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Abstrakt: Práce se věnuje projevům lexikální dynamiky v jazyce internetových diskuzních 

fór.  Pro  zvolenou  komunikační  sféru  je  typická  kreativita  a  spontánnost,  resp.  aktivní 

obměna lexikálních prostředků a snaha o neotřelé vyjadřování. Z uvedených důvodů je 

jazyk diskuzních fór na internetu vhodnou materiálovou základnou pro konfrontační popis 

lexikálních  inovací  v  současné  bulharštině  a  současné  češtině.  Teoretická  část  práce 

vymezuje pojem neologizmus a termíny s ním spojené, dále zde jsou probrány specifické 

rysy  internetové  komunikace.  V  praktické  části  je  provedena  strukturně-sémantická 

analýza českého a bulharského neologického materiálu a s ohledem na skutečnost, že velká 

část nového lexika užívaného v textech diskusních fór je přejatá především z angličtiny, je 

větší pozornost věnována výkladu významu těchto přejímek a způsobům jejich adaptace v 

češtině a v bulharštině.

Klíčová  slova:  Neologizmus,  anglicizmus,  internacionalizace,  jazyk  na  internetu, 

internetové diskuzní fórum

Abstract:  The thesis  deals  with  manifestations  of  lexical  dynamics in  the language of 

Internet discussion forums. The chosen communication sphere is typical  for its creativity 

and spontaneity,  respectively active exchange of lexical  means and the  effort  for  fresh 

expressions.  For  these reasons,  the language of  discussion forums on the Internet  is  a 

suitable  material  basis  for  the  confrontational  description  of  lexical  innovations  in 

contemporary Bulgarian and contemporary Czech. The theoretical part of the thesis defines 

the notion of neologism and the terms connected with it, as well as the specific features of 

Internet communication. In the practical part, a structural and semantic analysis of Czech 

and Bulgarian neologisms is  carried out,  and considering that  a  large part of  the new 

lexicon used in the discussion forums is borrowed mainly from English, more attention is 

paid  to  the  interpretation  of  the  meaning of  these  loanwords  and  the  ways  of  their 

adaptation in Czech and in Bulgarian.

Key  words: Neologism,  anglicism,  internationalization,  Internet  language,  Internet 

discussion forum
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Úvod

Internet se stal nedílnou součástí života dnešní společnosti. Díky nejnovějším technologiím 

mohou být lidé online téměř neustále a komunikovat nejen z pohodlí domova u počítače, 

ale například také cestou tramvají. Podle dat Českého statistického úřadu používalo v roce 

2017 internet denně nebo téměř denně 63, 1 % jedinců starších 16 let. V kategorii 16–24 

let už se číslo vyšplhalo téměř na 100 %.1

Komunikace  na  internetu  probíhá  převážně  psanou  formou,  texty  však  mají  ráz 

spontánního a uvolněného rozhovoru. Z uvedeného vyplývá, že v takovém případě vznikají 

výpovědi,  které  mají  celou  řadu  specifik  shodných se  specifikami  psaného  mluveného 

jazyka. S ohledem na vytyčenou skutečnost, a také na obecně přijímaný názor, že jazyk 

užívaný v neformální komunikaci reaguje nejpružněji na nové nominační potřeby, volím 

tuto  oblast  jako  vhodný  zdroj  lexikálního  materiálu  pro  výzkum  zaměřený  na  popis 

inovačního dění v současné češtině a současné bulharštině.

V první části práce se zaměřím na dosavadní stav bádání v oblasti neologie a pozastavím 

se  nad  nejdůležitějšími  pojmy,  s  nimiž  budu  následně  pracovat.  Přihlížet  budu  také 

k specifickým  rysům  nejnovějších  technologií  a  k jejich  vlivu  na  užívání  současného 

jazyka, resp. na mezilidskou komunikaci.

V druhé  části  práce  analyzuji  neologický  materiál  z několika  českých  a  bulharských 

internetových fór. Jádro materiálové základny představují nová slova především z oblasti 

fitness a zdravého životního stylu. Ta pocházejí z fór s obecnějším zaměřením, neboť texty 

na stránkách, na nichž komunikuje velké množství uživatelů a konverzace jsou orientované 

na nejrůznější témata, jsou vhodným zdrojem nové slovní zásoby, jejíž užívání se netýká 

pouze  úzce  zaměřené  skupiny  lidí.  Práce  si  neklade  za  cíl  podat  souhrnný  přehled 

inovačních  jevů  charakteristických  pro  současnou  českou  a  současnou  bulharskou 

jazykovou  situaci,  ale  spíše  sleduje,  jakým  způsobem  dva  příbuzné  jazyky,  čeština  a 

bulharština, řeší své aktuální nominační potřeby v této určité komunikační oblasti. Dále se 

snažím určit  nejfrekventovanější  přejímky  z  oblasti  fitness  a  zdravého  životního  stylu 

v jazyce na internetu,  popsat způsoby jejich adaptace a také stanovit,  které slovotvorné 

postupy a prostředky se uplatňují nejaktivněji při tvoření nových slov z již přejatých do 

češtiny a do bulharštiny cizích základů.

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 2017.

7



1. Lexikografický popis české a bulharské slovní zásoby  

Pod pojmem slovní zásoba chápeme souhrn všech slov v určitém jazyce. Slovní 

zásoba  se  neustále  vyvíjí,  v  důsledku  změn  ve  společnosti  neustále  vznikají  nové 

pojmenovávací potřeby, na které pružně reaguje. Zároveň probíhá opačný proces – některá 

slova  ustupují  na  okraj  systému,  případně  zcela  zanikají,  neboť  skutečnosti,  které 

pojmenovávají,  už  nejsou  aktuální.  Celkový  počet  slov  daného  jazyka  je  proto 

nezjistitelný.

Slovní  zásobu  jednotlivých  současných  spisovných  jazyků  s co  nejrozsáhlejší 

historickou  perspektivou  zachycují  velké  výkladové  slovníky.  Nejrozsáhlejší  českou 

lexikografickou příručkou je Příruční slovník jazyka českého, který obsahuje kolem 250 

heslových slov, o něco menší Slovník spisovného jazyka českého registruje na 200 tisíc 

lexikálních  jednotek.  V  bulharštině  se  jedná  o  mnohosvazkový  výkladový  slovník 

bulharského jazyka s názvem  Речник на български език o rozsahu 119 229 slov, jehož 

vydávání zatím není dokončeno – dosud vyšlo 15 dílů popisující bulharskou slovní zásobu 

do písmena R včetně.

1.1 Třídění slovní zásoby

 Slovní zásoba jazyka není jednolitým, homogenním systémem, ale systémem, v němž 

současně interferuje a koexistuje několik subsystémů.2 Jako jedno ze základních kritérií 

pro rozvrstvení jazyka můžeme použít dělení na jádro a periferii. Jádro tvoří nejužívanější 

slova, která spadají do aktivní části slovní zásoby a vyskytují se v jazyce dlouhá staletí 

(např. pojmenování rodinných příslušníků, názvy zvířat atd.). Jsou to slova, která umožňují 

běžnou  komunikaci  a  dají  se  uplatnit  v  širokém  množství  komunikátů,  jelikož  jsou 

neutrální,  bezpříznaková.3 Ostatní slova můžeme dělit  podle několika příznaků, např.  v 

souladu s koncepcí díla  Dynamika českého lexika a lexikologie4 podle vztahu k jazykové 

normě, podle vztahu k času a prostoru, podle expresivity a podle příslušnosti k určitému 

stylu.5 F. Hauser navíc přidává slovní vrstvy charakterizované frekvencí užití (slova řídká, 

2 ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 95.
3 ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 96.
4 ADÁMKOVÁ a kol. 2013.
5 ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 96.
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ojedinělá)  a  citovostí  (kladnými  či  zápornými  citovými  příznaky.6 Příznaky  se  u 

jednotlivých slov mohou překrývat, slovo tedy může patřit k několika vrstvám současně.7

1.1.1 Stylistické rozvrstvení slovní zásoby

„Lexikální jednotku řadíme ke spisovné vrstvě jazyka tehdy, je-li kodifikovaná, tedy je-li 

dohledatelná  v  kodifikačních  příručkách“8.  Lexémy,  které  se  řadí  k  substandardním 

útvarům  národního  jazyka,  tedy  dialektům  (slova  ohraničená  na  určitou  geografickou 

oblast), interdialektům (slova používající se na širším území, kde se mísí několik dialektů) 

a sociolektům (slova omezená na určitou sociální skupinu) jsou považovány za nespisovné. 

Rozdíly mezi  těmito útvary jsou na bázi  geografické,  kdy se vyčleňuje obecná čeština 

(slova obecná a hovorová), regionalizmy (slova oblastní, jejichž užívání už ale přesahuje 

hranici jednoho nářečí a rozšiřuje se na větší oblast), dialektizmy (slova nářeční), využívají 

se jen na určitém území, příslušníci jiných oblastí jim obvykle nerozumí), nebo sociální, 

kam spadá slang (slova omezená na konkrétní sociální prostředí, pracovní či zájmové) či 

argot (zvláštní vrstva společenské spodiny).9

1.1.2 Stylistické rysy jednotlivých členů slovní zásoby ve vztahu k času a prostoru

Nová slova přechází do spisovného jazyka z různých komunikačních sfér vzniku a užívání, 

pomocí  uzualizace  a  lexikalizace  se  následně  jejich  postavení  ve  spisovném  jazyce 

stabilizuje.

Na druhé straně spektra se nacházejí slova, která jsou uživateli jazyka vnímána jako 

zastaralá nebo zastarávající, tedy archaizmy a historizmy. Archaizmy většinou zastarávají 

pouze  jazykově,  protože  byly  nahrazeny  novějšími  slovy,  srov.  např.   тат  a  крадец, 

kdežto  historizmy  reagují  na  vývoj  mimojazykové  reality,  jelikož  pojmenovávají 

skutečnosti,  pro  které  sice  v  jazyce  stále  existuje  pojmenování,  ale  reálně  se  již 

nepoužívají, např. staré zbraně jako halapartna nebo řemdih.10

Hodnocení  těchto  slov  není  jednoduché  a  do  značné  míry  je  také  subjektivní. 

„Poměrně  stabilnější  je  jádro  slov  zastaralých,  protože  se  udržují  v  povědomí  starší 

generace a současně také tradicí a literaturou.“11

6 HAUSER 1980, s. 19.
7 HAUSER 1980, s. 19.
8 ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 97.
9 HAUSER 1980, s. 21–29.
10 ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 100.
11 HAUSER 1980, s. 41.
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Co se týče vztahu k prostoru, spadá do této kategorie konkurence domácích a cizích 

lexémů, např. porada–meeting.

1.1.3 Expresivní slovní zásoba

Podle  zapojenosti  slova  do  kontextu  se  expresiva  třídí  na  inherentní,  adherentní  a 

kontextová.  Expresivita  inherentní  je  přímo  ve  struktuře  daného  slova  a  projevuje  se 

specifickými rysy, jako jsou např. atypické kombinace hlásek (ťulpas, ňouma).  Adherentní 

expresivitu získávají slova sekundárně – záleží na tom, zda je použito v doslovném nebo 

přeneseném významu. Kontextová expresivita se uplatňuje ve chvíli,  kdy je dané slovo 

použito v komunikátu odlišného stylu.12 

Značná část  expresivně  zabarvených slov je  součástí  slovníků spisovné češtiny.

1.1.4 Třídění slovní zásoby podle sfér jejího užívání

Tento  přístup  lze  uplatnit  přednostně  na  slova  užívaná  ve  specifických komunikačních 

oblastech – v jazyce médií, v profesionální a zájmové komunikaci aj.

Podle slohových příznaků se ve slovní zásobě vydělují slova hovorová (vázaná na 

projevy mluvené) a knižní (vázaná na projevy psané),  termíny (náležející  k funkčnímu 

stylu odbornému) a poetizmy (náležející k funkčnímu stylu uměleckému).13

1.2 Obohacování slovní zásoby

V důsledku rozvoje společnosti a poznání vzniká neustále potřeba nových pojmenování, 

větší část slovní zásoby je proto proměnlivá.14

Slovní zásoba se neustále obměňuje v důsledku těchto několika faktorů:15

a) mimojazykových – historické změny ve společnosti a v přírodě, např. v jazyce 

ustupují  pojmenování  jevů,  které  zanikly,  a  –  naopak  –  vznikají  pojmenování  nová 

pojmenovávající nové předměty, skutečnosti, jevy aj.;

12 ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s.102.
13 HAUSER 1980, s. 29.
14 HAUSER 1980, s. 15
15  GREPL, KARLÍK 2008, s. 96.
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b) psychických – rozvoj lidského poznání a myšlenek vede k obohacování slovníku 

o pojmenování nově se konstituujících pojmů, k tomu vede hlavně snaha vytvářet nová 

pojmenování, která nahradí výrazy již „zevšednělé“;

c) jazykových – vývoj lexikálních jednotek je po stránce významové i formální 

ovlivňován jejich postavením v proměňujícím se jazykovém systému.

Slovní zásoba jazyka se může obohacovat několika způsoby. Důležité přitom je, 

zda  se  rozšiřuje  inventář  slov,  nebo  dochází  pouze  k  přenesení  významu.  Čeština  i 

bulharština  rozšiřuje  svou  slovní  zásobu  tvořením  slov  na  základě  slov  již  v  jazyce 

existujících  (vlastní  slovotvorbou),  přejímáním  slov  z  jiných  útvarů  národního  jazyka 

(dialektů, argotu, slangu), přejímáním z cizích jazyků (především angličtiny, odkud také 

pochází množství přejímek). V případě, že ke tvorbě nových slov nedochází, oba jazyky 

rozšiřují okruh slov mnohovýznamových tím, že slovům již existujícím v jazyce připisují 

nové významy na základě vnitřní či vnější podobnosti (sémantické tvoření). Mohou také 

tvořit víceslovná pojmenování s novým významem.

Jak  čeština,  tak  bulharština  se  potýkají  s  tím,  že  slovotvorný  repertoár  je 

obohacován,  doplňován  novými  členy,  které  vstupují  do  variantních,  popř.  také 

konkurenčních,  vztahů s členy již  existujícími.  Například  v případě  afixace/odvozování 

jsou tradiční prefixy a sufixy v obou jazycích nahrazovány moderními, přejatými – top-, 

hyper-,  super-.  V poslední  době se  také  v  jazyce  napodobují  cizí  slovotvorné  modely, 

převzaté především z angličtiny. Častý je také model pro slovanské jazyky netypický – 

složení  dvou  plnovýznamových  substantiv  bez  spojovacího  afixu,  např. 

byznysplán/бизнеспрограма.16

1.2.1 Slovotvorné postupy a způsoby tvoření slov17

Základem pro tvoření  nových pojmenování  je  slovní  zásoba,  která  již  v  jazyce 

existuje,  nová slova pak vznikají  obměnou jejich morfologické (morfémové)  struktury. 

Mezi tři nejčastější způsoby tvoření slov v češtině i bulharštině patří odvozování, skládání 

a zkracování.

a) Odvozování (derivace, afixace) –  Jedná se o nejproduktivnější způsob slovotvorby v 

obou  jazycích.  Při  odvozování  vznikají  nová  slova  změnou  morfologické  stavby 

16 КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013.
17 DOKULIL 1962, s. 21–26.
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základového slova připojováním různých afixů. Může se jednat o předpony (prefixace), 

přípony (sufixace), nebo mohou být tyto dva způsoby kombinovány. Docházet může ale i k 

opačnému jevu – deprefixaci a desufixaci.

b)  Skládání  (kompozice)  –  Tvoření  slov  ze  dvou  nebo  více  slovotvorných  základů. 

Rozlišujeme dva typy složenin – vlastní a nevlastní (spřežky). Nevlastní složeniny často 

vznikají sdružováním slov beze změn v jejich podobě a lze je kdykoliv opět rozložit v 

pojmenování  sdružené.  Vlastní  složeniny  rozložit  nelze,  neboť   jejich  první  člen  není 

úplným tvarem slova,  přestože  druhý člen  se  jako samostatné  slovo vyskytovat  může. 

Slova bývají spojena speciálním spojovacím morfémem.

c)  Zkracování  (abreviace)  –  Mechanické  krácení  slov,  nejčastěji  za  účelem jazykové 

ekonomie.  Mohou  vznikat  jak  zkrácené  podoby  slov,  tak  slova  zkratková,  utvářená 

nejčastěji  z  prvních písmen víceslovného názvu. Je obvyklé u hypokoristik (expresivní 

obměny nejčastěji vlastních jmen) a hovorových a slangových obměn apelativ (obecných 

substantiv).

d) Sémantické tvoření slov –  Nejedná se o aktivní proces tvoření slov, protože při něm 

nevzniká nové pojmenování, ale pouze se rozšiřuje počet významů již existujících u dané 

pojmenovací jednotky. 
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2. Dosavadní zkoumání nového lexika

Samotné slovo neologizmus vzniklo v polovině 18. století ve francouzském prostředí, kde 

se používalo jako pejorativní označení pro jazykové inovace.18 Negativních konotací se 

pojem zbavil  až v 90.  letech 20.  století,  kdy potřeba nových pojmenování  v  důsledku 

výrazných společenských změn rapidně zesílila.

2.1 Zkoumání neologizmů v češtině a v bulharštině

Ačkoliv  se  může  zdát,  že  zkoumání  neologizmů  je  záležitostí  posledních  desetiletí, 

podmínky pro zkoumání nových slov v češtině vznikly už v 60. a 70. letech 20. století.19 

Jazykové inovace v češtině jsou popisovány už v pracích, jejichž autoři položili základy 

moderní české slovotvorby, a na nová slova nahlížejí z hlediska slovotvorného – Tvoření  

slov v  češtině 1,  Teorie  odvozování  slov  (1962),  Tvoření  slov v  češtině 2,  Odvozování  

podstatných  jmen  (1967)  Miroslava  Dokulila  nebo  Novočeské  tvoření  slov (1971) 

Vladimíra  Šmilauera.  V  těchto  pracích  jsou  podrobně  popsány  slovotvorné  postupy 

češtiny, Nauka o slovní zásobě P. Hausera z roku 1980 naopak popisuje procesy spjaté se 

začleňováním nových slov do běžné slovní zásoby jazyka.

Zásadní  prací  v  oblasti  zkoumání  neologizmů  v  češtině  je  monografie  Olgy 

Martincové Problematika neologizmů v současné spisovné češtině z roku 1983. Autorka k 

neologizmům přistupuje ze synchronního hlediska a jako základní volí onomaziologický 

přístup,  dále  určuje  kritéria,  podle  nichž  lze  neologizmy  vymezovat,  třídit  a  hodnotit, 

rozebírá také způsoby tvoření nových pojmenování, zamýšlí se i nad jejich uplatněním a 

fungováním v jazyce.

Z hlediska studia nových slov je důležité zmínit také knihu Český jazyk na přelomu 

tisíciletí  (1997),  která  se  soustřeďuje  na  specifika  jazyka  konce  devadesátých  let  a  v 

jednotlivých kapitolách (z nichž každá se věnuje jednomu specifickému odvětví a jeho 

slovní  zásobě)  zmiňuje  také  neologizmy,  což  je  patrné  především v  kapitolách  „Jazyk 

žurnalistiky“ a „Jazyk počítačů“.

Ucelený pohled na tvoření neologizmů přináší sborník Neologizmy v dnešní češtině  

(2005),  který  vznikl  pod vedením Olgy Martincové  přináší  soubor  16  statí  sledujících 

různé aspekty nových lexikálních prostředků.

18 КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 221.
19 MARTINCOVÁ 2005, s. 9.
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Počátky bulharské neologie spadají do konce 70. let a počátku 80. let 20. století a 

jsou spojeny se jménem L. Jordanovové20, která roku 1980 vydala obsáhlou monografii 

Новите думи в съвременния български език, zabývala se i slovní zásobou 90. let v knize 

Езикът на промяната (1993).

Neologií se v současnosti v bulharské jazykovědě zabývá např. Diana Blagoeva, 

Emilija Perniška, Sia Kolkovska, nové slovotvorbě se věnuje také Cvetanka Avramova, 

jejíž disertační práce Словообразувателни тенденции при съществителните имена в  

българския и чешкия език в края на ХХ век  (2003) je cenným přínosem pro zkoumání 

substantivní slovotvorby v češtině a bulharštině.

Projekt Dynamika a inovace v češtině a bulharštině (2003) je sborník zaměřený na 

konfrontační studium inovačních procesů v češtině a bulharštině. Zaměřuje se na rovinu 

lexikální a přináší pohled na vývoj obou slovanských jazyků v devadesátých letech 20. 

století, tedy období velkých změn v jejich slovní zásobě.

B. Niševa se zabývala jazykem médií  v monografii  Inovační procesy v české a  

bulharské jazykové situaci (2014), která přináší konfrontační analýzu současné lexikální a 

slovotvorné dynamiky v obou jazycích.

2.2 Jazykovědný popis jazyka užívaného na internetu

Specifickým rysům konverzace na internetu je věnovaná kniha Konverzace na www chatu 

(2006) autorky Evy Jandové, která analyzuje, jakým způsobem komunikace pomocí chatu 

probíhá.  Z  jazykového hlediska  je  zajímavější  kolektivní  monografie  Čeština  na  www 

chatu (2006), rozdělená do šesti autorských kapitol,  které se zabývají jak historií chatu a 

průběhem  komunikace  (autorkou  těchto  kapitol  je  Eva  Jandová),  tak  vlivem  tohoto 

komunikačního prostředku na jazyk i specifickou slovní zásobou, která se zde používá 

(autorkou těchto kapitol je Diana Svobodová).

Specifikám chatu se ve svých článcích  zabývá také Diana Svobodová,  která  se 

zaměřuje především na cizojazyčné přejímky, věnuje se ale také specifickým lexikálním 

prostředkům používaným v komunikaci na chatu.

Vlivům  počítačových  technologií  na  jazyk  se  v  bulharštině  věnuje  především 

Ljudmila Kirova, která se nezaměřuje pouze na chat, ale celkově na způsob, jakým nové 

20 КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 219.
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technologie  změnily  práci  s  textem  a  způsob  komunikace,  např.  v  monografii 

Компютърните технологии и българският език (2007).

2.3 Slovníky nových slov

Neologizmy nebývají v běžných slovnících zachyceny převážně proto, že podle většiny 

definic ve chvíli,  kdy se slovo stane součástí  běžné slovní zásoby jazyka,  přestává být 

neologizmem. Význam nových slov ale může být pro mnohé uživatele jazyka zastřený, 

proto vznikají neologické slovníky. Společenské změny po roce 1989, po kterých se v obou 

jazycích  začalo  přibývat  velké  množství  nových  slov,  kterým  běžní  uživatelé  jazyka 

nerozuměli,  si  vyžádalo  rychlé  vytvoření  alespoň  stručných  příruček,  které  by  lidem 

umožnily  těmto  slovům  porozumět.  V češtině  se  jedná  o Co  v  slovnících  nenajdete.  

Novinky v současné slovní zásobě autorek Z. Sochové a B. Poštolkové z roku 1994. V 

bulharštině  se  mezi  první  neografické  slovníky21 řadí  počítačové  vydaný  Български 

неологияен речник  (70–80 години) a  Български неологичен речник  (80–90 години) 

autorky L. Jordanové, zveřejněných roku 1993. Roku 1994 vyšel Речник на нови и най-

нови думи в българския език N. Antonova. Na tvorbě dalších neologických slovníků se 

spolu s kolektivem z Velikotarnovské univerzity podílela V. Bondžolova, přičemž vznikly 

slovníky  Речник на новите думи в съвременния български език (1999) a  roku 2003 

Неологичен речник за периода (1998–2003).22 Tak krátké časové období však nestačilo k 

důkladnému prozkoumání problematiky,  z lexikologického hlediska jsou proto přínosné 

především následující velké slovníky.

2.3 Akademické slovníky nových slov

2.3.1 Slovníky české

Slovník Nová slova v češtině (dále SN 1) vychází z lexikálního materiálu z období 1985–

1995 (slovník vyšel roku 1998), čerpaného z novin, časopisů, částečně také mluvených 

projevů zaznamenávaných v televizi a rozhlase. Čítá na 4591 hesel, u některých se význam 

ještě neustálil,  u jiných kolísá slovnědruhová příslušnost.  Není normativní,  ale autoři  v 

předmluvě podotýkají, že  „Slovníky nových slov, pokud nejsou jen příležitostnou kolekcí, 

hrají jistou úlohu nejen při přetváření jazykové normy, ale i při její stabilizaci.“23 O šest let 

21 NIŠEVA 2014, s. 38.
22 NIŠEVA 2014, s. 38.
23 MARTINCOVÁ 2001, s. 12.
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později (2004) vychází Nová slova v češtině 2 (SN 2). Slovník je založený na materiálu z 

let 1996–2002 (s drobnými přesahy).

Slova  z  obou slovníků jsou úzce propojena,  jelikož  k mnohým neologizmům z 

předchozího období vznikla nová odvozená slova nebo se rozšířily o nové významy či se 

rozšířily  do  dalších  komunikačních  sfér.  „Porovnání  nových lexikálních  vrstev  v  obou 

slovnících  ukazuje,  že  v  období  let  1996–2002  jsou  změny  ve  slovní  zásobě  češtiny 

mnohem výraznější,  intenzivnější  než v předchozím období,“24 Děje se tak v důsledku 

velkých změn ve společnosti. V popředí stojí přejímání slov a slovních spojení z angličtiny, 

rychle se šířící slova z profesního, slangového a dalšího prostředí do širšího úzu a hojné 

využívání slovotvorných prostředků anti-, mini- maxi- apod. Slovotvorný systém češtiny 

se  využívá  při  adaptaci  hojných přejímek.  Do češtiny  vešly  nové  výrazy související  s 

novými vrstvami komunikace,  především internetem, a rozvojem nových oborů jako je 

bankovnictví, technika, marketing, reklama apod. Odráží se zde i aktuální dění na politické 

scéně.

2.3.2 Slovníky bulharské 

Časový rámec slovníku  Речник на новите думи и значения в българския език  

(РНДЗБЕ) byl stanoven na léta 1990 až 2001.V předmluvě autoři upozorňují, že se jedná o 

slova, se kterými se člověk setkává v běžné mluvě, slyší je v rádiu, televizi, nebo když 

pracuje na počítači. Obsahuje kolem 3500 nových lexikálních jednotek a 500 složených 

výrazů, termínů a frazeologizmů.

Zdůrazňuje,  že mezi neologizmy nepatři  turcizmy,  které  začaly být v 90.  letech 

hojně využívané v bulharské publicistice, protože jsou běžnému recipientovi dobře známé 

z hovorové bulharštiny. Dále autoři v předmluvě podotýkají, že mezi neologizmy nepatří 

nomenklaturní  názvy  konkrétních  produktů  –  neologizmy  se  tedy  snaží  vymezit  spíše 

negativně.

Pokračováním tohoto  slovníku  je  Речник  на  новите  думи  в  българския  език  

(РНДБЕ),  který vznikl jako nutná reakce na další vývoj jazyka. Především cizojazyčné 

přejímky  z  angličtiny  jsou  prý  dle  autorů  většinové  bulharské  populaci  nejasné,  a  to 

zejména  kvůli  tomu,  že  se  jejich  původní  význam  může  ztratit  během  fonetické 

morfologické  nebo sémantické  adaptace.  Taková slova  se  pak stávají  základovými pro 

24 MARTINCOVÁ 2004, s. 13.
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odvozování nových slov pomocí běžných slovotvorných postupů platných v bulharštině, 

čímž se jejich původní význam ještě více zastírá. 

Tento slovník je obsáhlejší, čítá na 5000 slovníkových záznamů (4300 nových slov 

a  700  slov  s  novým nebo  rozšířeným významem).  Zahrnuje  slova,  která  se  v  jazyce 

objevila po roce 2000. Do slovníku se dostaly jak nové jazykové jednotky, tak některá 

slova z předchozího slovníku, u nichž došlo k posunutí významu.

Do konce roku 2018 by měl vyjít také třetí slovník  nových slov v bulharštině 

připravený autory ze stejného pracoviště  Bulharské akademie věd.
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3. Vymezení základních pojmů z oblasti neologie

3.1. Neologizmy v pojetí české jazykovědy

Podle  Příruční  mluvnice  češtiny jsou neologizmy „relativně nová slova,  která  doposud 

pevně  nezakotvila  v  povědomí  všech  mluvčích  nebo  jsou  alespoň  jako  taková 

pociťována.“25 Postupně  se  vyskytují  s čím  dál  větší  frekvencí,  až  se  stanou  platnou 

součástí lexikálního systému. Časový rámec tohoto procesu není přesně vymezen, je však 

podotknuto, že některá slova v jazyce nezakotví vůbec a zaniknou.

Česká mluvnice Bohuslava Havránka a Aloise Jedličky definuje neologizmy jako 

„Slova a spojení slov, která vešla do jazyka v poslední době a která se pociťují proti jiným 

slovům jako novější.“26

Rovněž Encyklopedický slovník češtiny se co se popisu neologizmů týče odvolává 

na příznak novosti: „Lexikální jednotka, která se ve vztahu k existujícím jednotkám slovní 

zásoby současného jazyka vyznačuje novostí,  a to jak z hlediska vzniku, tak z hlediska 

funkčního (funkčně systémového, komunikačního, stylistického).“27

František  Čermák  ve  svém díle  Jazyk  a  jazykověda definuje  neologizmus  jako 

„Nevžitý, neustálený novotvar, nové slovo, popř. jeho nové užití nebo jiná nová jednotka 

v jazyce vzniklá, resp. vznikající, popř. do něj převzatá odjinud.“28

V úvodu monografie  Neologizmy v dnešní češtině, jsou neologizmy popsány jako 

projevy  a  výsledky  jazykové  kreativity  a  také  prostředky  nepřetržité  regenerace, 

restrukturace a stabilizace slovní zásoby.29

Nauka o slovní zásobě Přemysla Hausera definuje neologizmy jako slova,  která 

„jsou užívaná nejprve menším okruhem uživatelů, někdy dokonce jen jediným autorem. 

Postupně se šíří, a jakmile vejdou do obecného užívání ztrácí příznak novosti.“30 Dodává, 

že přesně vymezení neologizmů je obtížné, záleží na společenském hodnocení a leckdy 

může být subjektivní, přičemž hranice mezi neologizmy a neutrálními slovy je plynulá. Za 

neologizmy považuje  takové lexikální  jednotky,  „které  dosud nebyly  součástí  lexikální 

zásoby, které však mají možnost stát se jí.“31

25  GREPL, KARLÍK a kol. 2008, s. 95.
26  HAVRÁNEK, JEDLIČKA 1986, s. 428.
27  KARLÍK, NEKULA, PLESKALOVÁ 2002, s. 284.
28 ČERMÁK 2001, s. 265.
29 MARTINCOVÁ a kol. 2005, s. 7.
30 HAUSER 1980, s. 43.
31  HAUSER 1980, s. 44.
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3.2 Neologizmy v pojetí bulharské jazykovědy

Také Todor Bojadžiev se v Българска лексикология hned na začátku odvolává na 

příznak novosti: „Neologizmy jsou nová slova, významy a slovní spojení, která vznikla 

během určitého období  vývoje jazyka nebo byla jednou použita  v nějakém textu nebo 

řečové situaci.“32

Varban Vatov popisuje neologizmy jako „nově zavedená slova, která vstupují do 

slovníku s veškerými právy a povinnostmi, jaká mají obecná slova.“33

3.3 Neologizmus

Všichni  dosud  citovaní  autoři  se  shodují  v  tom,  že  se  jedná  o  slova,  která  mají  pro 

uživatele  jazyka  příznak  novosti,  nevšednosti.  Nepočítají  však  s  žádným  konkrétním 

časovým rámcem, definováni nejsou ani „uživatelé jazyka“, neboť co pro jednoho může 

být nové a neobvyklé, s tím se jiný může setkávat v mnohem hojnější míře (obzvláště 

pokud jde o slova, která vznikla v určité zájmové skupině). Toto kritérium pro zařazení 

slova mezi neologizmy je tedy velmi problematické, protože při individuálním hodnocení 

uživatelů  jazyka  dojde  ke  konfrontaci  více  různých  názorů.  Navíc  u  slov,  které 

pojmenovávají nové denotáty, pro něž v jazyce doposud neexistuje označení, ale které jsou 

kruciální pro společnost a její vývoj, probíhá začlenění do aktivní slovní zásoby – a tím 

pádem i jejich vyvlečení ze škatulky neologizmu – mnohem rychleji než u jiných.34

O. Martincová píše,  že „z hlediska diachronního se za neologizmy pokládají  ty 

nové jednotky, které nejsou obsaženy v repertoáru slovní zásoby minulého období.“35 Ze 

synchronního hlediska je pak na neologizmy nahlíženo jako na takové jednotky, které mají 

potenciál se do současného repertoáru slovní zásoby začlenit. V širším pojetí je tedy za 

neologizmus považována každá jednotka, která se vyznačuje rysy novosti a splňuje výše 

uvedené předpoklady, v užším pojetí se ale jedná pouze o ty, které jsou tvořeny systémově 

a mají perspektivu se zařadit do slovní zásoby.36

Neologizmus si svůj status uchovává pouze po omezený čas, otázkou je, jak dlouhé 

časové období určit, protože české neologické práce se touto otázkou příliš nezabývají, ale 

32   БОЯДЖИЕВ 2011, s. 246.
33  ВЪТОВ 1995, s. 347.
34  БОЯДЖИЕВ 2011, s. 247.
35 MARTINCOVÁ 1983, s. 11.
36 ADÁMKOVÁ a kol 2013, s. 106.
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např.  podle  Bojadžieva:  „Pokud slovo existuje  a  používá  se více  než  20  let,  sotva  jej 

můžeme považovat za nové.“37 Dále se u něj setkáme s názorem, že všechna slova, která se 

v jazyce používají poprvé, mohou být považována za neologizmy.38 

Jelikož neologizmy nejsou uživatelům daného jazyka běžně známé, mohou se v 

textu graficky vyznačovat, např. uvozovkami, velkými písmeny, případně vysvětlením v 

závorce nebo použitím synonymních výrazů.39

Ačkoliv je pro neologizmy příznak nevšednosti a zvláštnosti důležitý, měla by být 

utvořena ve shodě se slovotvornými zvyklostmi daného jazyka, protože pak mohou snáze 

zapadnout do slovní zásoby.

Ze všech těchto charakteristik vyplývá, že neologizmy nejsou a ani nemohou být 

běžně užívány, protože ve chvíli,  kdy vejdou do všeobecného povědomí,  ztratí  příznak 

novosti a přesunou se z pasivní slovní zásoby do aktivní slovní zásoby. 

P.  Hauser  za  neologizmy nepovažuje  „záměrné  deformace slov  (karamád)  nebo 

novotvoření z neznalosti jazykových prostředků u cizinců a dětí.“40 Na tuto problematiku 

není mezi jazykovědci jednotný názor, protože např. bulharský jazykovědec Varban Vatov 

kreativní dětská slova považuje za okazinalizmy.41

3.4 Jazyková inovace

Tento  pojem  lze  chápat  jako  pojem  zastřešující  pro  celou  řadu  jevů  nejen  v  oblasti 

lexikální,  ale  také  např.  fonetické  nebo  gramatické.  Z  hlediska  jednotlivých  typů 

lexikálních  jednotek  se  může  jednat  např.  o  okazionalizmy,  potencionální  slova  nebo 

neologizmy.  Zásadní  je  zde  příznak  novosti  –  vzniká  něco,  co  nenajdeme  v  lexikální 

zásobě předchozího období. Termín inovace je tak velmi široký a může zahrnovat veškeré 

novinky v jazyce – jak nová slova, tak tendence v různých jazykových rovinách. 42

3.5 Okazionalizmus

Podle  Encyklopedického slovníku  češtiny (2002)  je  okazionalizmus slovo,  které  vzniká 

příležitostně  v  procesu  tvoření  textu  a  zpravidla  má  jedno  konkrétní  použití,  které  je 

37 БОЯДЖИЕВ 2011, s. 247.
38 БОЯДЖИЕВ, КУЦАРОВ, ПЕНЧЕВ 1999, s. 196.
39 MARTINCOVÁ 1983, s. 115.
40 HAUSER 1980, s. 44.
41 ВЪТОВ 1995, s. 351.
42 РУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 222.
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podmíněné  kontextem.43 Objevuje  se  nejčastěji  v  umělecké  sféře,  zejména  v  textech 

publicistických  nebo  v  mluvních  projevech.  Hlavní  rozdíl  mezi  okazionalizmem  a 

neologizmem je ten, že neologizmy vznikají z obecných potřeb něco pojmenovat a mohou 

být využity v široké sféře komunikátů, kdežto okazionalizmy mají většinou jednorázové 

užití (tedy velmi krátkou „životnost“), projev pouze ozvláštňují (a pokud by neexistovaly, 

dají se nahradit slovem či slovním spojením v jazyce již existujícím) a jejich širší rozšíření 

do aktivní zásoby češtiny je tedy vyloučeno.

O.  Martincová  vidí  hlavní  rozdíl  mezi  neologizmy  a  okazionalizmy  v  tom,  že 

okazionalizmy  zřídka  pojmenovávají  nové  předměty  či  jevy.44Jsou  silně  ovlivněny 

citovými postoji jedince, jelikož mají mnohdy za účel projev pouze ozvláštnit. „Z hlediska 

sémanticko-morfologické motivace jsou to pojmenování nemotivovaná,“45 jsou nahodilá, 

náhodná,  příležitostná.  „Užití  okazionalizmů je  jednorázové,  je  vázáno na jeden jediný 

kontext,  promluvu,  při  jejímž  utváření  také  vznikají“46 Jsou  to  převážně  jednotky 

expresívní, specifické, mají rys jednotek jedinečných, periferních a mimosystémových se 

sníženou  komunikační  funkcí,  která  také  zabraňuje  tomu,  aby  byly  přijaty  do  širšího 

užívání.

Dá  se  říct,  že  okazionalizmy  by  na  rozdíl  od  neologizmů  měly  být  „věčné“  – 

uchovávat  si  svůj  příznak  novosti  a  neotřelosti  v  jakémkoliv  období.  V  bulharském 

prostředí se tedy můžeme setkat i s pojmenováním „věčně nová slova“.47

Okazionalizmy  mohou  být  spontánní/řečové  nebo  autorské.  Řečově  vzniknou 

většinou spontánně, protože se hodí do daného kontextu (proto je tak těžké porozumět jim 

bez vysvětlení mimo daný komunikát). Za autorskými okazionalizmy většinou stojí hlubší 

invence  –  jsou  individuálním  projevem autora  a  jeho  invence.  Nacházet  se  mohou  v 

beletrii (v Čechách např. díla Karla Čapka), hojně pak v poezii (v takových případech se 

mohou  nazývat  také  jako  umělecké  nebo  poetické  okazionalizmy)  a  publicistických  a 

žurnalistických  textech.  Pro  mediální  a  reklamní  diskurz  je  vytváření  okazionalizmů 

charakteristické,48 protože jsou projevem velké jazykové kreativity.

Podle bulharského lingvisty Varbana Vatova jsou okazionalizmy vždy autorské a 

spojené se jménem jejich tvůrce.49

43 KARLÍK, NEKULA, PLESKALOVÁ 2002, s. 292.
44 MARTINCOVÁ 1983, s. 132.
45 MARTINCOVÁ 1983, s. 133.
46 MARTINCOVÁ 1983, s. 140.
47 КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 227.
48 КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 229.
49 ВЪТОВ 1995, s. 351.
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3.6 Nová pojmenování potencionální

„Mohou  vzniknout,  protože  jejich  utvoření  je  podmíněno  fungováním  slovotvorného 

repertoáru, ale vyznačují se omezeností užití.“50 Mohou být realizovaná (ta, která už byla 

vytvořena) a nerealizovaná (která mohou vzniknout). Jsou často tvořeny neproduktivními a 

neobvyklými slovotvornými prostředky, při jejich vytváření se totiž vychází z existujících 

modelů  lexikálních  jednotek,  ale  používají  se  dosud  nevyužité  slovotvorné  potence  – 

takové,  jejichž vytváření  doposud nebylo z  komunikačních důvodů třeba.  „Často jde o 

slova, jejichž užití je vysoce nepravděpodobné, nebo o pojmenování významů, pro něž 

bylo využito jiných, konkurenčních pojmenovacích prostředků.51 

Podle některých autorů mohou být okazionalizmy druhem potenciálních slov, podle 

jiných je okazionalizmus širší nadřazenou kategorií, do které spadají jak okazionalizmy, 

tak potenciální slova.52

3.7 Slova módní

Specifickou vrstvou slov s časovým příznakem jsou slova módní, která se podle některých 

autorů  nedají  považovat  za  typické  neologizmy.  Nejedná  se  totiž  o  slova,  která  by 

pojmenovávala nově vzniklé jevy či  rozšiřovala svůj význam, nýbrž o takové lexikální 

jednotky, které jsou uživateli jazyka nově objevená a začínají se ve větší míře používat, 

zejména proto, že je používá osoba, kterou můžeme charakterizovat jako mluvní vzor či 

autoritu, v dnešní době celebrity, herci či moderátoři.53

50 MARTINCOVÁ 1983, s.145.
51 ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 114.
52 КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 223.
53 ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 100.
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4. Vznik neologizmů a jejich třídění

Jak již bylo řečeno, jazyk je otevřený a neustále se rozvíjející systém, na který mají 

vliv jak jazykové, tak mimojazykové faktory. Neexistuje izolovaně – je v kontaktu s jinými 

společenstvími a jejich jazyky. Na sociální, politické, kulturní i ekonomické změny reaguje 

nejrychleji  a  nejpružněji  lexikální  zásoba,  a  proto  právě  v dobách  zásadních 

společenských,  politických  kulturních  a  jiných  změn  ve  společnosti  dochází  k jejím 

největším proměnám, protože vznikají nové vyjadřovací potřeby.54 Dochází jak k vytváření 

nových nominací, tak k zániku starých, pro která už není využití např. proto, že jevy, které 

pojmenovávají, už neexistují, nebo proto, že je potřeba je odstranit z ideologických důvod. 

Z aktivní  slovní  zásoby  postupně  mizí  především  slova  spojená  se  skutečnostmi  z 

dřívějších období. Dále je potřeba pojmenovávat nové skutečnosti, zejména slova týkající 

se veřejného života, nových odvětví, jako je ekonomie, informatika aj. Neologizmy se tak 

stávají „dokumentem doby, v níž vznikly.“55

Mezi  vnitřně  jazykové  faktory  spjaté  se  vznikem  neologizmů  může  patřit  např. 

potřeba  nově odstíněného stylistického pojmenování,  vznikají  tak  neologizmy básnické 

(např.  v době národního obrození vznikala zvláštní básnická slova jako skalina,  lučina, 

lesina atd. neologizmy byly příznačné i pro lumírovskou dobu).

„Strukturní důvody vedou ke vzniku nového pojmenování tam, kde staré nevyhovuje 

pro  svou  formu.“56 Např.  paroloď  za  parník.  „Jednoslovné  názvy  jsou  stručnější  a 

umožňují další odvozování, názvy víceslovné tyto výhody nemají. Proto se univerbizované 

názvy vzniklé i jako neologizmy hovorové nebo slangové stávají spisovnými variantami 

výrazů souslovných, např. železná dráha – železnice.“57 

T. Bojadžiev podotýká, že neologizmy mohou vznikat také z důvodů puristických a 

ideologických – jako boj proti masovému přejímání z jiných jazyků.58 Nová slova vznikala 

z bulharských základů pomocí kalkování zejména v období národního obrození, puristické 

snahy jsou příznačné také pro období českého národního obrození.

54  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 82.
55  ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 106.
56  HAUSER 1980, s. 45.
57  HAUSER 1980, s. 45.
58  БОЯДЖИЕВ 2011, s. 246.
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Většina  nových  slov  vzniká  anonymně,  existují  však  případy,  kdy  se  některým 

autorským neologizmům dostalo většího rozšíření,  mezi  nejznámější  patří  jistě  Čapkův 

robot. Básnické neologizmy jsou často dokonce omezeny na díla jediného autora.

Jelikož vznikají neologizmy často v hovorovém styku a obecné češtině, jsou mnohdy 

utvářeny nezvykle (což dle  některých autorů bývá i  jeden z jejich znaků – neotřelost), 

takže jejich struktura nebývá vždy ve shodě s jazykovou normou.

4.1 Mimojazykové faktory a jejich vliv na vznik neologizmů

„Nová  pojmenování  motivovaná  sociálními  faktory  jsou  převážně  stylově 

příznaková již při vzniku a zařazování do slovní zásoby: jejich stylový příznak je určen 

tím, že vznikla jako specifické prostředky určité komunikační sféry,  jejímž realizačním 

útvarem je spisovný jazyk, a na základě stylového příznaku se zařadila do systému funkčně 

stylových vrstev spisovného jazyka.“59 V bulharské a české společnosti se jedná například 

o  změny,  které  nastaly  s  nástupem komunistického  režimu,  k výrazné  obměně  aktivní 

slovní  zásoby  poté  došlo  na  začátku  90.  let  v období  postupného  přechodu  od 

komunistické  k demokratické  společnosti,  kdy  se  jazyk  snažil  „vypořádat“  se  slovy 

týkajícími  se  starého  a  již  nevyhovujícího  režimu  –  slova  pojmenovávající  typické 

skutečnosti  spojené se životem v socialistickém období byla velmi rychle vytlačena na 

periferii.

Na jazyk má velký vliv také migrace, protože velký a snadný pohyb velkých vrstev 

obyvatelstva  znamená  více  kontaktů  mezi  jednotlivými  kulturami  (obzvláště  v 

devadesátých  letech,  kdy  byly  „otevřeny  hranice“  a  rozmohlo  se  cestování  na  západ) 

jazykovou homogenizaci a míšení jazyků.

Označení  slova  jako  nového  nebo  jako  neologizmu  však  záleží  především  na 

společnosti  a  jejím hodnocení.  Například  v  době vědeckotechnické  revoluce  byla  jako 

nová pociťována slova spojená s dobýváním kosmu, v dnešní době, kdy se vývoj vědy a 

techniky nachází ve výrazně pokročilejší fázi, za nová považujeme spíše slova spojená s 

nanotechnologiemi  či  zdokonalováním umělé  inteligence.  Proto  je  potřeba  neologizmy 

vždy hodnotit ve vztahu k určité časové hranici.

Velký dopad na jazyk měl také vstup České republiky (2004) a Bulharska (2007) do 

Evropské unie – objevily se nové termíny, vznikly nové jazykové situace, přizpůsobit se 

59  MARTINCOVÁ 1983, s. 28.
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musely především administrativní a odborný styl. V běžné řeči např. začala vznikat spousta 

slov s předponou euro-, značné změny nastaly také v právnickém a úřednickém jazyce aj.

4.2 Typologie neologizmů

Neologizmy lze zahrnout do jednotlivých kategorií na základě několika hledisek. Podle 

původu F. Hauser  neologizmy  dělí  na  domácí  a  cizí.  Domácí  vznikají  běžnými 

slovotvornými postupy a prostředky daného jazyka, mezi cizí se řadí slova přejatá z jiných 

jazyků, tedy pojmenování nemotivovaná (přejímky).

Neologizmy lze také dělit podle toho, zda dochází ke vzniku nových lexémů (vlastní 

neologizmy), nebo dochází k aktualizaci významu již existujících slov (neosémantizmy).

Další  rozdělení  neologizmů závisí  na  okruhu,  v  jakém se  používají  –  počítačové 

prostředí, ekonomika, politika, sport, muzika a další.

4.2.1 Vlastní neologizmy

„Vlastní neologizmy jsou ty, které mají perspektivu se zařadit  do centra slovní zásoby, 

bývají dle svého užití založeny na principech typických pro spisovné vyjadřování, ale i pro 

běžně  mluvený jazyk.“60 Vznikají  běžnými slovotvornými postupy typickými pro  daný 

jazyk.  Řadí  se  mezi  ně  nejen  nová  slova,  ale  také  sousloví  a  frazémy.

4.2.2 Neosémantizmy

 Neosémantizmy, někdy též označované jako sémantické neologizmy, jsou takové lexikální 

jednotky, které spojují starou formu a nový význam.61 Nedochází tedy ke vzniku nového 

slova, ale k významovým přenosům u již existujících lexikálních jednotek. Mezi základní 

procesy, při nichž vznikají neosémantizmy, patří metaforizace (pojmenování na základě 

vnější  podobnosti)  a  metonymizace  (pojmenování  podle  vnitřní  souvislosti).  Může  se 

jednat o jednoslovné i víceslovné jednotky. Neosémantizace vede k vytváření polysémních 

(mnohovýznamových) slov a neosémantizmy tedy mají vždy minimálně dva významy.

60  ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 107.
61 MARTINCOVÁ 1984, s. 84.
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4.2.3 Přejímky

Přejímání  lexémů  z  jiných  jazyků  je  častý  způsob  obohacování  slovní  zásoby  jazyka. 

Lexikální  jednotka  pocházející  z cizího  (zdrojového)  jazyka  se  dostává  do  tzv. 

přejímajícího  jazyka,  a  aby  začala  fungovat  samostatně  v novém  jazykovém  systému 

podléhá  procesu  adaptace,  popř.  také  asimilace,  jak  po  stránce  fonetické,  grafické  či 

morfologické, tak i po stránce sémantické nebo stylistické. Rozšířená znalost západních 

jazyků v posledních desetiletích však proces adaptace zpomaluje a setkáváme se s opačnou 

tendencí  –  u slov,  která  už procesem adaptace  prošla,  se  někdy začíná  upřednostňovat 

jejich užívání v neadaptované podobě.62

Zda se přejímka uchytí, záleží na více faktorech, např. zda pro ni v jazyce existuje 

ekvivalent (a zda je tento ekvivalent jednoslovný či dvouslovný), zda pojmenovává novou 

skutečnost atd.

4.3 Jazykové tendence63 spojené se vznikem nového lexika

Lingvisté se shodují na tom, že v češtině a bulharštině po roce 1989 projevuje několik 

významných  tendencí.  Za  hlavní  se  dají  považovat  tendence  k  internacionalizaci  a 

nacionalizaci, intelektualizaci a demokratizaci, terminologizaci a determinologizaci, dále 

také  k  univerbizaci  a  multiverbizaci.64 Tyto  tendence  nepůsobí  ostře  proti  sobě,  ale  v 

mnoha ohledech se prolínají nebo působí paralelně.65

4.3.1 Internacionalizace a nacionalizace

Internacionalizace  je  jednou  z  dominantních  tendencí  v  obohacování  slovní  zásoby 

současných  slovanských  jazyků.  Označuje  pronikání  cizích  prvků  do  domácího 

jazykového  systému,  spojené  s  užíváním  mezinárodních  slov  (zejména  anglicizmů  – 

stoupla  tendence  ke společnému mezinárodnímu vyjadřování).  Vrstva  internacionálního 

lexika vzniká aktivním přejímáním z jednoho zdroje (v současnosti  nejčastěji  americké 

verze angličtiny, dříve to byla především řečtina a latina)66 a je také výsledkem globalizace 

kultury – přejímání kulturních modelů především ze západu. Je typickým jevem především 

konce 20. a počátku 21. století. Masové přejímání ale může vést ke ztěžování komunikace. 

62  ADÁMKOVÁ a kol. 2013, s. 115–116.
63 Pojem jazykové tendence je zde užit ve shodě s teorií spisovného jazyka B. Havránka a pozdějšími 

pracemi, které z jeho teorie vycházejí.
64  Viz. např КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013 nebo JANOVEC 2007.
65  JANOVEC 2007.
66  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013., s. 281.
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 Internacionální jsou ty jednotky, které se současně nacházejí minimálně ve třech 

jazycích,  z  nichž  alespoň  dva  náleží  k  odlišným jazykovým rodinám.67 Cílové  jazyky 

většinou internacionalizmy nepřijímají  v původní formě, nýbrž adaptují  podle vlastních 

vnitřních  fonetických,  slovotvorných  a  morfologických  pravidel,  stále  jsou  však  i  bez 

překladu rozpoznatelné také nerodilým mluvčím. Internacionalizmy nejčastěji přecházejí z 

oblasti  počítačových  technologií,  ekonomiky,  politiky,  sportu  a  hudby.68

 Nacionalizace s internacionalizací úzce souvisí. Jedná se o snahu vyjadřovat se 

pomocí domácích prostředků, vytvářet k internacionalismům domácí náhrady. K vytváření 

domácího  lexika  je  možné  používat  kalky  internacionálních  slov,  můžou  vznikat  také 

hybridní internacionalismy (internacionální + domácí komponent).69 Důležité je, že jazyk 

nepřijímá internacionalismy pasivně,  ale  aktivně je  adaptuje  – získají  specifika daného 

jazyka a  v některých případech se mohou dále  integrovat  a  být  výchozím slovem pro 

tvoření nového lexika pomocí domácích komponentů.70

4.3.2 Intelektualizace a determinologizace

Tendenci k intelektualizaci formuloval Bohuslav Havránek: „Intelektualizací spisovného 

jazyka, kterou bychom mohli nazývat také racionalisací, rozumíme přizpůsobování jazyka 

k tomu, aby jeho jazykové projevy mohly býti určité a přesné, podle potřeby abstraktní a 

aby byly  schopné  vyjádřiti  souvislost  a  složitost  myšlení,  tedy  zesilování  intelektuální 

stránky řeči.“71

Jazyk musí být schopen zachytit složitost myšlení, intelektualizační tendence je proto 

charakteristická pro sféru odbornou a pro publicistiku. Znakem intelektualizace jazyka je 

zvyšování počtu abstrakt, často související s novými reáliemi (většinou se jedná o přejímky 

či slova utvořená na bázi přejímek, v tomto směru se kryje s tendencí k internacionalizaci),  

a neosémantizmů.72 Vyznačuje se také vytvářením velkého počtu nových termínů ze všech 

oblastí lidského poznání, z nichž většina se do povědomí uživatelů jazyka dostává pomocí 

médií.73 Nejvíce nových termínů přechází z oblasti technologií, jelikož se jedná o oblast, 

která se rozvíjí obrovskou rychlostí – lidé s novými technologiemi pracují každý den (ať už 

se jedná o dotykové telefony, notebooky či tablety).

67  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 281.
68  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 290–292.
69  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, 312.
70  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 322.
71  HAVRÁNEK 1932.
72  JANOVEC 2007.
73  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 323.
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S intelektualizací se pojí pojem determinologizace – sice dochází ke zvyšování počtu 

termínů (mnoho termínů je přejato z jiných jazyků a jsou internacionální) v jazyce, ale 

zároveň některé termíny přecházejí z úzce specifikovaného prostředí do běžného užití a 

jsou pociťovány jako bezpříznakové. Nejaktivněji dochází k determinologizaci pojmů z 

oblasti počítačových technologií, médií, ale také politiky (rozšířený zájem lidí o politická 

témata).74

4.3.3 Demokratizace

Demokratizace se projevuje působením běžného mluveného jazyka na jazyk spisovný 

a přibližováním kodifikovaného jazyka jazykovému úzu (vzniká především kvůli velkým 

rozdílům mezi spisovným a běžně používaným jazykem).75

Demokratizační  tendence se projevuje především v rovině fonetické/fonologické a 

morfologické.  Výrazným  rysem  demokratizace  jazyka  je  univerbizace  (vytváření 

jednoslovných  pojmenování),  vytváření  okazionalizmů,  používání  slangizmů  a 

profesionalismů, používání expresivnějšího lexika. Tendence k demokratizaci (a odklon od 

intelektualizace jazyka) se začínají projevovat podstatně výrazněji od 90. let, a to zejména 

v publicistice, kde se stále častěji používají slangizmy, výpůjčky a další nekodifikované 

prvky jazyka.

74  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 325.
75  КРУМОВА-ЦВЕТКОВА и кол. 2013, s. 326.
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5. Rozvoj digitálních technologií a jejich vliv na jazyk

„Výraz  médium  pochází  z latiny  a  znamená  prostředek,  prostředníka, 

zprostředkující  činitel.“76 V oboru  sociální  komunikace  bývá  jako  médium označováno 

vše, co slouží jako prostředek k uchování a přenosu sdělení v prostoru a čase. „Širší pojetí 

zařazuje  mezi  média  sociální  komunikace  řeč,  písmo,  ale  i  hudbu,  výtvarná  díla 

architekturu,  tanec,  způsob  oblečení,  gesta,  signály,  jakékoli  objekty,  jež  mohou  být 

využity k reprezentaci významů, jakož i sociální organizaci této komunikace.“77

Mezi  soubory  nástrojů,  bez  nichž  se  žádná  komunikace  neobejde,  patří  média 

primární, tedy přirozený jazyk, gesta atd. Jsou vlastní přirozené a nejstarší komunikaci při 

zachování jednoty místa a času. Postupně s globalizací a tím, jak se vzdálenosti mezi lidmi 

zvětšují, však byla potřeba tyto limity omezit a vznikla média sekundární, mezi něž se řadí 

všechny technické vymoženosti, které umožňují člověku komunikovat na větší vzdálenost 

– prostředky, které jednak usilují  o záznam sdělení,  jednak o jeho přenos, tedy písmo, 

telefon,  nakonec  i  počítač.  Jejich  hlavním cílem je  stírat  v osobní  komunikaci  hranice 

prostoru a času.

5.1 Masová média

Obecně se mezi ně řadí periodický tisk, rozhlas, televize atd. Hlavním znakem masových 

médií  bývá,  že  jsou  díky  technickým  možnostem  teoreticky  dostupná  neomezenému 

množství  příjemců,  kterým pravidelně  (nebo  průběžně)  nabízejí  poučné  nebo  zábavné 

obsahy a na zájmu a  potřebách jejich příjemců závisí  samotná existence  těchto  médií. 

„Masová média mají společné to, že jsou obsahově univerzální, mají velkou popularitu a 

jsou  v zásadě  veřejné  povahy.“78 Jsou  součástí  celospolečenské  komunikace  člověka. 

V dnešní  době už sem spadají  také veřejně dostupná sdělení  na internetu,  „ať již  mají 

povahu výstupu výrobní organizace (např. zpravodajské portály), akumulace uživatelských 

příspěvků (servery  typu  YouTube),  individuálních  počinů  (např.  autorské  blogy),  popř. 

kontaktních  sebeprezentačních  nástěnek  (Facebook).“79 Rozvoj  nových  technologií  dal 

amatérům k dispozici profesionální nástroje a možnosti. V běžném pojetí komunikace se 

sdělení  od  zdroje  dostává  k příjemci,  role  člověka  se  s rozvojem  síťových  nebo  také 

76   JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2015, s. 31.
77   OSVALDOVÁ, HALADA 2007, s. 118.
78   JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2015, s. 19.
79 JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2015,, s. 18.
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nových médií mění – z pasivního příjemce (např. čtenář novin, televizní divák) se stává 

aktivní producent sdělení (komentáře ke zpravodajským článkům, které jsou uveřejněné 

online, vlastní blogy, kde je možné publikovat své názory.

5.2 Nová média

Termín  nová  média  není  jednoznačně  definován,  zpravidla  jsou  jím  však  označována 

média, která „jsou založená na elektronické nebo digitální platformě, používají výpočetní 

výkon (procesor), jsou interaktivní (reagují na podněty uživatele) a podporují komunikaci, 

nebo  přinejmenším  přímou  zpětnou  vazbu.“80 Digitalizace  bývá  jedním  z hlavních 

rozlišovacích kritérií oproti „starým“ médiím, za která jsou většinou považována tradičně 

rozšířená média do 80.  let  20.  století,  založená na analogovém záznamu.  Popularita,  a 

především  masové  rozšíření  nových  médií,  souvisí  se  vznikem  prvního  osobního 

mikroprocesorového počítače na konci 70. let 20. století a především s nástupem internetu 

od 90. let 20. století, který se poměrně rychle stal nedílnou součástí běžného života.81

Nová média jsou multimediální (snoubí v sobě grafiku zvuk, animaci i video), jsou 

interaktivní  (uživatel  do  nich  může  zasahovat  nebo  reagovat  na  získávané  informace), 

globální (překonávají geografické bariéry) a internacionální (nezávisí na místě ani času).

Hlavní platformou nových médií je internet.82

5.2.1 Sociální sítě

V souvislosti  s internetem a novými médii  se pod pojmem sociální  síť  rozumí „každý 

systém,  který  umožňuje  vytvářet  a  udržovat  seznam  vzájemně  propojených  kontaktů, 

přátel.“83 Lidé na sociálních sítích tvoří komunitu, která může být založena na společných 

zájmech či rodinných nebo jiných vazbách. Uživatelé na těchto sítích zůstávají nebo do 

nich vstupují ne kvůli samotné síti, ale kvůli jejich známým, kteří zde už jsou registrovaní, 

esencí  sociálních  sítí  jsou  tedy  uživatelé.84 Sociální  síť  umožňuje  uživateli  založení 

uživatelského profilu, který může být veřejný, nebo viditelný jen omezenému počtu lidí, 

důležitá  je  zde  tedy  možnost  virtuální  sebeprezentace.  Tomuto  cíli  jsou  uzpůsobeny  i 

vlastnosti  konkrétních sociálních sítí – možnost publikovat fotografie či  videa,  ale také 

80     PAVLÍČEK 2010, s. 11.
81     PAVLÍČEK 2010, s. 14.
82    PAVLÍČEK 2010, s. 48.
83  PAVLÍČEK 2010, s. 125.
84  PAVLÍČEK 2010, s. 125.
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specifické informace o sobě a v neposlední řadě i komunikovat s ostatními, kteří jsou na 

dané síti zaregistrovaní, a prohlížet jejich profily. 

5.3 Internet a jeho vliv na komunikaci a jazyk

Digitalizace umožnila prudký rozmach počítačových a telekomunikačních sítí, které nabízí 

okamžitou možnost výměny informací bez ohledu na vzdálenost a počet příjemců. Výroba 

a distribuce obsahu se nejen zrychlila, ale také zjednodušila a především zlevnila.85 

Internet se stal důležitou součástí života jednotlivce. Stále více se podtrhuje jeho 

složka  komunikační,  na  úkor  složky informační.86 Hraje  důležitou  roli  v  tom,  že  dává 

dohromady lidi, kteří by se v reálném životě neměli šanci potkat, vytváří tedy komunikační 

situace,  které  by  za  běžných  okolností  nevznikly  (např.  kvůli  vzdálenosti,  ale  také 

sociálnímu postavení).

V  elektronickém  jazykovém  diskurzu  má  zastoupení  každý  z  funkčních 

lingvistických  stylů:  odborný,  administrativní,  publicistický,  běžně  mluvený  atd.87 

Výhodou je také hypertextovost, která umožňuje čtenáři text procházet nelineárně – texty 

jsou mezi sebou propojeny pomocí linků (odkazů) a nemají tak pevně daný začátek, střed a 

konec.  Jako  univerzální  počítačové  písmo  se  prosazuje  latinka,  což  vede  k běžné 

transkripci azbuky, arabštiny a dalších abeced.

Sociologové však upozorňují také na negativní vliv nových médií – jsou snadno 

zneužitelná,  přímo ale i nepřímo mohou ovlivňovat lidi  i  jejich hodnoty,  mají  tendenci 

prosazovat „západní“ pohled na svět a konzumní způsob života a myšlení. Vlastnit počítač 

a být online již není jen výsadou elity nebo určité úzce specializované skupiny, ale stalo se 

to běžnou součástí života a „ti, kteří se na tomto procesu neúčastní, se dostávají na okraj 

společnosti a jsou výrazně znevýhodněni.“88 

V současné společnosti už není škola tou nejvyšší autoritou, která určuje, jak by se 

mělo správně mluvit – jsou to masová média a hlavně internet.89 Problémem je, že média 

nejsou v tomto směru regulovaná a většina z nich nemá na prvním místě funkci osvětovou, 

nýbrž je hnána finančními důvody. Jelikož je  jedním z hlavních cílů médií  generování 

85   JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2015, s. 12.
86  КИРОВА, 2017.
87    ČMEJRKOVÁ 2003, s. 48.
88    PAVLÍČEK 2010, s. 41.
89  НИКОЛОВА 2012, s. 82–83.
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zisku, soustřeďují se na to, co si společnost žádá a snaží se co nejvíce přiblížit běžnému 

spotřebiteli, což často vede k přehnané simplifikaci a demokratizaci jazyka.90

5.3.1 Internetové formy komunikace

Největší výhodou internetové komunikace je, že je snadná, rychlá a dostupná. Možností, 

jak na internetu komunikovat, je několik. Mezi nejrozšířenější patří emaily, chaty, diskuzní 

fóra a různé protokoly pro IM (instant messaging).

Elektronická  pošta  neboli  email  patří  mezi  nejstarší  služby  poskytované  na 

internetu.91 Dá se považovat za vylepšenou verzi klasické pošty – je rychlejší, nezáleží u 

něj  na  vzdálenosti,  prakticky  zadarmo,  dají  se  k  němu  připojit  přílohy  s  textovými, 

zvukovými či obrazovými materiály. Nespornou výhodou této pošty oproti klasické je její 

elektronická forma. Texty zpráv jsou elektronickými dokumenty, proto je snadné je dále 

zpracovávat, kopírovat je celé nebo jejich části, archivovat je, tisknout, vyhledávat je, nebo 

je  hromadně  ze  schránky odstranit.“92 Komunikace  zde  zpravidla  probíhá  mezi  dvěma 

partnery, email se dá ale rozeslat také více adresátům.

Forma  IM  umožňuje  bezprostřední  komunikaci  dvou  partnerů,  vyžaduje  však 

nainstalování  speciálního  programu  (např.  ICQ,  Skype,  Messenger).  Výhodou  oproti 

emailu je, že komunikace probíhá v reálném čase, nedochází zde k žádnému zpoždění při 

přenosu sdělení. „Umožňují svým uživatelům sledovat, kteří jejich zaregistrovaní přátelé / 

známí  jsou právě připojeni  a  dle  potřeby jim posílat  krátké zprávy,  diskutovat,  posílat 

soubory, případně komunikovat audiovizuálně.“93 Nevýhodou je, že je potřeba, aby měli 

oba  uživatelé  nainstalovaný tentýž  komunikační  program,  protože  mezi  sebou obvykle 

nebývají kompatibilní.

O diskuzních fórech a chatech bude v práci podrobněji pojednáno dále.

V poslední době mnoho lidí preferuje komunikaci přes sociální sítě, jelikož obvykle nabízí 

i možnost komunikace pomocí různých IM protokolů.

90  НИКОЛОВА 2012, s. 82–83.
91  JANDOVÁ 2006, s. 16.
92  JANDOVÁ 2006, s. 16.
93  PAVLÍČEK 2010, s. 52.
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5.3.2 Specifika počítačem zprostředkované komunikace

Vznik  počítače  znamenal  průlom  v  zaznamenávání  psaného  slova,  srovnatelný  s 

Gutenbergovým vynálezem knihtisku,  protože  značně  rozšiřuje  možnosti  editace  textu. 

Oproti  jakékoliv  jiné  metodě  zápisu  (papír  a  tužka,  psací  stroj)  má  psaní  na  počítači 

nespornou výhodu v tom, že autor může text v jakékoliv fázi svobodně přetvářet, může 

pracovat  s rozsáhlými dokumenty a  efektivně v nich pomocí  jednoho kliku vyhledávat. 

Autor může navíc text jednoduše doplnit nebo přemístit bez narušení výsledné grafické 

úpravy, během chvilky změnit stylistiku či zaměnit některá slova výstižnějšími synonymy. 

Propojení dvou a více počítačů elektronickými sítěmi pak umožňuje lidem vést na 

dálku elektronický dialog, který má mnoho aspektů reálné komunikace tváří v tvář.94 Díky 

tomuto technickému pokroku vznikl nový druh počítačově zprostředkované komunikace, 

která má určité specifické rysy.

Jazyk  na  internetu  je  tvořivý  a  nápaditý,  často  prokládaný  anglicizmy,  ať  už 

v původní  podobě,  nebo  počeštěnými.  Nepřítomnost  signálů  neverbální  komunikace 

(gesta,  mimika,  tón  hlasu)  je  kompenzována  grafickým  vyčleněním  –  např.  grafické 

zvýraznění důležitých částí, psaní velkými písmeny pro dodání důrazů nebo používáním 

emotikonů.95 

Pisatelé  na  internetu  si  zvykli  psát  bez  háčků a  čárek,  jelikož  je  to  rychlejší  a 

jednodušší. Často také kvůli rychlosti rezignují na správnost znaků. Dokud je text pouze na 

obrazovce a není odeslaný, je možné jej znovu pročíst a chybná místa opravit, po odeslání 

už např.  v emailech nebo na chatu většinou žádné možnosti  úpravy nejsou, internetová 

diskuzní  fóra  však  opětovnou  editaci  příspěvků  většinou  umožňují.  Jazyková  úroveň 

internetových textů přesto bývá velmi nízká, nejen kvůli rychlosti, s jakou texty vznikají, 

ale také proto, že vytvářet je může každý, tedy i člověk, který neovládá pravopisnou normu 

dokonale. Média mají vliv na názorovou homogenizaci společnosti, což se projevuje i ve 

vztahu k pravopisu. Ve chvíli, kdy budou na nějakém fóru psát všichni přispěvatelé bez 

diakritiky, nově příchozí se tomuto trendu podřídí.

5.3.2.1 Mluvenost vs. psanost

Komunikace  probíhá  v  běžném životě  převážně  mluvenou  formou  pomocí  řeči,  psaná 

forma je až sekundární. V běžně mluvené češtině se hovorové prostředky používají zcela 

přirozeně. „Elektronická média přejímají funkci komunikátů psaných i mluvených, proto 

94    ČMEJRKOVÁ 2003, s. 50.
95    ČMEJRKOVÁ 2003, s. 52.
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se  v  nich  mísí  rysy  příznačné  pro  psanou  a  mluvenou  komunikaci.“96 Zejména  jazyk 

emailů, internetových diskuzních fór a především chatovacích místností má mnohem blíže 

ke  stylu  ústního  dorozumívání  (spontánní,  nepřipravené,  neúplné,  neučesané)  než 

k písemnému,  typicky  se  používají  nespisovné  koncovky.  Díky  internetu  tak  vzniká 

„prostor pro needitované psaní, zapisovanou mluvenost.“97 Neformální anonymní prostředí 

navíc svádí k používání obecné češtiny.

V české jazykové kultuře je opozice mluvenost vs. psanost hluboce zakořeněná. 

Psaný text by měl být spisovný, kdežto u mluveného projevu je díky jeho specifičnostem 

(zejména nepřipravenosti) často některé nespisovné prvky přehlíží a to, co by v psaném 

textu bylo považováno za nepřijatelné, není v mluveném projevu považováno za závažný 

prohřešek.98 

5.3.2.2 Jazyková ekonomie

Jazyková  ekonomie  zvyšuje  efektivitu  a  účelnost  komunikace.  Jak  podotýká  D. 

Svobodová, která se zabývala jazykovou ekonomií v elektronické komunikaci99, často zde 

dochází ke vzniku celé řady specifických vyjadřovacích prostředků, které mohou být pro 

nezasvěceného člověka těžko dekódovatelné. Zkrácené vyjadřovací prostředky mohou být 

přejaté z angličtiny nebo mohou vzniknout kombinací angličtiny a češtiny.  Používáním 

specifických  zkratek  dochází  k  efektivnímu  zkrácení  textu,  ale  zároveň  zachování 

informačního obsahu. Typické je používání prvních písmen slov různých vyjádření, např. 

LOL (Laughing Out Loud – z angličtiny „směju se na celé kolo“) nebo ROFL (Rolling On 

the Floor Laughing – z angličtiny „válím se smíchy po podlaze“). 

Tyto prvky jsou primárně vázány na psanou podobu jazyka, ale díky masovému 

rozšíření těch nejznámějších zkratek se s jejich užitím můžeme setkat i v mluvené podobě. 

Neprojevuje  se  u nich však žádná snaha o jazykovou adaptaci.  V mluvené řeči  slouží 

především k ozvláštnění konverzace a používají se v neformálním diskurzu.

3.2.2.3 Přejímání slov z jiných jazyků

Na internetu je módní používání cizojazyčných přejímek, především anglicizmů, z nichž 

mnohé se dají řadit mezi internacionalizmy. Jsou na různých úrovních adaptace (jak po 

grafické, tak po tvaroslovné či sémantické stránce),100 pravopis některých déle užívaných 

96     ČMEJRKOVÁ 2003,s. 48.
97     ČMEJRKOVÁ 2006, s. 6.
98    BOGOCZOVÁ 2012, s. 19.
99   SVOBODOVÁ 2010.
100 SVOBODOVÁ 2007.
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přejímek je již vesměs ustálený, nejnovější přejímky se ale vyznačují nejednotností zápisu 

– ať už se jedná o formy původní, plně počeštělé, nebo formy hybridní, kdy je počeštělá 

jen část slova a druhá je ponechána v původní podobě.

5.3.3 Internetové komunity

Kromě změn  jazykových  má  počítačem zprostředkovaná  komunikace  také  řadu 

psychologických  a  sociolingvistických  dopadů.  „Počítačové  sítě  podporují  vznik 

společenství (sítí) lidí s obdobnými zájmy, tzv. diskurzních komunit.“101 

Základem každé komunity je sdílené téma, které je také hlavním důvodem jejího 

vzniku. Důležité je, aby byli její členové ochotni mezi sebou sdílet informace či zdroje, 

pomáhat  si  a  budovat  mezilidské  vztahy  pomocí  vzájemných  diskuzí.  Sounáležitost  a 

angažovanost je pro chod komunity velmi důležitá – jedinci do ní totiž vstupují s nějakým 

očekáváním, a pokud jejich očekávání nejsou naplněna, sami komunitu opouštějí, jelikož 

pro ně není přínosná.

Definic  virtuálních  komunit  existuje  mnoho,  mezi  základní  předpoklady,  bez 

kterých by nemohla fungovat, však patří to, že by virtuální komunita měla mít nějaký cíl a 

její účastníci by měli mít potřebu podílet se na jejím fungování.102

„Počítačová  komunikace  může  kompenzovat  nedostatek  osobních  setkání  a 

komunikace tváří v tvář, a uspokojovat tak nenaplněnou potřebu mezilidských vztahů.“103 

Vznikají komunikační situace, které by v běžném životě vzniknout nemohly, např. proto, 

že  jsou  pisatelé  z  různých  měst  a  nemají  možnost  se  pravidelně  setkávat.  Vzhledem 

k tomu, že se zde setkávají lidé z různých částí republiky (nebo i světa), různého vyznání, 

ale  i různých  sociálních  vrstev,  dochází  k míšení  různých  jazykových  stylů  –  obecná 

čeština, slangizmy, argotizmy, ale i dialektizmy.

5.3.4 Vliv „internetových celebrit“

Nelze zanedbávat vliv novodobých internetových celebrit na mluvu především mládeže. 

Dříve přecházela do jazyka nová slova především z publicistických textů a médií. V dnešní 

době díky internetu a jeho interaktivnosti dochází k tomu, že pokud nové slovo použije 

osoba, která má velký vliv na mládež (Youtuber, bloger, influencer), která ji považuje za 

vzor, rychle se rozšíří. Takové jazykové inovace ale často nemají delšího trvání, většinou 

101   ČMEJRKOVÁ 1997.
102    PAVLÍČEK 2010, s. 37.
103   ČMEJRKOVÁ 1997.
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jsou spojené s délkou slávy těchto novodobých celebrit, nebo dobu, po kterou je slavné 

video/článek, ve kterém nové slovo použijí. 
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6. Internetová fóra a jejich specifika

Internetová fóra umožňují svým uživatelům diskutovat na různá témata. Administrátory 

bývají  rozdělena na několik hlavních kategorií,  které se větví na podkategorie,  v nichž 

mohou uživatelé zakládat jednotlivé diskuze, srov. např. fórum na vinted.cz/forum, kde je 

jedna ze základních kategorií pojmenovaná Móda & Styl (mezi další základní kategorie 

patří Vše kolem Vinted; Hledám a nabízím oblečení, doplňky a kosmetiku; Blešák; Volný 

čas;  Láska,  vztahy  a  rodina;  Vzdělání  a  zaměstnání;  Co se  jinam nevejde…),  v  ní  se 

nachází  podkategorie  Móda & styl,  Nákupy, DIY a Krása & Wellness,  z  podkategorie 

Krása  &  Wellnes  se  člověk  dostane  do  výběru  témat  Cvičíme!  a  zde  už  může  najít 

konkrétní diskuze založené uživateli, např. „Jak na štíhlý pas a hezký zadek?“

Většina  internetových  fór  vyžaduje,  aby  se  uživatel  zaregistroval  –  pokud  tak 

neučiní,  není  mu  umožněno  přidávat  příspěvky.  Totéž  platí  o  viditelnosti  příspěvků  – 

některá  fóra  zprostředkovávají  příspěvky  ke  čtení  i  nezaregistrovaným  uživatelům,  na 

jiných fórech není bez registrace nic k vidění. Registrovaný uživatel si vždy musí zvolit 

uživatelské jméno a v závislosti na typu fóra pak musí nebo nemusí vybrat obrázek (tzv. 

ikonka), který jej bude reprezentovat a objeví se u jeho jména pokaždé, když do nějaké 

diskuze přidá příspěvek. Různá fóra nabízejí různé možnosti upravování dat v profilu, na 

některých bývá kromě informací, které se daný uživatel rozhodne o sobě sám prozradit 

(typu  zájmy,  oblíbená  hudba  atd.)  zobrazeno  také  datum registrace,  datum posledního 

přihlášení  a  bývají  vypsány  poslední  diskuze,  jichž  se  uživatel  účastnil,  jiná  fóra 

nezobrazují prakticky žádné informace, pokud si to uživatel nepřeje. Uživatel může mít na 

těchto  fórech  i  několik  různých  profilů,  jelikož  většinou  nikdo  neověřuje  pravost 

vložených údajů, za profilem se tak může skrývat prakticky kdokoliv. Právě tato anonymita 

často  vede  diskutující  k  používání  méně  diplomatické  rétoriky  při  prosazování  jejich 

názorů a při nesouhlasu s názory ostatních.

Internetová fóra mohou stát buď samostatně pouze jako platforma pro diskutování, 

nebo mohou být přidružena k různým populárním stránkám.
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6.1. Rozdíl mezi chatem a diskuzním fórem

Konverzace na chatu probíhá v reálném čase, synchronně. Všichni lidé, kteří se jí účastní, 

jsou v danou chvíli přítomní a mohou tak ihned reagovat na komentáře ostatních. Pro účast 

na konverzaci na diskuzním fóru nemusí být všichni účastníci najednou online. Jedná se o 

konverzaci asynchronní, lidé se k ní připojují dle momentálních časových možností. Na 

komentář je možné reagovat až za několik hodin, nebo dokonce dnů či měsíců.

Na chatu lidé komunikují  spontánně,  rychle,  a proto se tato forma nejvíce blíží 

mluvené komunikaci. „Od počátku své existence se chat profiluje jako běžná každodenní 

konverzace, při které účastníkům příliš nezáleží na její jazykové formě.“104 Často se zde 

proto používají  prvky mluvené češtiny v psané podobě a  fonetický zápis slov.  Píše se 

rychle, proto vznikají různé chyby a překlepy, na jejichž opravování není čas. Příspěvky 

jsou krátké. Pisatelé na internetovém fóru mají více času si svou odpověď promyslet, před 

odesláním si ji  ještě jednou přečíst a případné chyby a nejasnosti opravit.  Texty bývají 

spisovnější, i když ne vždy to platí. Příspěvky bývají delší.

Konverzace na chatu je velice dynamická, a proto se velmi rychle střídají probíraná 

témata. Po skončení se většinou celá konverzace smaže. Internetová fóra se dají mnohdy 

pročítat i mnoho let do minulosti a přispěvatel tak může reagovat na komentář psaný i před 

několika lety.

Zatímco  na  chat  se  většinou  lidé  chodí  trávit  svůj  volný  čas,  hledají  zábavu  a 

konverzace se týká každodenních témat, případně je vázaná na přítomný okamžik (co kdo 

právě v tuto chvíli  dělá)  a zprávy jsou krátké,  může jich být  více za sebou a pisatelé 

mnohdy píší vše, co je v tu chvíli napadá,  na fórum lidé často hledají radu nebo se chtějí 

zeptat na zkušenost ostatních (s druhem diety či konkrétním přípravkem).

6.1.1 Specifické rysy českých internetových fór

Jazyk internetových fór se dá nejlépe charakterizovat jako „zapisovaná mluvenost“105 – 

uživatelé  používají  veškeré  prvky  hovorové  češtiny,  jako  jsou  nespisovné  koncovky, 

expresivní a nespisovné lexikum nebo neuspořádaná syntax. Hovorový  styl  je 

nejčastěji spojen s každodenní konverzací a internetová fóra v mnohém konverzaci tváří v 

tvář s přáteli nahrazují, přestože se na nich de facto setkávají neznámí lidé (když je však na 

nějakém fóru  člověk  dlouho,  uživatelé  už  se  mezi  sebou  mohou  znát,  přestože  se  ve 

skutečnosti  nikdy  neviděli).  Přílišná  spisovnost  by  zde  tedy  působila  spíše  nepatřičně. 

104    JANDOVÁ 2006, s. 87.
105    Jak píše např. ČMEJRKOVÁ 2006.
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Naprostá většina lidí  si na fórech tyká, vykání je výjimečné, přestože se zde nacházejí 

všechny věkové skupiny. Na fórech diskutují uživatelé z různých koutů republiky, různé 

regionální zvláštnosti se v textech přesto projevují spíše výjimečně, srov. např. výrazy jako 

z kama jsi, dá sa či nesklonný sufix -ovo u přivlastňovacích adjektiv aj. Zajímavostí je, že 

na  českých  internetových  fórech  diskutují  také  Slováci,  jejich  příspěvky  však  z 

pochopitelných důvodů zkoumány nebyly.

Příspěvky na  diskuzních  fórech  jsou často  plné  překlepů a  obsahují  gramatické 

chyby.  Důvodem  může  být  poměrná  anonymita  uživatelů,  kteří  necítí  potřebu  se 

prezentovat bezchybnou češtinou, ale také psaní ve spěchu nebo na mobilech či tabletech. 

Zajímavým poznatkem je, že překlepy zde nejsou takovým prohřeškem jako gramatické 

chyby. Přestože mnoho uživatelů píše zcela bez diakritiky, interpunkce i bez rozlišování 

velkých  a  malých  písmen,  jsou  to  právě  chyby  ve  shodě  přísudku  s  podmětem nebo 

například  ve  vyjmenovaných  slovech,  které  jsou  často  od  ostatních  uživatelů  fóra 

komentovány posměšně. Ačkoliv má naprostá většina fór možnost po zveřejnění příspěvek 

editovat, uživatelé toho většinou využívají pouze v případě, že je na chybu upozorní více 

lidí, necítí potřebu opravovat překlepy a jiné odchylky od pravopisné normy, které nejsou 

natolik závažného charakteru, aby narušovaly srozumitelnost příspěvku.

6.1.2 Specifika bulharských internetových fór

Jazykem počítačů, internetu a nových technologií je beze sporu angličtina, bulharština má 

proto na síti nevýhodu v tom, že je zapisována jiným grafickým systémem. První telefony 

a  počítače  neměly  možnost  používat  cyrilskou  klávesnici,  a  tak  se  na  internetu  začal 

používat  specifický  způsob  zapisování  bulharštiny  pomocí  latinky.  Dnes  už  mobilní 

telefony a počítače cyrilici  bez problémů podporují,  psaní  latinkou je  však pro mnohé 

uživatele pohodlnější. Latinskému zapisování cyrilice se posměšně říká např. маймуница 

nebo шльокавица a na fórech bývá značně kritizováno. Tento druh transliterace totiž nemá 

žádná pevně daná pravidla, není systematický (a to často ani v rámci jednoho příspěvku), 

kromě latinských písmen používá i čísla (např. 4 místo ч) nebo nesystematicky některá 

písmena z latinky, která jsou podobná písmenům azbuky (Hqma místo няма), a uživatelé 

na  fórech  se  shodují,  že  značně  ztěžuje  porozumění  textu,  často  bývá  označováno  za 

známku lenosti, negramotnosti (při psaní latinkou nelze rozeznat, zda se uživatel dopustil 

gramatických chyb) a nízké jazykové kultury. Na většině internetových fór je proto psaní 

bulharsky pomocí latinských písmen zakázáno, komentáře, které toto pravidlo nedodržují, 

39



bývají mazány a v případě opakovaných prohřešků hrozí dokonce provinilým uživatelům 

postih, např. ve formě zablokování účtu na určitý čas. V případě, že člověk nemá na svém 

zařízení  nainstalovanou  cyrilskou  klávesnici,  doporučují  mu  na  fóru  používat 

кирилизатор, program na internetu, do kterého je možné psát latinkou a výsledný text se 

transkribuje do cyrilice.

Latinka a cyrilice spolu však musí koexistovat také na fórech, kde je psaní latinkou 

zakázáno, protože jde především o výše zmíněné případy. Někteří lidé, možná ze zvyku, 

občas použijí i v bulharském textu psaném cyrilicí občas místo ч číslici 4, latinkou se často 

vypisují  názvy  zahraničních  firem,  některé  neologizmy  nebo  jejich  části.  Dochází  k 

míchání cyrilice s latinkou, občas bylo latinkou jedno slovo, občas část slov, a to vše v 

jinak bulharském textu psaném cyrilicí.

Na bulharských internetových fórech se také vyskytuje mnohem více regionálních 

projevů, častý byl fonetický zápis bulharských slov s redukcí nebo používání turcizmů.

6.2 Netiketa

Neologizmus č. netiketa/ b. нетикет vznikl spojením slov internet (zkráceně č. net / b. нет) 

a č. etiketa / b. етикет. Jedná se o jakýsi nepsaný soubor pravidel pro chování na internetu, 

aby komunikace probíhala bez problémů. Každý může pod netiketou chápat něco jiného, 

ale mezi základní pravidla patří hlavně pravidla slušného chování – co si člověk nedovolí v 

reálném životě,  neměl  by  si  dovolit  ani  na  internetu.  Nevhodné  jsou  vulgární  urážky, 

nevyžádaná  pošta  (tzv.  spam),  šíření  reklamy  a  poplašných  zpráv.  Naopak  vhodné  je 

pomoci člověku, který si na internet přišel pro radu (pokud jsme odborníky na danou oblast 

nebo o ní máme více informací než ostatní).106

Každé  fórum  má  také  svá  vlastní  pravidla  pro  přispívání,  většinou  sepsaná  a 

zveřejněná na viditelném místě ihned po přihlášení. Kromě výše zmíněných mezi ně často 

patří požadavek, aby diskutující zařazovali své příspěvky do správných tematických vláken 

(aby se v diskuzi o vaření neobjevovaly příspěvky o opravování auta), nebo zákaz tzv. 

„tapetování“ – opakování stále stejného textu. Samozřejmostí je zákaz zveřejňovat obsahy, 

které jsou v rozporu s platnými zákony (např. rasistické nebo xenofobní názory, propagace 

drog atd.) či osobní údaje cizích lidí. Většina internetových fór také netoleruje vulgární 

vyjadřování.

106    Netiketa 2005.
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6.3 Anonymita

Přispěvatelé na internetových fórech jsou z různých koutů republiky, různého věku a také 

různého vzdělání. Ačkoliv musí být každý uživatel zaregistrovaný a má možnost si vyplnit 

svůj profil, mnoho lidí se snaží hlídat si své soukromí a často o sobě nesdělí ani základní 

údaje. Nicméně i k informacím, které o sobě autor zveřejní, je potřeba přistupovat kriticky, 

protože mnoho lidí o sobě na internetu záměrně mystifikuje, nebo dokonce lže, a to i v 

takových otázkách, jako je třeba pohlaví či věk.

6.4 Vyjadřování emocí

Různé  emotikony  (smajlíky)  na  internetových  fórech  prakticky  nahradily  vyjadřování 

emocí citoslovci – pokud se nějaká používají, jsou to citoslovce smíchu ha ha (a veškeré 

jeho varianty), ne však za účelem vyjádření pobavení, ale jako ironický nebo sarkastický 

smích.  Dnes už má mnoho fór  na výběr  širokou škálu emotikonů s různým designem 

(případně  mohou být  i  animované),  které  dokáží  díky  grafickému znázornění  předvést 

mnohem více emocí mnohem jasněji  (např. zvracející smajlík,  smajlík,  který je zelený, 

protože mu není dobře, atd.) než emotikony vytvářené na klávesnici pouze pomocí znaků.
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7. Pracovní postupy

Pro cíle své práce jsem excerpovala neologizmy ve specificky zaměřených diskuzích na 

bulharských a českých internetových fórech. Excerpovaný neologický materiál podrobím 

konfrontační analýze. Kladu si tedy za cíl, abych na základě této analýzy vytyčila inovační 

jevy a procesy charakteristické pro tuto specifickou sféru současné komunikace. Zaměřím 

se jmenovitě na přejatá slova, která pojímám, jako impulz tvoření neologizmů na základě 

domácích  (bulharských  nebo  českých)  slovotvorných  způsobů  a  postupů  a  s využitím 

domácích (bulharských nebo českých) slovotvorných prostředků.

Excerpce proběhla na fórech s různým zaměřením, avšak  diskuzích týkajících se 

tématu zdravého životního stylu, cvičení a různých doplňků stravy. Tento okruh byl zvolen 

z důvodu velké obliby této tematiky. Jazyk počítačových, hudebních či technologických 

nadšenců byl v minulosti již podrobněji zkoumán a většinou zasahuje úzce specializovanou 

skupinu lidí. Problematika zdravého životního stylu, správné stravy a pohybu se naproti 

tomu týká velkého množství lidí nejrůznějších věkových kategorií, je tedy větší šance, že 

by se slova vzniklá  v této skupině mohla rozšířit  i  mimo ni.  Kromě dosud uvedených 

skutečností je třeba dále podotknout, že na rozdíl např. od politických témat, která jsou 

tradičně ve středu pozornosti širší veřejnosti, se o zdravý životní styl zajímají především 

mladí lidé, kteří vyrůstali v technologické době a různé vymoženosti jako počítače, tablety, 

mobily  a  nejrůznější  mobilní  aplikace  jsou  běžnou  součástí  jejich  života.  Již  odmala 

využívají veškerých výhod, které jim technikou zprostředkovaná komunikace přináší.  V 

této generaci je také rozšířenější znalost angličtiny.

Excerpce  probíhala  ručně  čtením  jednotlivých  příspěvků  na  vybraných 

internetových  fórech  a  vyhledáváním  a  zapisováním  lexikálních  zvláštností.  Úskalím 

takového sběru materiálu je především to, že co se týče lexikálních inovací, jak již bylo 

zmíněno v teoretické části práce, jde o cit jednotlivých uživatelů jazyka pro novost slova. 

Vyhodnocení novosti excerpovaných slov proto probíhalo na základě jejich konfrontace se 

dvěma slovníky neologizmů v češtině – Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (SN1), 

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (SN 2) –  a bulharštině –  Речник на новите 

думи и значения в българския език (РНДЗБЕ) a Речник на новите думи в българския  

език. (РНДБЕ).

V práci je shromážděno několik typů nových slov. V žádné kategorii samozřejmě nejde o 

výčet úplný, ale o subjektivní výběr slov na základě několika kritérií:
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a) Četnost užití – slovo bylo zařazeno, pokud se objevilo ve více příspěvcích od 

různých uživatelů;

b)  Srozumitelnost  –  slovo  nepotřebovalo  u  každého  svého  výskytu  vysvětlení, 

většina uživatel fóra mu bez problému rozuměla;

c)  Potenciál  uzualizace  –  slovo  je  utvořeno  pomocí  standardních  jazykových 

postupů a označuje buď novou skutečnost, skutečnost, pro niž v češtině neexistuje domácí 

ekvivalent, nebo je v rámci jazykové ekonomie vhodnější k jinému konkurenčnímu výrazu, 

má tedy šanci se v jazyce uchytit;

d) Okazionálnost – slovo je utvořeno na základě vlastní autorské invence

S ohledem  na  skutečnost,  že  velká  část  nového  lexika  užívaného  v textech 

diskusních  fór  je  přejatá  především  z  angličtiny,  větší  pozornost  bude  věnována  jak 

výkladu jejich významu, tak způsobů jejich adaptace v češtině a v bulharštině.

Pro  doplnění  informací  o  excerpovaných  slovech  byly  též  využity  texty 

nepocházející přímo z diskuzí, ale ze sociálních sítí, o kterých se na fórech diskutovalo. 

Pro tematiku fitness a zdravého životního stylu je to v současné době platforma Instagram. 

Jedná se o jednoduchou mobilní aplikaci  (prohlížení je však možné i ze stolního počítače), 

pomocí  které  uživatelé  sdílí  fotografie  ze  svého  života.  Právě  zde  působí  mnoho 

populárních  trenérů,  nutričních  specialistů,  ale  i  běžných  lidí,  kteří  propadli  zdravému 

životnímu stylu – zveřejňují zde např. své denní cviky, proměny nebo jídelníčky na celý 

den či týden. Právě jejich profily, tréninkové plány nebo jídelníčky poté lidé na fórech 

často komentují, proto nemohla tato platforma zůstat opomenuta.

Ačkoliv  patří  čeština  i  bulharština  mezi  slovanské  jazyky,  konfrontační  popis 

jazykových inovací je složitější vzhledem k některým jazykovým specifikům, mezi něž 

patří  hlavně  užívání  odlišného  grafického  systému  (latinka  a  cyrilice)  a  rozdílné 

morfologické charakteristiky obou jazyků (analytičnost bulharského jmenného systému a 

syntetičnost českého jmenného systému).

7.1 Zdroje excerpce

7.1.1 Česká internetová fóra

Zdrojem  lexikálního  materiálu  jsou  česká  diskuzní  fóra  omlazeni.cz/diskuze/  a 

vinted.cz/forum,  kde diskutují  především ženy,  a  nyx.cz a  forum.posilovani.net,  kde  je 

převaha diskutujících z řad mužů.
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Vinted.cz je  stránka  zaměřená  na  prodej  oblečení  a  doplňků,  které  už  člověk 

neunosí nebo bylo například nevhodným dárkem. 98 % uživatelek na fóru jsou ženy a 

dívky  všech  věkových  skupin  a  ze  všech  částí  republiky.  Na  fóru  je  vidět  přezdívka 

uživatelky, která je zároveň odkazem na její profil,  na němž má vystavené oblečení na 

prodej a může nebo nemusí zde mít uvedeny také informace o sobě (např.  věk, místo, 

odkud pochází). Mnoho uživatelek zde přidává své reálné fotografie a místo bydliště, proto 

je zde anonymita nižší než na běžných fórech. Při komentování však lze nastavit možnost 

přidat  příspěvek  anonymně,  čehož  většinou  využívají  uživatelky,  které  chtějí  mluvit  o 

choulostivějších tématech (partnerské vztahy, intimní problémy atd.).

Web omlazeni.cz je zaměřený především na ženy. Značná část článků je na téma 

kosmetika a diety, zaměřují se však také na různé zkrášlovací tipy a triky. Součástí stránky 

je kromě přidruženého fóra, na němž probíhala excerpce materiálu, také bazar a sekce s 

recenzemi různých kosmetických produktů.

Nyx.cz  je stránka zaměřená pouze na internetové diskuse.  Profil zde je mnohem 

anonymnější než např. na vinted.cz, pokud uživatel nechce, nemusí o sobě sdělovat žádné 

údaje (musí si zvolit pouze přezdívku a obrázek, který jej bude reprezentovat). Nyx.cz je 

co se týče témat mnohotematický, jednotlivé konverzace pak probíhají v tzv. specificky 

zaměřených klubech.

Stránka posilovani.net (s podtitulem bodybuilding portal) je zaměřená na rady pro 

začátečníky i pokročilé v oblasti posilování a bodybuildingu. Zájemci zde najdou články s 

různými  cviky,  recenze  doplňků  stravy,  videa  i  tréninkové  plány.  Většina  článků  je 

určených především mužům, v hlavní  nabídce  je  však také  podkategorie  Ženy,  kde  se 

nachází nezanedbatelné množství materiálu určeného ženám. V přidruženém fóru se pak 

řeší především témata spojená s tématem stránky. Důležitou roli zde hrají moderátoři, kteří 

často odborně odpovídají na vznesené dotazy.

7.1.2 Bulharská internetová fóra

Z bulharských fór probíhala excerpce na stránkách tialoto.bg,  forum.all.bg a  bg-

mamma.bg. Všechna fóra měla hned v pravidlech použití jasně napsáno, že uživatelé musí 

psát cyrilicí a příspěvky psané latinkou budou mazány.

Tialoto.bg je bulharská lifestylová internetová stránka, na které jsou zveřejňovány 

články především o módě, kráse, zdraví, ale i celebritách. Ke stránce je přiřazené diskuzní 

fórum,  a  ačkoliv  to  vypadá,  že  je  web  určený  především  ženám,  na  fóru  diskutuje 
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nezanedbatelný  počet  mužů.  K  přispívání  do  diskuze  nemusí  mít  člověk  vyplněný 

uživatelský profil.

All.bg je  bulharský internetový portál  a  vyhledávač,  který  nabízí  také  možnost 

založit  si zde emailovou poštu.  Přidružené fórum stojí  zcela samostatně a tematicky je 

velmi bohaté, sekci se sportem, fitness a výživou však obsahuje také.

Bg-mamma.com,  je  fórum zaměřené především na ženy,  nevěnuje se  však,  jak 

název napovídá, pouze mateřství. Značná část témat se rovněž týká zdravého životního 

stylu, cvičení a různých diet.
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8. Jazykové inovace na českých internetových diskuzních fórech

V médiích bývají neologizmy či okazionalizmy často graficky vyčleněné z textu 

(tučným písmem, kurzívou či v uvozovkách), na českých internetových fórech se s jejich 

grafickým  odlišením  prakticky  nesetkáme  –  jsou  považované  za  běžnou  součást 

konverzace  a  jako  taková  hladce  zapadají  do  textu  (ve  výjimečných  případech  bývají 

odděleny uvozovkami, převážně se takto vyčleňují neosémantizmy, u kterých by mohlo 

dojít k záměně s jiným významem slova).

8.1 Přejímky

Z angličtiny  přechází  především zahraničních  názvy  cvičebních  pomůcek  a  cviků,  př. 

kettlebell  (‚cvičební  závaží  ve  formě  koule  s  plochým  dnem  a  madlem‘),  stepper 

(‚přístroj, který simuluje chůzi do schodů‘), roller  (‚pěnový válec určený k posilování i 

masáži‘),  overball (‚malý,  napůl  vyfouknutý  měkký  míč  určený  k  posilování‘),  TRX 

(‚speciální závěsný systém na cvičení‘), yoga wheel (‚kruhová pomůcka na cvičení jógy‘), 

cardio/kardio (‚aktivní  pohyb,  při  kterém  má  člověk  zvýšenou  tepovou  frekvenci‘), 

jumping (‚speciální cvičení na trampolínách‘),  core (‚cvičení na zpevnění středu těla‘), 

plank (‚cvik, při kterém má člověk nohy a záda v jedné rovině‘), stretching (‚cvičení na 

rozehřátí‘), twerk/twerking (‚druh tance zaměřený na pohupování hýžděmi‘), pole dance 

(‚druh akrobacie u tyče‘), aerial hoop (‚druh akrobacie na závěsném kruhu‘), aerial silks 

‚druh akrobacie na šálách‘),  benchpress (‚cvik, při kterém se v lehu na speciální lavici 

zvedá  oběma  rukama  velká  činka‘),  legpress (‚cvik  na  zpevnění  dolních  končetin‘), 

pushpress (‚cvik sestávající se ze zvedání činky ve stoje nad hlavu‘), deadlift (‚jeden ze 

základních  cviků  spočívající  v  ohnutí  v  kyčlích  s  rovnými  zády  a  zvedání  závaží‘), 

workout (‚trénink, sada cviků prováděná pravidelně s různými obměnami‘). 

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí na internetu hubne nebo cvičí podle zahraničních 

videí  a  sleduje  na  sociálních  sítích  zahraniční  trenéry  či  trenérky,  vešla  do  obecného 

používání také slova jako cheat day (‚den, kdy člověk nebude dodržovat dietu, ačkoliv ji 

po zbytek času dodržuje‘),  love handles (‚tuková vrstva na bocích‘),  skinny fat (‚druh 

postavy, kdy je člověk hubený, ale má tuky navíc‘), sixpack (‚vyrýsované svaly na břiše‘), 

muffin (‚nevzhledné  přepůlení  postavy  těsnými  kalhotami,  které  má  za  následek 

nahromadění tukových vrstev v části nad oblečením‘),  hamstring (‚podkolenní šlachy‘), 
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junk  food  (‚nezdravé  jídlo,  nejčastěji  z  řetězců  s  rychlým  občerstvením‘),  shaker 

(‚pomůcka  na  výrobu  ovocných  a  zeleninových  šťáv),  gym  (‚prostor  na  cvičení, 

tělocvična‘), progress (‚pokrok‘), challenge (‚populární jev na internetu, různé výzvy, kdy 

je  potřeba  například  v  určitém  čase  splnit  určitý  úkol,  či  po  určitou  dobu  zvládnout 

dodržovat  předem  daný  režim‘), gainer (‚suplement  používaný  k  nabírání  svalové 

hmoty‘),  fat  burner  (‚suplement  používaný  při  hubnutí‘),  zero  waste (‚životní  styl 

založení na neprodukování žádného odpadu‘), detox (‚ve smyslu detoxikace organismu‘), 

smoothie (‚šťáva z několika druhů ovoce‘).

Sociální  sítě  (především  Instagram)  jsou  důležitou  součástí  cvičební  komunity, 

jelikož právě zde mnoho lidí sdílí své zkušenosti, tipy na cvičení nebo jídelníčky. Proto se 

na internetových fórech hojně objevují také nová slova z této tematické oblasti. Jedná se 

především o stories/instastories (‚označení pro fotografie či videa sdílené na Instagramu 

ve speciální sekci, které do 24 hodin zmizí‘),  hashtag (‚speciální znak ve formě mřížky, 

pomocí  kterého  se  na  Instagramu  označují  konkrétní  témata‘),  clickbait 

(‚článek/fotografie/příběh,  který  pomocí  senzacechtivého  titulku  naláká  ke  kliknutí  na 

stránku‘), screenshot (‚zachycení obrazovky‘), follow (‚označení pro sledování někoho na 

sociálních sítích‘),  flame  (‚diskuze rozvířená za účelem pohádání se‘), flamer (‚člověk, 

který vyvolává diskuzi za účelem pohádání se‘),  hate (‚nenávistný komentář/příspěvek‘), 

hater (‚člověk, který píše nenávistné komentáře/příspěvky), troll (‚člověk, který úmyslně 

píše pobuřující věci, které nemyslí vážně, za účelem provokace‘).

Dá se říct, že do češtiny přechází mnoho slov v módních vlnách. Jedná se např. o 

nové „moderní“ druhy stravování, které jsou založené na vynechávání určitých potravin, 

mezi které patří  paleo (stravování jako v době kamenné, jídelníček obsahuje především 

hodně masa, zeleniny, ovoce, ořechů, tedy potravin, na které je lidstvo už od pravěku dobře 

adaptované,  odmítá  například  obilí,  mléko,  cukr),  raw (konzumace  pouze  tepelně 

neupravených  potravin),  lowcarb (‚strava  zaměřená  na  nízký  příjem sacharidů‘),  keto 

(‚dieta zaměřená na snížení příjmu sacharidů a zvýšení příjmu bílkovin, jejímž cílem je 

dostat tělo do stavu ketózy, aby spalovalo tuky‘). Tyto přejímky jsou nesklonné a mohou 

být použity jak ve formě substantiva, tak adjektiva nebo příslovce, př. Jsem raw; Stravuju 

se paleo; Jsem na keto dietě; Jím lowcarb stravu.

Řadí se sem také názvy tzv.  superpotravin: část  z nich se užívá v neadaptované 

(nesklonné) podobě, např. chia, goji, acaii berry, iswari, některé jsou naopak slovotvorně 

a morfologicky ztvárněné, např. chlorella a spirulina nebo matcha, např. Nevím, jestli se  

rozhodnout  pro  chlorellu,  mladý  ječmen  nebo  spirulinu.  Nevíte,  kde  koupit  kvalitní  
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matchu?). Mezi další potraviny, které se rozšířily s přílivem moderních druhů stravování, 

patří např. tapioka, quinoa, tempeh nebo seitan.

Na internetu  se také projevuje  tendence  k používání  anglických výrazů v česky 

psaných větách a textech. Anglická slovíčka jako anyway (nicméně), peace (mír), money 

(peníze), shit (vulgárně sakra), point (význam), free (volný) se používají ve větách zcela 

běžně  a  není  potřeba  je  nijak vysvětlovat,  např.  Za každou radu budu vděčný.  Peace; 

Nemám parťáky ani money;  Tahle dieta je pro tělo naprostý shit;  Mám to free co se týče 

jídla). Výpověď ozvláštňují a mnohými uživateli jsou vnímána jako expresivnější. Někteří 

uživatelé jdou ještě dále a do svých příspěvků vkládají celá anglická slovní spojení nebo i 

kratší věty. I tak ale takové jednání není vnímané jako problém ani mezi uživateli, kteří 

anglicky tak dobře neumí, jelikož si větu mohou vložit do online překladače a ihned si ji 

přeložit (jak jim mnohdy autoři v komentáři radí). Typické jsou také cizojazyčné zkratky 

btw (by the way – mimochodem), wtf (what the fuck – co to sakra…) nebo omg (oh my 

god – pane bože).

8.1.1 Adaptace přejímek

Ne všechny přebírané prvky se integrují  do slovní  zásoby.  „Příznakem nízkého stupně 

integrace  bývá  to,  že  přejaté  lexémy  nejsou  součástí  morfologických  a  slovotvorných 

paradigmat a svou slovnědruhovou povahu a gramatické významy jako pád, číslo a rod 

vyjadřují  pouze  prostřednictvím syntagmatu.“107 Mezi  takové  přejímky  patří  především 

dvouslovné názvy jako pole dance, aerial hoop, bench press, leg press, push press (avšak v 

případě,  že se zapisovaly dohromady jako jedno slovo, k jejich skloňování docházelo), 

love handles, cheat day, junk food, zero waste, tight gap, ale také názvy diet raw, paleo, 

keto a lowcarb.

I přejímky zachovávající anglický pravopis se skloňují, srov. např. Po cvičení se  

budu  věnovat  stretchingu.  Bez  těch  klickbaitů  bych  se  na  fóru  klidně  obešla.  Musím  

pořádně zamakat na svém sixpacku. Natáhla jsem si hamstringy. Morfologicky adaptované 

jsou tak mnohé přejímky, naprostá většina substantiv se dá skloňovat.

Adjektiva  se  nejčastěji  adaptují  připojením  koncovky  -ový,  např. workoutový 

(workoutové hřiště), plankový (planková výzva), clickbaitový/klickbaitový (clickbaitový 

titulek), tapiokový (tapiokový puding), některá však zůstávají nesklonná, např. pole dance 

obchod, progres foto (fotografie s postupem proměny), lowcarb tyčinka, core trénink.

107 MRAVINACOVÁ 2005, s. 189–190.
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„Na rozdíl od substantiv a adjektiv se všechna slovesa cizího původu přizpůsobují 

české tvaroslovné soustavě,“108 protože pro použití přejatého slovesa v české větě je takové 

přizpůsobení  nezbytným  předpokladem,  a  objevují  se  spolu  s  přejatými  jmény,  např. 

vystajlovat  a vystajlovaný, focusovat (‚na něco se zaměřit‘) a focusovaný. U některých 

může  docházet  také  k  adaptaci  ortograficko-ortoepické  –  checkovat/čekovat, 

shakovat/šejkovat.

Mnoho sloves se používá v dokonavém i nedokonavém vidu. Vidové protější se 

nevytváří  prefixací,  nýbrž  sufixací,  srov.  např.  čekovat/checkovat (nedokonavé)  – 

čeknout/checknout (dokonavé), fixovat – fixnout, 

Ortografická a ortoepická adaptace anglicizmů je pokládána za vyšší míru adaptace 

jednotlivých přejímek.109 Zejména u slov, jejichž pravopisná a zvuková podoba se příliš 

neliší, dochází k lehčím pravopisným úpravám, např. c na k, např. dvojice cardio – kardio, 

core –  kore ,  clickbait –  klickbait,  nebo ke zjednodušení zdvojených písmen progress – 

progres, gainer –  gainr. Není však vyloučeno, že u mnohých uživatelů může být tento 

zápis daný neznalostí správné podoby původního slova.

U mnoha specifičtějších anglických přejímek se projevila tendence k ponechávání 

(alespoň částečně) původní pravopisné podoby. Navíc jelikož stále více lidí umí anglicky 

alespoň na základní úrovni, je zachování původní podoby slova snazší pro jeho případnou 

identifikaci,  pokud  je  jeho  grafická  a  zvuková  podoba  výrazně  odlišná,  srov.  např. 

screenshot (screen – obrazovka a shot – min čas. od vyfotit) vs. *Skrýnšot. Počeštělý výraz 

benčpres k benchpress je tak spíše výjimkou, jelikož se  jedná o velmi populární cvik, v 

jazyce (minimálně mezi lidmi zajímajícími se o posilování).

Čím oblíbenější nebo rozšířenější je skutečnost, ke které se přejímka vztahuje, tím 

větší je pravděpodobnost, že dojde k její adaptaci. Př. smoothie – smůtý, stories – storýs, 

flame –  flejm, hate –  hejt,  flamer – flejmr,  stretching  – strečink. Některé adaptované 

přejímky mívají i několik variant v závislosti na různé výslovnosti, př.  hater –  hejtr – 

hejter. Kromě výslovnostní adaptace může docházet také k přidávání různých sufixů, př. 

smůtýčko (ale i smoothiečko), storýčko.

K adaptovaným anglickým přejímkám, zvláště pak těm, které se používají často a 

jsou  tří-,  nebo  více  slabičné,  se  mohou vytvářet  i  zkráceniny.  Může  jít  o  mechanické 

krácení, např. Instagram – insta, ale také může nejprve dojít ke zkrácení slova a následně k 

108 MRAVINACOVÁ 2005, s. 200.
109 MRAVINACOVÁ 2005, s. 180.
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připojení  slovotvorné přípony,  jako je  tomu u typu  instáč,  až  po pouhé zkracování  na 

iniciály ig.

Přejatá  slova  se  často  stávají  základem  pro  odvozování  dalších  slov,  např.  ze 

substantiva workout vznikl workouter /workouterka (člověk, který se věnuje workoutu), 

adjektivum  workoutový,  ze  substantiva hate  je  to zhejtovat,  zhetit,  hejtit,  vyhejtit, 

hejtík, ze substantiva  twerk vzniklo sloveso  twerkovat, domácí prefixy se však mohou 

přidávat  i  k  přejatým  slovesům,  př.  checkovat/čekovat a  procheckovat/pročekovat, 

shakovat/šejkovat a proshakovat/prošejkovat.

8.1.2 Konkurence domácích a cizích výrazů

K některým anglickým výrazům není snadné najít vhodný jednoslovný český protějšek, 

slovo by se v češtině muselo složitě opisovat. K mnoha anglickým výrazům pro cviky 

existuje  český ekvivalent,  přesto  se  ve  větší  míře  používají  anglické  výrazy.  Jedním z 

důvodů je jistě i ten, že v případě, že si chce člověk o daném cviku více zjistit, má větší  

šanci, pokud bude na internetu vyhledávat v angličtině. Na druhou stranu k jiným cvikům 

existují ekvivalenty pouze opisem, srov. např bench press (také varianta bench-press nebo 

benchpress),  při  kterém  se  z  lehu  na  speciální  lavici  (anglicky  bench)  zvedá  oběma 

rukama velká činka. U cvičení na trampolínách zvaném jumping se rovnocenně používá 

obou výrazů, jumping i (zdomácnělého výrazu) trampolínky, a nedá se říct, že by jeden 

převažoval.  Záleží  čistě  na  výběru  mluvčího,  nicméně  výraz  trampolínky  je  mnohem 

srozumitelnější než jumping i pro recipienty, kteří tento druh cvičení neznají. 

Mnoho českých výrazů vzniká k anglickým pomocí kalkování, př. plank – prkno, 

push press –  tlaky  ve  stoje,  yoga wheel –  jóga kolečko nebo  jógové  kolečko,  love 

handles – madla lásky, u jiných existuje český výraz nezávisle na anglickém sixpack – 

pekáč  (příp.  pekáč  buchet).  Specifický je  výraz  hamstring,  který  označuje podkolenní 

šlachy a přestože výraz hamstring je pro neznalého českého recipienta zcela abstraktní, 

používá se mnohem častěji než český překlad. Z kalků se mohou odvozovat další slova, 

např.  ze  cviku  deadlift,  česky  mrtvý  tah  – užívá  se  také  univerbát  mrtvola.  Kromě 

sklapovaček jsem si včera dal dvakrát i mrtvolu. Tento význam však dává smysl pouze v 

kontextu a pokud člověk daný cvik zná a patří spíše ke slangu lidí z této komunity.

V některých případech se dává přednost anglickému názvu z toho důvodu, že v 

češtině má pojem negativní  konotace,  srov.  např.  pole dance  a  tanec u tyče.  Občas  je 
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anglický výraz většinové populaci nesrozumitelný, je však kratší než opis v češtině, srov. 

např. aerial hoop a závěsná akrobacie na kruhu.

8.2 Deminutiva

Deminutiva vznikají modifikací významu slov (substantiv, adjektiv, ale i sloves) příznakem 

menšího rozměru a jsou spojena s výrazným hodnocením označovaného (častěji kladným, 

ale může být i záporné)110. V rámci komunikace na internetu mají zvláštní postavení. Často 

jsou spojována se specifickou mluvou maminek na mateřské, a mimo maminkovská fóra 

jsou používána  spíše ironicky,  např. tleskánek (‚slovo používané  na  webech určených 

maminkám,  označující  tleskajícího  smajlíka‘),  Dostáváš  tleskánek  za  dva  ultratrapné  

komentáře. 

Z mnoha z nich se zdrobňující význam vytratil a jsou používány pouze za účelem 

expresivnějšího vyjadřování (kruháček, smůtýčko), nebo pro vyjádření ironie či sarkasmu 

(ženské  cvičeníčko,  nepříliš  efektivní  trénink).  Vznikají  pomocí  běžně  používaných 

deminutivních sufixů –ek (špíček,  kruháček,  recepísek, overbálek), –ík (frešík), –čk(o) 

(cvičeníčko, smůtýčko, pitíčko ve smyslu pití např. do posilovny), –k(a) (choroška), –ík 

(receptík).

8.3 Zkrácené výrazy

Nejen v důsledku jazykové ekonomie se na internetových diskuzních fórech setkáváme s 

masivní univerbizací. Drtivá většina původně dvouslovných výrazů se v hovorovém úzu na 

internetu používá ve své jednoslovné variantě (která se může obměňovat v závislosti na 

způsobu utvoření a použitém sufixu). 

Probíhat může desufixací určujícího adjektiva, např. bazál (bazální metabolismus), 

trapéz (trapézový sval), častější je však resufixace, a to především pomocí sufixů –ák, –áč 

a  –ka,  např.  silovka (silový  trénink),  ionták/ionťák/jonťák (iontový  nápoj), 

proteiňák/protejňák  (proteinový  nápoj),  tepovka  (tepová  frekvence),  kilovka (kilová 

činka), jednoručka (jednoruční činka), energeťák/energiťák (energetický nápoj), kruháč 

(kruhový trénink),  kondičák (kondiční cvičení),  štítka (štítná žláza),  dotykáč (dotykový 

displej),  maximálka (maximální  zátěž)  aerobka (aerobní  zóna),  cílovka (cílová váha), 

socky (sociální  sítě).  U  nesklonných  dvouslovných  názvů  může  zkracování  probíhat 

mechanicky pouze odstraněním závislého substantiva, např. jojo (jojo efekt).

110 BAKARDŽIEVA 2007, s. 207.
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V rámci jazykové hry dochází také k netradičnímu tvoření jednoslovných názvů 

typu kohoutkovice od kohoutková voda (po vzoru pálených alkoholických nápojů jako je 

slivovice, hruškovice atd.). 

Běžné je redukování počtu slabik u víceslabičných slov,  čím dochází ke vzniku 

jejich hovorových obměn. Krácení bývá často mechanické – nejčastěji dochází k usekávání 

konců slov, srov. např.  celu (celulitida),  kryo  (kryolipolýza),  vacu (vacupress),  koment 

(komentář),  choreo (choreografie).  Redukovat  se  ale  může  také  prostředek  slova,  viz 

sklapky  (sklapovačky),  zkracování  může  provázet  také  opětovná  sufixace,  srov.  např. 

sachry (sacharidy), mistrák  (mistrovství), bicák (biceps),  sérka  (série),  jídelák 

(jídelníček), cvíčo (cvičení) nebo makra (makroživiny). 

8.4 Neosémantizmy

U neosémantizmů je důležité, že jejich nový význam je motivován jiným významem a dá 

se  pomocí  něj  vysvětlit.111 Mezi  významové  posuny  patří  také  rozšiřování  významu 

(generalizace), nebo zužování významu (specifikace).112

V  SN  1  najdeme  slovo  vegan ve  významu  ´vegetarián,  z  jehož  stravy  jsou 

vyloučeny  veškeré  potraviny  živočišného  původu‘,  v  SN 2  už  se  setkáme  i  s  výrazy 

veganka,  veganský  a  vegeburger.  V posledních  letech  však  došlo  k  lehkému rozšíření 

významu slova – k veganství už se nepojí pouze odmítání živočišných složek ve stravě, ale 

veškerého utrpení zvířat, často bývá spojeno i s aktivismem. Nedá se tedy považovat pouze 

za  druh  diety  jako  další  neologizmy  z  posledních  let  vztahující  se  k  alternativním 

způsobům  stravování.  Jako  opak  veganství  je  vnímáno  masožroutství a  pojem 

masožravec získal  konotace  ‚člověk,  který  se  nestravuje  vegansky‘.  Původně  se  toto 

označení dalo považovat za jistý veganský slang, ale jak dokazují příspěvky na různých 

fórech, tento význam se rozšířil už i mimo veganskou komunitu.

K  posunutí  významu  došlo  i  u  slov  fitneska/fitnesska  či  fitnesačka.  V  SN2 

najdeme ‚žena, dívka věnující se kondičnímu cvičení (fitnessu)‘ a ‚závodnice ve fitnessu 

(jako  sportovní  disciplíně)‘.  Na  internetu  toto  slovo  postupně  získalo  také  negativní 

konotace a používá se ve smyslu ‚dívka nebo žena, která veškerý čas věnuje cvičení a 

sdílení svých pokroků na internetu‘.

Na základě metaforizace vzniklo slovo bikina označující účastnici  bikini fitness, 

soutěže, kde ženy předvádějí své vypracované postavy v bikinách.

111 RANGELOVA 2005, s. 162.
112 RANGELOVA 2005, s. 161.
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Ke zúžení významu došlo u výrazu  mezera,  který se nejen ve fitness komunitě 

používá pro označení mezery mezi stehny (kalk z anglického tight gap). 

V souvislosti s novými způsoby akrobacie došlo k rozšíření významu u slov  tyč, 

kruh a  šály, které se používají  jako zástupný termín pro pole dance, aerial hoop nebo 

aerial  silks,  v  závislosti  na  prostředku,  na  kterém se  akrobacie  provádí  –  na  tyči,  na 

závěsném kruhu nebo na dvou zavěšených šálách.

K přenesení významu na základě vnější podobnosti došlo u slova mekáč (zkratka 

od řetězce rychlého občerstvení McDonald´s). Jídlo z tohoto řetězce se stalo synonymem 

pro jakékoliv nezdravé fastfoodové jídlo, většinou obsahující hamburgery a hranolky. Př. 

Já se teda taky zdravě stravuji, ale že už bych si nikdy nemohla dát NORMÁLNÍ zmrzlinu,  

popcorn, mekáč, co to je jako za život ? 

Metaforických  postupů  na  základě  podobnosti  funkční  bylo  užito  při  při 

pojmenování jídla slovem palivo, jelikož palivo je potřeba pro udržování různých přístrojů 

v chodu, a stejně tak je potřeba jídlo, aby mohl člověk fungovat, případně mu rostly svaly. 

Př.  Nemůžeš  je  úplně  vynechávat.  Sacharidy  jsou  důležité  palivo  pro  mozek.  Dále  též 

používání substantiva spalování a slovesa spalovat ve smyslu spalování kalorií a hubnutí, 

př. Když nebudeš cvičit, nebudeš spalovat.  nebo  Cvičením nastartuješ proces spalování.  

Totéž platí u slova redukce, které označuje zmenšování nějakého počtu, v tomto případě 

se používá při snižování počtu kilogramů a stalo se synonymem pro slovo hubnutí,  př. 

Redukci  jsem  musela  na  nějaký  čas  přerušit  kvůli  zdravotním  problémům.  Běžné  je 

označování činek nebo jakékoliv zátěže slovem váhy, př. Včera jsem jela kardio, dneska 

zvedám váhy.

8.5 Autorské neologizmy a okazionalizmy

Překvapivý  je  nízký  počet  okazionalizmů.  Nejčastěji  se  projevoval  v  rámci  jednoho 

vlákna/konverzace na fóru. Např. jedna ze slečen popsala specifický cvik, kterému říká 

pejsci –  Prostě  klečíš  na čtyřech a jednu nohu zvedáš co nejvejš,  každou dělám 4x25  

zabere to cca 10 minut  – vtipný název cviku se ujal a další uživatelky psaly, že budou 

cvičit  pejsky,  nebo že si  dají  hodinku pejsků.  Jelikož je  však konverzace rozdělena na 

několik stran, nově příchozí, které si nepřečetly předchozí konverzaci, netušily, o co jde. 

Specifickým slovem je také fitnesáček, používaný v pozdravu „Ahoj  fitnesáčci!“ známe 

fitnesky a vlogerky, deminutivum plurálu od slova fitnesák (popsaném už v SN 2).

53



Jelikož okazionalizmy vznikají  nahodile,  není  jejich  motivace  vždy zcela  jasná, 

jako např. u slova  upalos, značícího úpal, kdy se autorka pravděpodobně snažila termín 

úpal ozvláštnit, aby mu dodala příznak expresivity. Dalším zajímavým příkladem je slovo 

nezhubnutelná, který využívá sufix –telný, označující nejčastěji nějakou vlastnost a prefix 

ne– značící negaci. Dal by se tedy považovat za slovo potenciální.

Mezi okazionální projevy se dá počítat také fonetický zápis anglických slovíček v 

rámci  jazykové  hry,  kdy  chtějí  pisatelky  vyjádřit  ironii  nebo  sarkasmus,  př.  Byla  v 

Emerice, tak si teď o sobě hodně myslí. Je to pěkná kravina, to jen tak baj d vej (by the 

way – mimochodem).

8.6 Expresivní výrazy

Na  fórech  se  můžeme  setkat  také  se  slovy  expresivními.  Jelikož  se  většinou  hrubé 

komentáře  a  nadávky  mažou,  případně  hrozí  uživatelům  postihy  za  takovéto  chování 

(zmrazení/smazání účtu), uživatelé se většinou nelibost snaží vyjadřovat jinými slovy, nebo 

obměňovat již existující slova, aby nezněla příliš hrubě, většinou svou nelibost vyjadřují 

různými jinými slovy, zejména co se týče výrazu píčovina se můžeme setkat s různými 

obměnami,  např.  grafickým  napodobením  anglicismu  pytchovina/pitchovina,  nebo  na 

základě  fonetické  podobnosti  s  Pokémonem  pikachu,  populární  figurky  z  japonských 

animovaných seriálů, pikačovina. Hra s jazykem se projevila také u výrazu hovězina, kdy 

došlo k nahrazení první části výrazu kravina synonymním výrazem (přestože kravina není 

chápána jako zcela vulgární výraz).

Mezi  hrubší  výrazy,  které  nelze  považovat  za  úplně  hanlivé,  se  dá považovat  i 

sloveso prasit/zprasit, ve smyslu dopřávat si a nejíst přesně podle diety nebo zásad zdravé 

stravy, utvořené na základě metaforického přirovnání jedení nezdravého jídla k jedení jako 

prase, jelikož prasata jsou známá tím, že zkonzumují kdeco. Občas, když se někdo nechová 

zdvořile  nebo  napíše  něco,  co  dle  ostatních  nedává  smysl,  bývá  to  označeno  opět  na 

základě metaforického přirovnání za  výblitek  – něco, co člověk vyzvracel, nepřemýšlel 

nad tím.

8.7 České a bulharské slovotvorné neologizmy užívané v textech diskusních 
fór a způsoby jejich tvoření

Mezi produktivní prefixy při tvorbě nových jmenných pojmenování patří vy–, srov. 

např.   vysportovaný,  vyrýsovaný,  vysekaný (prakticky synonyma, ‚člověk se svalnatým 
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tělem‘),  vystajlovaný (‚člověk, který má styl‘),  na–,  srov. např. nastajlovaný  (totéž, co 

vystajlovaný),  nabouchaný (‚člověk, který má hodně svalů‘) a  pře–  vyjadřující přemíru 

určitého  jevu,  srov.  např.   přesolárkovaný (‚příliš  často  navštěvující  solárium,  a  tím 

pádem mající nezdravou, tmavou barvu‘),  přebotoxovaný (‚člověk, který v sobě má příliš 

mnoho botoxu‘) Častý je také sufix ne–, který úsporným způsobem vyjadřuje negaci, např. 

netepelně upravená zelenina (místo zelenina, která není tepelně upravená),  neinvazivní 

(‚metoda,  která  není  invazivní‘),  nekalorický  (‚neobsahující  kalorie‘).  Domácí  negační 

prefix bez– se vyskytoval jen zřídka, srov. např. bezlepek (‚neobsahující lepek‘).

Nová  pojmenování  osob  jsou  tvořena  klasickými  sufixy  –er/  –erka,  př. 

vloger/vlogerka  (‚člověk, který natáčí a nahrává na internet příspěvky ve formě videí‘), 

instagramer/instagramerka (‚osobnost populární na sociální síti instagram, která se může 

stát jejím zdrojem obživy‘), ale také –ař, př. výzvař (‚člověk, který se rozhodl zapojit do 

internetové  výzvy‘),  influencer/influencerka (‚populární  osobnost,  která  získala  svou 

slávu například natáčením videí či psaním blogu, a má velký vliv především na mladé‘), 

twerkerka (v mužském rodě se nevyskytovalo ‚tanečnice twerku‘).

Pomocí sufixace se tvoří mnoho nových substantivních pojmenování zejména ze 

sloves,  mezi  časté  sufixy  patří  –ačka,  př.  spalovačka, HIIT  je  dobrá  spalovačka, 

rýsovačka,  Chtěl  jsem  se  zeptat  jestli  se  kreatin  hodí  do  rýsovačky?, udržovačka, 

Jednoduše  zredukuj  trénink  a  cvič  jen  základ,  nebo  malou  udržovačku,  motivačka, 

Motivačka  je  to  pěkná,  svalů  ale  nabral  minimum.  Ze  sloves  se  nová  substantivní 

pojmenování často tvoří pomocí sufixů  –ost a  –ství. U sufixu  –ost se jedná například o 

slova  trénovanost,  přesolárkovanost nebo  urýpanost.  Osoby,  které  dávají  konzultace 

nebo radí  v  oblasti  zdravého životního stylu  se  tak  podle  internetového  jazyka věnují 

konzultantství nebo poradcovství.

Pomocí sufixu –ko se častěji tvoří zkrácená substantivní pojmenování od adjektiv, 

př. udržování – udržko, Nehubnu, snažím se už jenom o udržko, nebo posilování – posilko, 

Dávám si lehké posilko.

Výrazy s  komponentem super– bývají  považovány na pomezí  mezi  prefixací  a 

kompozicí,  jelikož  super  je  také  plnovýznamové  slovo,113 srov.  např.  superpotravina 

(‚reklamní  termín,  potravina  obsahující  mnoho  prospěšných  látek‘),  superkompenzace 

(‚princip střídání zatížení a odpočinku během tréninku‘).

V oblasti skládání často dochází k modifikaci adjektiv komponenty označujícími 

míru, a to zejména nízko– a vysoko–, srov.  např.  nízkosacharidový  (‚obsahující  nízký 

113 SVOBODOVÁ 1999.
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počet  sacharidů‘), vysokosacharidový  (‚obsahující  vysoký  počet  sacharidů‘), 

vysokoproteinový/vysoceproteinový (‚obsahující vysoký počet proteinů‘), vícekloubový 

(‚cvik posilující více svalových skupin naráz‘).  Další adjektiva vznikala např. složením 

dvou  vlastností,  př.  vibromasážní/vybromasážní,  nejčastěji  ve  spojení  vibromasážní  

plošina (‚zároveň provádějící vibrace a masáž‘). 

Nezanedbatelný je také počet hybridních složenin, tedy takových, v nichž je jedna 

část slova cizího původu. 

Mezi velmi oblíbenou a produktivní cizí předponu patří fit- ve významu ‚odkazující 

k tělesné zdatnosti‘114, pomocí níž se tvoří velké množství složenin, z nichž druhá část bývá 

domácího původu, př. fitrecept (‚zdravý recept‘), fitnáramek/fitnessnáramek (‚náramek 

monitorující některé tělesné funkce a pomáhající při hubnutí‘).

Mnoho hybridních složenin vzniká také polokalkováním, př. makroživiny (‚živiny, 

kterých tělo potřebuje nejvíce, tedy bílkoviny, sacharidy, tuky‘) z macronutrients, cukrfree 

(‚životní  styl  založený  na  absolutním odmítání  cukru‘)  ze  sugarfree,  peer konzultace 

(‚pomoc na principu sdílení vlastních zkušeností, např. osobě, která se ocitla nečekaně na 

vozíčku  pomáhá  vyrovnat  se  s  nastálou  situací  vozíčkář‘)  z  peer  consultation,  nebo 

multikomponentní (‚vícesložkový‘) z multicomponent.  

114 MARTINCOVÁ 2004, s. 90.
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9. Specifika bulharského materiálu v porovnání s českým

Zatímco na českých fórech jsou přejímky nebo neologizmy integrální součástí textu, 

na bulharských fórech dochází mnohem častěji k jejich označování, např. pomocí uvozovek, 

tučným písmem, oddělením hvězdičkami z obou stran aj., Така са ми казвали "спецове"-те. 

9.1 Přejímky a jejich adaptace

Anglicismy se v bulharštině buď transkribují, nebo jsou adaptovány po stránce fonetické, a to 

na základě anglické výslovnosti. Nejméně je přejímek, které se i nadále užívají ve své původní 

(anglické) podobě, tedy se i nadále píši latinkou. U některých slov může dojít ke kombinaci 

postupů, typicky tak existuje několik variant téhož slova v závislosti na způsobu adaptace. Je 

možné se setkat s různým zápisem stejného výrazu u jednoho člověka, a to dokonce v rámci 

jednoho komentáře jen několik vět od sebe. Důvodem může být kromě neznalosti správné 

transkripce také pohodlnost.

Na internetu se přejímky okamžitě začínají adaptovat, často však ne podle pravidel 

spisovného jazyka, ale jeho nespisovných forem. Není výjimkou, že je v bulharské větě použit 

anglický výraz zapsaný latinkou. V takovém případě může být zapsán v původní podobě, ale 

také může dojít k jeho částečné nebo plné fonetické adaptaci, př. fat burner – fet burner, L-

carnitine – l-karnitin, l-carnitin,  А и последно да добавя за L-carnitina.

Také  uživatelé  bulharských  diskuzních  fór  živě  diskutují  nad  vhodnostmi  různých 

fitness pomůcek. Rozšířil se zde  кетълбел  (kettlebell), фоум ролер  (i  фоам ролер,  foam 

roller), пауърбол  (powerball),  степер  (stepper),  кардио  (cardio),  стречинг  (stretching), 

планк (plank), тверк (twerk), табата (tabata). 

Ze zahraničních stránek také přešly do běžného užívání  na fórech přejímky  джим 

(gym), джънк фуд (junk food), йо-йо ефекти/ йо-йо проблеми (yo yo effect),  чийт дей 

(cheat day), бустър (booster),  геинер (gainer), фетбърнър (fat burner),  зеро уейст (zero 

waste),  superpotraviny (суперхрани)  акай бери (acaí berry),  спирулина (spirulina),  чиа 

(chia), годжи бери (goji berry), матча/мача (matcha) či хлорела (chlorela).

Také v bulharských fitness komunitách hraje důležitou roli Instagram, běžně se tedy 

užívají  slova  jako  рийч  (reach,  ‚dosah  příspěvku‘),  фолоуер  (follower)  a  стори (story, 

‚příběh na Instagramu‘).
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Zatímco v češtině je často variantnost slov založena na připojování různých sufixů, v 

bulharštině je většinou dán vysoký počet forem jednoho slova tím, že se transkribuje podle 

různých pravidel. Například v češtině se pro fat burner (‚suplement, který pomáhá spalovat 

tuky‘)  uchytilo  slovo  spalovač,  na  bulharských  fórech  se  setkáme  s  výrazy  фетбърнър, 

фетбърнар, фатбърнър, фатбърнар a tytéž varianty psané odděleně nebo (méně často) se 

spojovníkem, nejčastější variantou je však фетбърнър nebo фетбърнер.

Často  je  použita  anglická  přejímka a  do  závorky je  daný bulharský překlad,  např. 

Препоръчайте ми Juice extractor (сокоизтисквачка). 

Bulharské  morfologické  formanty  se  k  převzatým  slovům  často  doplňují  až  za 

spojovník,  tj.  nejsou  v  nich  plně  integrované,  srov.  např.  елоел-нах,  Youtube-ската 

страница,  всички  тези  знaменитости  ги  приемат  и  си  имат  куп  Nutritionist-и  и  

диетолози да ги консултират, Внимавайте с тия истории като stalk-вате.   

Ne všechny  přejímky,  které  se  dostávají  do  bulharštiny,  se  přepisují  se  cyrilicí.  S 

výrazem pole dance zapsaným cyrilicí se prakticky nesetkáme, anglický výraz pole dance se 

prakticky výhradně ve fórech zapisuje latinkou (výrazy  полденса,  пол денсинг jsou spíše 

výjimkou), častěji se však dává přednost bulharskému výrazu танци на пилон, př. Аз да си 

кажа пък на какво ходих вчера... На тренировка по Pole Dance или казано по нашенски,  

танци на пилон. V případě činitelského jména pak танцъор/ка на пилон.

Velmi časté jsou různé hybridní přejímky, kdy je část psaná latinkou a část cyrilicí. 

Nejednotnost se nevyskytuje pouze mezi různými uživateli, ale dokonce u jednoho uživatele a 

v  rámci  jednoho  příspěvku,  např.  Няма как  да  скриеш  фолоуърите  и  хората,  които  

следваш.  Поне  не  и  от хора,  които те  следват.  Ако  си  направиш профила Private  

хората, които не те следват, няма да ги виждат. Но твоите followers ще продължат  

да виждат.

V případě dvouslovných názvů není výjimkou, že jeden z nich je psaný latinkou a druhý 

cyrilicí, př. business профил, personal профил (ale zároveň se užívají také výrazy бизнес 

профил а личен профил), nejednotnost zápisu se vyskytuje i v rámci jednoho slova, např. 

bi-фазен.

K některým méně adaptovaných adjektivům se nepřipojuje adjektivní koncovka, např. 

прасето органик ли е? Органик продукти от алое вера. 

Často se používá anglický výraz napsaný azbukou, př. примерно темите травел или 

фешън místo  приметно теми за пътуване и мода.  Může se jednat o kopírování systému 

označování  populárních  témat  pomocí  tzv.  (hash)tagů,  výrazů,  které  je  vystihují.  Na 

Instagramu jsou v určitou chvíli populární určité hashtagy a člověk se jim chce přiblížit.
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Běžné je také psaní anglických vět foneticky pomocí cyrilice. Tyto výroky spíše slouží 

k  ozvláštnění  celého  příspěvku  a  nepřináší  žádnou  důležitou  informaci,  např.  Ху  кеърс,  

ениуей?  I  v  anglické  větě  může  docházet  k  morfologické  adaptaci  pomocí  bulharských 

modelů. Кой ще е по-хелти ин дъ лонг рън? 

K ozvláštnění příspěvků nebo vyjádření různých pocitů (nejčastěji  sarkasmu) může 

sloužit i foneticky přepsané anglické slovíčko v jinak bulharské větě, např. Спирам, че ще ме 

трият, Ъгейн.

Výjimkou není ani přepisování do cyrilice i slov, u kterých to vůbec není potřeba, 

jelikož  se  nejedná  o  nový  jev  a  v  jazyce  mají  vlastní  pojmenování  – имърджънсито 

(emergency), пермишън (permission).

Přestože se např. jeden tvar používá nejčastěji, např.  веган  podle grafické adaptace, 

nebo вегън, které odpovídá výslovnosti slova v bulharštině, setkáme se i s variantou вигън, 

které odpovídá zvukové podobě slova v angličtině. Ani РНДБЕ nereflektuje jeden z hlavních 

rysů veganství, odmítání zneužívání zvířat, a označuje jej pouze za druh diety. Pracuje pouze s 

pojmem  веган  a neurčuje název pro směr, veganství. Na internetových fórech je možné se 

setkat se dvěmа označeními pro pojem veganství, jedním utvořeným na základě sufixu -изъм, 

веганизъм,  a druhým na základě sufixu -ство,  веганство. 

Zatímco палео se pro způsob stravování používá (stejně tak  диета на палеолита), 

raw se opisuje kalkem nebo zůstává v původním, tedy anglickém přepisu jako диетата raw, 

častěji však je používán kalk суровояд, srov např. raw vegan, веган суровояд. Jistě se jedná 

především o praktické důvody, neboť při přepisu do cyrilice *рав by mohlo dojít k mýlce s 

jinými slovy nebo k názoru,  že se jedná o chybu.  Substantivum pro celý pojem pak bylo 

vytvořeno  pomocí  sufixu  -ство  jako  суровоядство,  osoby,  které  se  takto  stravují,  jsou 

суровоядци (s. g. суровоядец).

Naprostá většina přejatých slov se stává základem pro tvoření dalších forem – od jednoho 

přejatého slova tak v jazyce často existují substantiva, adjektiva, slovesa, ale i příslovce, hate 

– хейт – хейтър – да хейтна – хейтърски, чийт дей – чийтинг.

Pod vlivem angličtiny dochází také k úpravě slov již dříve přejatých a adaptovaných, 

např.  резултат  se  často  používá  ve  zkrácené  podobě  резулт po  vzoru  anglického  result 

(výsledek).
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9.2 Další specifika neologizmů na internetových fórech

V důsledku jazykové ekonomie dochází na bulharských fórech, stejně jako na českých, ke 

zkracování  a  univerbizaci.  U dvouslovných jmenných názvů skládajících  se z  adjektiva  a 

substantiva se odstraňuje řídící substantivum a zůstává pouze adjektivum, ze kterého vznikne 

deadjektivizované  substantivum,  např.  коремни  преси  –  коремни,  римско  столче  – 

римско, лични съобщения – лични, силоша тренирошка – силова. Tento princip se může 

uplatňovat i u přejímek, např. джънк фуд – джънк (častěji se však používá v plurálu, např. 

Какви джънкове пак ядеш?).

Vytváření  sloves  z  přejatých  slov  může  být  také  bráno  jako  způsob  jazykové 

ekonomie115 – místo opisného tvaru  давам фолоу  se dá jednoduše jedním slovem vyjádřit 

флоувам nebo dokonavě фолоунах те.  Nová slovesa jsou většinou desubstamntizovaná (v 

jazyce  se  nejprve  objevilo  substantivum,  od  kterého  byla  odvozená,  v  tomto  případě 

фолоуър).

Bulharština oproti češtině používá běžně více deminutiv, a to i mezi přejímkami, mezi 

nejčastější sufixy patří -че,  např.  протеинче,  фитнесче,  цикулче, линкче.  Реших да си 

направя фитнесче в гаража. Setkáme se ale i se složeným formantem 

Neosémantizmy jsou často spojené s kalkováním a vznikají na stejných základech jako 

v češtině.  Např.  také v bulharštině došlo k rozšíření  významu  сърдчице v souvislosti  se 

sociální sítí Instagram, kde se srdíčka používají jako výraz obdivu. Jak výraz oblíbenosti dané 

fotky se poté použije „давам ти сърдчице“.

Zajímavý projev jazykové hry a okazionálního tvoření se vyskytl na fóru forum.all.bg, 

kde se uživatelé snažili přijít s názvem pro opak vegana. Po vzoru веган vzniklo jako jedno z 

prvních  slov  меган,  první  písmeno  slova,  в,  bylo  nahrazeno  písmenem  м,  jako  maso. 

Uživatelé se shodli, že opakem vegana je někdo, kdo jí мръвки a пържоли, a proto se snažili 

vycházet z těchto dvou slov,  např.  pomocí  sufixu –ар  pomocí  něhož se obvykle vytvářejí 

činitelská substantiva podle profesí –  мръвкар,  пържолар.  Nebáli se ale použít ani sufixy 

typické  pro  ruštinu  –навт  a  –  ий,  z  čehož  vznikl  мръвконавт a  мръвкарий.  Některé 

okazinalismy už měly daleko k tradiční slovotvorbě, př. Но нека да не е вълк, а да се нарече  

"мръвк": човек за който мръвкояденето е начин на живот.  Tyto okazionalizmy, které 

vznikly v dané konverzace, jsou úzce vázané na kontext, mimo danou konverzaci by nedávaly 

smysl.

Různé další  okazionalizmy byly vytvářeny především spojením dvou slov v jedno, 

např.  бравилно,  kompozitum vzniklé spojením slov  браво  a  правилно,  спалата ze slov 

115 БЛАГОЕВА 2008, s. 81.
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спанак a салата nebo нахапа ли се? jako kombinace наяде ли се a хапна ли си? Většina 

okazionalizmů ale vznikala v rámci jazykové hry a byla používána pouze svými autory.

Vyskytl se i způsob tvoření založený na grafické podobnosti dvou slov. Ze slova  к 

ирилизатор se tak stal клиторизатор.
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Závěr

Provedená  v práci  analýza  neologického  materiálu  z českých  a  bulharských  textů 

publikovaných na internetových fórech ukázala, že se dnes v jazyce užívaném na internetu 

projevuje nejaktivněji tendence k internacionalizaci – přejímky tvoří značnou část nového 

lexika, v důsledku „vypůjčování“ z tematicky shodných angloamerických zdrojů se v obou 

jazycích  nejen  vyskytuje  podobná  slova,  ale  také  cesty  jejich  adaptace,  popř.  také 

integrace, v obou jazykových systémů jsou velmi podobné. Anglicizmy často mají několik 

paralelně fungujících variant; k těm, jejichž grafická podoba se liší  podstatně od jejich 

výslovnosti, se v češtině často vytváří foneticky transkribované adaptace – šejkr k shaker, 

hejt k hate.  U většiny českých excerpovaných přejímek se projevuje rovněž tendence k 

ponechávání  (alespoň částečně)  původní  pravopisné  podoby.  Na bulharských  fórech  je 

naopak upřednostňován přepis  azbukou a v původní  neadaptované podobě se objevuje 

podstatně omezenější množství slov. Na bulharských fórech častěji než na českých fórech 

jsou přejímky vyčleňovány z textu pomocí uvozovek nebo zvýrazňovány jinými způsoby 

(např. tučné písmo, hvězdičky).

Nejen  společenské  změny  (vstup  do  EU  aj.)  nebo  vývoj  technologií  („chytré 

telefony“) mají velký vliv na to, jaká slova jsou přejímána do češtiny a do bulharštiny. V 

posledních letech přichází mnoho nových jevů (a s nimi spojená slova) v módních vlnách, 

zejména ze západních zemí a jsou spojené se západním způsobem života. Důležitou roli 

zde  hraje  reklama  a  dobrý  marketing  –  se  vzrůstajícím počtem tzv.  influencerů,  kteří 

spolupracují  s  různými značkami,  je snazší především mladé generaci prodat konkrétní 

produkt nebo rozšířit povědomí o nové dietě. Uchycení daného neologizmu ale nakonec 

záleží na tom, jak se k jevu postaví společnost. Např. zatímco v Čechách je raw způsob 

stravování  velmi populární,  otevírají  se  raw kavárny a  bistra  a  tím pádem se o tomto 

fenoménu diskutuje na různých platformách, v Bulharsku se tento jev příliš neuchytil  а 

diskuzí bylo na fórech mnohem méně. 

Analýza materiálu odhalila také intenzivní projevy tendence k determinologizaci – 

velkou část neologizmů tvoří termíny, které už nejsou výsadou malé skupinky nadšenců a 

profesionálů,  naopak  se  čím  dál  častěji  používají  v  běžné  komunikaci, kde  nejsou 

považovány  za  cizorodý  a  neznámý  prvek  (jistě  tomu  napomáhá  také  hypertextovost 

internetu, kdy je možné si každé slovo okamžitě vyhledat na síti).
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Kolísání  mezi  spisovností  a  nespisovností  na  internetu  není  dané  tím,  že  by 

uživatelé dané normy neznali, ale celkovým uvolněnějším charakterem komunikace, který 

je typický spíše pro každodenní (neformální) komunikaci. Zatímco na českých fórech jsou 

tedy  regionální  jazykové  projevy  spíše  ojedinělé,  bulharská  fóra  jsou  v  tomto  ohledu 

mnohem rozmanitější. 

Zda si přejaté neologizmy najdou pevné místo v lexikálním systému jazyka závisí 

do  velké  míry  na  mimojazykových  faktorech  –  oblíbenosti  a  rozšířenost  daného  jevu, 

reklamě, ale také případnému pokroku, protože ve chvíli,  kdy dojde k vylepšení určité 

aplikace nebo platformy a některé neužitečné možnosti z ní budou odstraněny, přestane se 

o nich postupně mluvit.  Navíc v dnešní době dochází neustále k vylepšování a některé 

možnosti, které byly ještě před pár lety oblíbené, brzy upadly v zapomnění, např. oblíbené 

„šťouchání“ na Facebooku. Jestli se dané výrazy uchytí v jazyce, ukáže čas.
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