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Abstrakt
Internacionalizace je jednou z důležitých vývojových dynamických tendencí ovlivňující
fungování a směřování současných jazyků. Je výsledkem nárůstu a zintenzívnění jazykových
kontaktů v globalizujícím se světě. Internacionalizace zasahuje všechny jazykové roviny.
Nejvýrazněji se projevuje přejímáním lexikálních prostředků, jejich integrací, adaptací
a fungování v komunikaci. Mezi projevy internacionalizace patří i aktivizace využívání
internacionálních slovotvorných morfémů a slovotvorných postupů.
Předkládaná

disertační

práce

představuje

projevy

internacionalizace

v lexiku

západoslovanských jazyků v konfrontačním pohledu. V úvodních částech je prezentován
současný stav výzkumu a vymezeny základní pojmy. Třetí a čtvrtá kapitola, které tvoří jádro
práce, jsou věnované konfrontační analýze internacionálního lexika na jednotlivých
jazykových rovinách. Kromě popisu ortografických a ortoepických, gramatických, lexikálněsémantických shod a rozdílů je důraz kladen i na postavení a fungování internacionalizmů
v lexikálních systémech daných jazyků a jejich vztahy k jiným prostředkům lexikální zásoby.
Analýza je primárně založená na materiálu frekvenčních seznamů webových korpusů
rodiny Aranea, materiál byl však získávaný i z dalších zdrojů. Součástí práce je zpracování
paralelních seznamů analyzovaného lexikálního materiálu v češtině, polštině a slovenštině.

Klíčová slova
internacionalizace, internacionalismus, konfrontační lingvistika, jazykový kontakt, čeština,
polština, slovenština

4

Abstract
Internationalisation is one of the important dynamic tendencies which influences the
functioning and course of development of contemporary languages. It is the result of increase
and intensification of language contacts on a global scale. Internationalisation influences
language on all language levels. Substantial is manifest of borrowing lexical elements, their
integration, adaptation and function in communication. Furthermore, activation of the use of
international word forming morphemes and word forming processes belong among
manifestation of internationalisation.
The thesis presents manifestations of internationalisation in the lexis of West Slavic
languages in contrastive perspective. The introductory part outlines the current research status
of presented phenomenon and defines fundamental terms. Third and fourth chapters, the
central part of the thesis, deal with comparison of international lexis on individual language
level. Besides the description of the orthographical and orthoepical, grammatical, lexicalsemantic correspondences and differences, attention is also focused on positon and function
of internationalisms in lexicon of West Slavic languages and their relations to the other units
of lexicon.
The analysis is primarily base on material of frequency word lists of the Aranea family
of web corpora, material was also gained from other sources. Processing of parallel lists of
analysed lexical material in Czech, Polish and Slovak is part of the thesis.

Key words
internationalisation, internationalism, confrontational linguistics, language contacts, Czech,
Polish, Slovak
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1 Úvod
Internacionalizácia je jednou z dôležitých dynamických tendencií vplývajúcich na fungovanie
a smerovanie vývinu súčasných jazykov. Hoci nepredstavuje jav, ktorý by bol prítomný len
v našom

čase,

v súčasnosti

predstavuje veľmi

výraznú

tendenciu.

Je výsledkom

zintenzívnenia kultúrnych, sociálnych, ekonomických, politických a v súvislosti s tým aj
jazykových kontaktov v globalizujúcom sa svete. Prejavuje sa v rozličných jazykoch sveta,
slovanské jazyky nevynímajúc. Internacionalizácia zasahuje všetky jazykové roviny.
Najvýraznejšie sú jej prejavy v lexike, kde má predovšetkým povahu preberania lexikálnych
prostriedkov, ich integrácie, adaptácie a fungovania v komunikácii, prejavuje sa aj
aktivizáciou využívania internacionálnych slovotvorných morfém a slovotvorných postupov.
Dizertačná práca predstavuje prejavy internacionalizácie v lexike západoslovanských
jazykov – v češtine, poľštine a slovenčine – v konfrontačnom pohľade. Je štruktúrovaná do
piatich kapitol. V úvodných častiach je predstavený súčasný stav výskumu a vymedzenie
základných pojmov. Jadrom dizertačnej práce sú tretia a štvrtá kapitola venované
konfrontačnej analýze internacionálnej lexiky na jednotlivých jazykových rovinách. Popri
opise formálnych, gramatických a lexikálno-sémantických zhôd, paralel a rozdielov je dôraz
kladený aj na miesto a fungovanie internacionalizmov v lexikálnych systémoch daných
jazykov a ich vzťahoch k iným prostriedkom lexikálnej zásoby. Súčasťou práce je
spracovanie paralelných zoznamov analyzovaných internacionálnych lexikálnych jednotiek
v češtine, poľštine a slovenčine.
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2 Základné ciele a východiská práce
2.1 Ciele a predmet práce
Témou dizertačnej práce je porovnanie lexiky západoeurópskych jazykov z hľadiska
internacionalizácie a jej prejavov. Internacionalizácia jazyka nie je novou jazykovou
kategóriou ani výskumnou témou, v súvislosti s jej aktivizáciou však aktuálnosť výskumu
internacionalizácie s jej prejavmi v konkrétnych jazykoch aj v porovnávacom pohľade
narastá.
Cieľom práce je vypracovať ucelenú charakteristiku internacionálnej lexiky češtiny,
poľštiny a slovenčiny vo vzájomnom porovnaní. V súlade s tým je uplatnený interlingválny
konfrontačný prístup skúmania, založený na systémovo-funkčnom porovnaní sledovaných
javov. Práca je primárne zameraná na synchrónnom výskume, dotýka sa však aj niektorých
historicko-vývinových aspektov. Uplatňované sú princípy kvalitatívnej aj kvantitatívnej
analýzy.
V úvodnej časti práce, ktorá má funkciu teoretického východiska, je predstavený
prehľad doterajšieho výskumu a rozličných aspektov prístupov k problematike, ako aj
vymedzenie základných pojmov internacionalizácia a internacionalizmus v ich vzťahu
k súvzťažným pojmom.
Konfrontačná medzijazyková analýza zvoleného výseku lexikálnej zásoby prináša
identifikáciu a opis zhôd, podobností a rozdielov internacionálnej lexiky v porovnávaných
jazykoch na jednotlivých jazykových rovinách: a) hláskoslovnej, ortografickej, ortoepickej, b)
morfologickej a slovotvornej, c) lexikálno-sémantickej.
Teória dvojjazyčnej lexikografie pri určovaní ekvivalencie lexém so zreteľom na
porovnanie ich sémantického spektra vyčleňuje typy symetrickej, symetricko-asymetrickej
a asymetrickej ekvivalencie (napr. Sekaninová 1993: 58n). Pomocou modifikovanej verzie
ekvivalenčných typov (v nadväznosti na K. Buzássyovú 1989) som sledovala pomer
a špecifiká internacionalizmov, v tom aj vzťahy internacionalizmov k iným (domácim,
zdomácneným) prostriedkom lexikálnej zásoby porovnávaných jazykov.
Výskum a jeho výsledky predstavené v práci nadväzujú svojou témou aj prístupom na
prechádzajúce výskumy venované problematike internacionalizácie ako aj na práce zamerané
na konfrontáciu západoslovanských jazykov.
2.2 Doterajší stav poznania a vymedzenie základných pojmov
Prístup k internacionalizácii ako jednej z výrazných jazykových tendencií prešiel v 20. storočí
vývinom, tak ako sa menila aj mimojazyková situácia a jej prejavy v jazyku. Miesto a význam
9

internacionalizácie vo vývine súčasných jazykov sú nesporné. Kým spočiatku bolo
akcentovaným prejavom internacionalizácie prenikanie internacionálnych prvkov cez vedecký
a odborný jazyk a publicistiku do lexiky, neskoršie výskumy sa zameriavajú širšie na význam
tejto tendencie vo vývine a fungovaní súčasných jazykov a na jej univerzálny charakter.
Odborná pozornosť sa internacionalizácii venuje od začiatku 20. storočia, začiatky
výskumu internacionalizácie v európskych jazykoch sa spájajú s prácami A. Meilleta z rokov
1921

a

19281

(pozri

Maćkiewicz

1984;2

Mistrík

1973).

Sústredenejší

záujem

o internacionalizáciu badať od 50. rokov 20. storočia. V našej lingvistike ho prezentovala
štúdia Mezinárodní slova, jejich shoda a úskalí V. Frieda z roku 1956, ktorá priniesla
podrobnejší pohľad na problematiku internacionalizmov a ich vymedzenie. Z nasledujúcich
desaťročí pochádzajú viaceré štúdie aj monografické diela, medzi ktorými sú z hľadiska
výskumu internacionalizácie v slovanských aj neslovanských jazykoch osobitne dôležité
práce ukrajinského lingvistu V. V. Akulenka (napr. 1961, 1972)3.
V nasledujúcom výberovom prehľade lingvistických prác venovaných danej tematike sa
pristavím pri tých, ktoré považujem za zásadné v súvislosti s konfrontáciou procesu
internacionalizácie v západoslovanských jazykoch. Z českých, poľských a slovenských
lingvistov

venovali

otázke

internacionalizácie

dlhoročnú

pozornosť

predovšetkým

J. Maćkiewicz (1984, 1992, 2001) a K. Buzássyová (1983, 1986, 1989, 1991a, 1991b, 1997,
2010), pre poznanie prejavov internacionalizácie v slovotvorbe sú významné práce
K. Waszakowej (2003, 2005, 2007), J. Jiráčka (1971, 1984), výskumu sémantických
internacionalizmov sa venuje napr. A. Markowski (1990, 2004, Markowski – Worbs 2003).
Otázka tendencie k internacionalizácii vo vzťahu k iným jazykovým tendenciám je
detailnejšie spracovaná aj v monografiách zameraných na otázky vývinu a dynamiky
súčasných slovanských jazykov, napr. A. Jedlička (1978), D. Buttler (1981), Dynamika
slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (ďalej DSZSS; Horecký – Buzássyová – Bosák a kol.,
1989). Od 90. rokov 20. storočia v súvislosti so zintenzívnením medzinárodných kultúrnych
a jazykových kontaktov a v ich dôsledku aj jazykových zmien, zintenzívnel aj záujem
lingvistov o danú problematiku vychádzajúci z potrieb aktuálneho opisu prebiehajúcich
procesov a ich výsledkov. Svedčí o tom publikovanie viacerých zborníkov a monografií
1
Differentiation et unification dans les langues. In: Linguistique historique et linguistique générale. 1. éd. Paris
1921 a Les langues dans l'Europe nouvelle. 2. éd. Paris 1928.
2
J. Maćkiewicz (1982: 176) ako prvé zmienky o kategórii internacionalizmov uvádza práce z prelomu 19. a 20.
storočia, ktorých autormi sú napr. L. Zamenhof a G. Peano.
3
Akulenkovu monografiu Voprosy internacionalizacii slovarnogo sostava jazyka (1972) hodnotil J. Jiráček
v recenzii z r. 1973 ako aktuálnu, dôležitú a vynikajúcu prácu, ktorá „daleko překračuje rámec rusistiky
a slavistiky, ba v mnohých případech i indoevropeistiky“ (Jiráček 1973: 264).
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venovaných internacionalizácii a internacionalizmom, napr. Internacionalizácia v súčasných
slovanských jazykoch: za a proti (1999), Internacionalizmy v nové slovní zásobě (2003),
Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich (2009), kolektívne monografie, popri
spomínanej DSZSS (1989) aj Tendencija internacionalizacii v sovremennych slavianskich
literaturnych jazykach (1997), Komparacja współczesnych języków słowiańskich. 1.
Słowotwórstwo/Nominacja (2003) a i. Z neslovanských prác spomeniem aspoň publikácie
Internationalismen. Studien zur interlingualen Lexikologie und Lexikographie I., II. (1990,
2003).
Okrem štúdií zahrnutých v uvedených zborníkoch vyšli k danej problematike viaceré
ďalšie práce – je jej venované dvojčíslo Jazykovedného časopisu z r. 2003, z rozličných
aspektov sa internacionalizácii venovali A. Böhmerová (2005), I. Bozděchová (2003),
J. Gazda (2001, 2003), J. Horecký (1978), O. Martincová (2003), J. Mistrík (1973, 1986),
R. Lipczuk (1992), J. Skladaná (1977), J. Svobodová-Chmelová (1982), D. Svobodová (2007,
2013), K. Szafraniec (2011), E. Szczepańska (2004), M. Szczyszek (2010) a i. (pozri zoznam
literatúry na konci práce). Rozličné aspekty internacionalizácie a internacionalizmov sa
frekventovane vynárajú aj ďalších prácach venovaných otázkam prebrania slov v dôsledku
jazykových

kontaktov,

otázkam

prevzatí

z konkrétnych

jazykov

a ich

adaptácii

v preberajúcom jazyku.
K monografii K. Waszakowej Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie
współczesnej polszczyzny je predstavený aj podrobný prehľad definícií internacionalizmus
a internacionalizácie, vymedzené sú aj vo vzťahu k ďalším pojmom (Waszakowa
2005: 25–35). Vo svojej práci na ňu do určitej miery nadväzujem.
2.2.1 Vymedzenie internacionalizácie
Internacionalizácia sa všeobecne chápe ako jedna z dynamických vývinových tendencií
v súčasných jazykoch,4 ktorá je výsledkom oživenia a zintenzívnenia jazykových kontaktov
v medzinárodnom

meradle

umocnených

extralingválnymi

faktormi.

Univerzálnosť,

všeobecnosť tejto tendencie, zdôrazňovaná v DSZSS (1989: 272–273), vyplýva z výraznej
paralelnosti internacionálnych inovácií vo viacerých jazykoch, ktoré majú za následok väčšiu
4
Kým v starších prácach je internacionalizácia označovaná ako proces (napr. Mistrík 1973), v súčasnosti je
internacionalizácia chápaná ako tendencia s komplexom podriadených procesov, odzrkadľujúcich dynamiku
jazyka (Buzássyová – Waszakowa 2003: 49, porov. Waszakowa 2005: 34, Buzássyová 2010: 114).
Táto tendencia nie je chápaná izolovane, je súčasťou komplexu spolupôsobiacich a vzájomne sa vyvažujúcich
dynamických tendencií určujúcich smer vývinu a fungovania súčasných jazykov, okrem vzťahov
k terminologizácii, determinologizácii, intelektualizácii, demokratizácii, ekonomizácii, neologizácii, archaizácii
(pozri k tomu napr. Horecký – Buzássyová – Bosák 1989, Jedlička 1978, Orgoňová 2007) sa zdôrazňuje jej
vzťah k nacionalizácii (autochtonizácii), k tendencii tvorenia z domácich zdrojov (pozri napr. Avramova 2003,
DSZSS: 273, Martincová 2003, NESČ – heslo O. Martincové Nacionalizace jazyka).

11

mieru zbližovania, integrácie a unifikácie ich lexikálnych a slovotvorných systémov
(Gutschmidt 1998; Waszakowa 2005: 34).
Tendencia k internacionalizácii sa v slovanských jazykov chápe predovšetkým ako
zvyšovanie podielu a frekvencie lexém cudzieho pôvodu v lexikálnej zásobe, využívanie
cudzích základov a formantov v slovotvorbe, no aj ako tvorenie podľa inojazyčných vzorov.
V pojatí jednotlivých bádateľov sú akcentované rozličné aspekty tejto tendencie.
V ponímaní A. Jedličku (1978: 173) je internacionalizácia „zvýšení podílu slov cizího
původu (přejatých) v současné slovní zásobě, využívání cizích formantů při tvoření slov
nových (tvoření tzv. slov hybridních), tvoření slov nebo pojmenování podle cizího vzoru
a pod cizím vlivem, zvyšování frekvence přejatých slov v úzu, odborném, publicistickém
a zčásti i běžně mluveném a s tím související jejich postupné zdomácňování (oslabování
a stírání znaku cizosti) a jejich stylovou neutralizaci.“ Autor zdôrazňuje extralingválne
faktory, medzinárodné styky v politike, vede, hospodárstve, kultúre a športe, rozvoj turistiky,
menuje aj komunikačné oblasti najvýraznejšie ovplyvnené internacionalizáciou – publicistiku
a odborný diskurz (porov. aj Mistrík 1973).
Dôraz na zastúpenie a frekvenciu prevzatých a cudzích slov súvisí so skutočnosťou, že
fond internacionalizmov v lexikálnej zásobe mnohých jazykov má geneticky nedomáci –
často grécky alebo latinský – pôvod, internacionalizmy domáceho pôvodu sú oproti nim
menej zastúpené, čo platí aj pre iné jazyky ako slovanské (Mistrík 1973). Z toho vychádza
dvojaké nazeranie na internacionalizáciu lexikálnej zásoby, „buď se lexikum určitého jazyka
může stávat internacionálním v tom smyslu, že je užíváno v rámci mezinárodní komunikace
a přitom si více či méně zachovává vazbu na jazyk svého původu (příp. jazyk
zprostředkující), nebo naopak podléhá vlivům jiného jazyka, eventuálně více jazykům, čímž
se obohacuje (resp. rozšiřuje) o nové lexikální prvky“ (Svobodová 2013: 131).
Internacionalizácia sa týka preberania lexém, no výrazne zasahuje aj slovotvorbu,
okrem využívania internacionálnych prostriedkov sa zdôrazňuje posilňovanie kompozície,
abreviácie a kompozično-abreviačného postup tvorenia, upozorňuje sa aj na ďalšie vplyvy na
systémovo-typologický charakter jazyka (napr. EJ). Nie je však iba lexikálnou otázkou.
Poukazy na skutočnosť, že internacionalizácia sa dotýka všetkých jazykových rovín,
nachádzame u mnohých bádateľov. J. Mistrík (1973) dokladá prejavy internacionalizácie vo
vyrovnávaní syntaktických konštrukcií a asimilácii žánrových prvkov v publicistike. Na
internacionálny charakter širokého spektra jazykových prvkov upozorňuje v zborníku
Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti S. Gajda (1999: 18), ktorý
uvádza, že ide o javy „od fonetycznych (fonemy) i graficznych (grafemy, litery) po tekstowe
12

(np. wzorce gatunkowe)“. Symptomatický je v tomto smere názov štúdie M. Krčmovej Nejen
lexikum, publikovanej v tom istom zborníku (1999: 38n). Autorka tu na materiáli češtiny
prezentuje prejavy internacionalizácie na foneticko-fonologickej a grafickej rovine: rozšírenie
inventára foném a grafém o digraf dž a fonému [ǯ] (v češtine registrovaný až v MČ1), ktoré sa
takmer výlučne vyskytujú v prevzatiach (džungle, lodžie), či doplnenie vokalickej korelácie
o dvojicu o – ó. Na morfologickej a slovotvornej rovine vidí prejavy internacionalizácie v
obmedzovaní pravidelných alternácií pri flexii (napr. chirurg – chirurgové) a posilňovanie
frekvencie produktívnych typov tvorenia slov (napr. slovies na -ovat). V oblasti textových
modelov a štylizačných noriem pozoruje medzinárodné vplyvy v modeli koncipovania
životopisu, štýlu reklamných textov, ústup anonymizácie autora v publicistických aj
odborných, vedeckých textoch ap. (porov. aj Úvod M. Krčmovej v publikácii Integrace
v jazycích – jazyky v integraci; 2010).
Internacionalizáciu jazyka však možno chápať aj iným spôsobom. Na dvojaký spôsob
nazerania upozorňuje J. Kořenský (2003: 7), ktorý hovorí, že „(a) jazyk se stává
internacionálním v tom smyslu, že slouží – zachovávaje přitom více méně (...) svoji identitu –
mezietnické, mezinárodní komunikaci; (b) jazyk se internacionalizuje v tom smyslu, že je
ovlivňován jiným jazykem (jinými jazyky), mnohdy v souvislosti s tím, že je do nějaké míry
tímto jiným jazykem omezován z hlediska svého funkčního spektra, tj. že v některých
oblastech své funkční působnosti se přestává zčásti nebo úplně uplatňovat.“ V rozličných
historických obdobiach funkciu medzinárodnej komunikácie napĺňali rozdielne jazyky.
V poslednom čase sa takto „internacionalizovala“ angličtina, ktorá ovplyvňuje iné jazyky
a v istej miere zasahuje aj do sfér fungovania týchto iných jazykov.5
2.2.1.1 Popri termíne internacionalizácia sa v prácach z obdobia po roku 1990 objavuje aj
pojem globalizácia, ktorý má výrazne interdisciplinárny charakter, no zatiaľ chýba jeho
jednotné vymedzenie (pozri Kozáková 2013: 88, 89). Globalizáciou sa rozumie „celosvetový
spoločenský proces vyznačujúci sa väčšou vzájomnou prepojenosťou a závislosťou rôznych
oblastí sveta“ (SSSJ). Jej výsledkom je aj stieranie kultúrnych rozdielov (WSJP), zdôrazňuje
sa unifikácia a zjednocovanie ľudstva, zintenzívňovanie sociálnych vzťahov, štandardizácia
ekonomických, politických a kultúrnych javov ap. za účelom spolupráce alebo nadvlády
(Kozáková 2013). Vymedzovaná je predovšetkým ako politický, ekonomický a sociálny
proces.

V lingvistike môže byť

chápaná

ako

mimojazykový proces

podporujúci

5

J. Nekvapil napr. poukázal na to, že v Česku je do istej miery oslabené používanie češtiny v nadnárodných
spoločnostiach, v niektorých žánroch vedeckej komunikácie (napr. v matematických odborných časopisoch) aj
v univerzitnom prostredí (Nekvapil 2010: 28–29). R. Adam hovorí o anglicizácii českého komunikačného
priestoru (Adam 2012).
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internacionalizáciu jazyka alebo ako jazykový proces. Pojem jazyková globalizácia sa
spravidla vzťahuje k používaniu angličtiny ako globálnej lingua franca, nadnárodnému
komunikačnému prostriedku (pozri napr. Sonntag 2004). V inom chápaní je jazyková
globalizácia predstavovaná ako transfer jazykových provkov a ich zdieľanie geneticky
nepríbuznými (aj neeurópskymi) jazykmi (Uher 2000–2001, Witalisz 2010). A. Witalisz
(2010: 2) hovorí: „modern internationalisms should be perceived as globalisms, not longer
limited to European languages, but spreading all over the world due to both new
communication technologies and languages like English or Spanish spoken internationally.“
Internacionalizácia (rovnako ako globalizácia) sú výsledkom kultúrno-jazykových
vplyvov určitej skupiny reprezentovanej prestížnym komuknačným prostriedkom (jazykom),
ktorý slúži k nadnárodnej komunikácii, na inú skupinu. Zároveň vplyv jedného jazyka
(angličtiny), jednej kultúry (americkej) na iné jazyky a kultúry je na natoľko výrazný, že na
miesto internacionalizácie či globalizácie možno uvažovať aj o anglicizácii, resp.
amerikanizácii (porov. Waszakowa 2005: 35). Nazdávam sa, že nie je potrebné nahrádzať
tradičný termín internacionalizácia termínom globalizácia, a celkom možno súhlasiť
s tvrdením K. Waszakowej (2005: 197), že na jazykovej rovine sa globalizácia prejavuje ako
tendencia k internacionalizácii.
2.2.1.2 Osobitným prejavom internacionalizácie je proces opakovanej internacionalizácie.
Termín opakovaná internacionalizácia K. Buzássyovej pomenúva proces, založený na tom,
že internacionalizmus, ktorý v jazyku fungoval v istom období, začne po uplynutí istého času
fungovať v tom istom jazyku v aktualizovanej alebo modifikovanej podobe, ako nové
prevzatie sprostredkované cez niektorý iný jazyk, pričom vzťah staršej a novej lexémy alebo
lexie môže vykazovať rozličnú mieru dis/kontinuity (Buzássyová 1991a: 89, porov.
Múcsková 2010, Buzássyová 2010). Výsledkom tohto procesu je sémantická zmena,
modifikácia či revitalizácia významu staršieho internacionalizmu realizovaná ako rozšírenie
sémantickej štruktúry už existujúcej lexémy alebo ako homonymia v závislosti od
sémantickej, formálnej a gramatickej súvzťažnosti pôvodnej a novej lexie (porov.6 CS
konzola – konzole ,zariadenie na ovládanie počítača‘, PL konzola, SK konzola, PL ekstaza –
ekstazy ,droga‘, CS extáze, SK extáza, SK diškurz – diskurz ,jazykový prejav; rozprava‘, CS
diskurz, PL dyskurs).

6

Jednotlivé príklady v texte práce sú uvádzané kurzívou po skratke označujúcej daný jazyk. Príklady sú
spravidla v abecednom poradí: čeština, poľština a slovenčina. Zoradenie príkladov je abecedné, v niektorých
prípadoch sú príklady radené podľa typov a oddelené bodkočiarkou. Ak pred príkladom uvedeným kurzívou nie
je uvedená skratka jazyka, znamená to, že sa vo všetkých troch jazykoch vyskytuje v zhodnej forme.
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2.2.2 Vymedzenie pojmu internacionalizmus
Pri internacionalizmoch sa možno stretnúť s rozličným definičným vymedzením:
„Internacjonalizmy to leksemy, podobne aż do stopnia identyfikacji w relacji ortograficznej
lub fonematycznej przy pełnym lub częściowo wspólnym znaczeniu, wyrażające pojęcia o
znaczeniu międzynarodowym i istniejące w kilku (nie mniej niż w trzech) synchronicznie
porównywanych językach (w tej liczbie niespokrewnionych lub nieblisko spokrewnionych).“
(Akulenko 1961: 61; op. cit. Waszakowa 2007: 220)
„Internacionalizmus je interlingválna jednotka rozličnej zložitosti (slovo, morféma,
konštrukcia), prostredníctvom ktorej sa tvoria korešpondujúce, t. j. (formálne) kongruentné,
obsahovo ekvivalentné jednotky jednotlivých jazykov.“ (Buzássyová – Waszakowa 2003: 50,
v nadväznosti na J. Volmerta 1990)
Z uvedených definícií vyplýva že, pri vymedzovaní internacionalizmu sa vychádza z troch
základných kritérií: formálneho kritéria (kongruencia formy), sémantického kritéria (zhoda
obsahu, ekvivalencia) a stupňa rozšírenia. Zároveň sa demonštruje dvojaké chápanie
internacionalizmov, užšie a širšie (pozri nižšie). Definície internacionalizmov v jednotlivých
prácach nie sú jednotné, okrem rozdielov pri vymedzovaní typu jazykového prvku sa
v jednotlivých definíciách zdôrazňujú odlišné aspekty, napr. hľadisku pôvodu, rozšírenia
v určitom jazykovom areáli, iba v niektorých definíciách sa za podstatnú považuje oblasť
používania internacionalizmov (napr. odborná komunikácia, publicistika), v iných sa prihliada
na používateľov jazyka a ich schopnosť internacionalizmus identifikovať v jazykovom
prejave.
Internacionalizmy môžu byť nazerané z hľadísk rozličných disciplín. V didaktike jazyka
je to využitie internacionalizmov pri osvojovaní si druhého jazyka, v terminológii formovanie
unifikovaných medzinárodných terminológií, z hľadiska interlingvistiky možnosti vytvorenia
a fungovania

jednotného

medzinárodného

komunikačného

prostriedku,

z

hľadiska

sociolingvistiky postoje používateľov jazyka k týmto prostriedkom, možnosti a reálne
využitie internacionalizmov v semikomunikácii a percepcii inojazyčných textov ap. (porov.
Fried 1956). Úlohou konfrontačnej analýzy je identifikácia internacionalizmov, odhaľovanie
a porovnávanie ich typických čŕt v istej skupine jazykov. Významným aspektom výskumu
internacionalizmov je integrácia, adaptácia a funkčnosť internacionalizmov v jazykovom
systéme.
Pri jednotlivých aspektoch sa pristavím v ďalšom texte.
2.2.2.1 Kritérium stupňa rozšírenia
Identifikácia internacionalizmov je založená na konfrontačnom výskume. Základné
vymedzenie internacionalizmu vychádza z stupňa internacionálnosti jazykového prostriedku,
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ktorý je daný výskytom, prítomnosťou paralelného jazykového prvku v určitom
počte jazykov.
Nie je presne stanovené, o aké jazyky má ísť a koľko ich musí byť, ale pracuje sa
s istým minimom (Dolník 2003: 198) či najnižším stupňom internacionálnosti (Maćkiewicz
1984: 178). Lingvisti sa spravidla zhodujú, že minimum rozšírenia predstavujú tri jazyky.7 Pri
bližšom vymedzovaní týchto jazykov sa berie do úvahy otázka ich genetickej ne/príbuznosti,
resp. príslušnosť k jazykovým rodinám aj prepojenie v rámci geografického a kultúrneho
areálu, porov.
Akulenko (1961; op. cit. Waszakowa 2007): „[leksemy] istniejące w kilku (nie mniej niż w
trzech) synchronicznie porównywanych językach (w tej liczbie niespokrewnionych lub
nieblisko spokrewnionych)“;
Lotko (2005): „slovo (výraz) užívané ve více nepříbuzných jazycích určitého kulturního
areálu“8;
EJ: „[slová], ktoré fungujú vo viacerých príbuzných aj nepríbuzných jazykoch“;
EJO: „wyraz albo wyrażenie frazeologiczne występujące (...) w wielu jęz. świata“;
Volmert (1990; op. cit. Lipczuk 1992): „odpowiednie leksemy występujące w co najmniej
trzech językach, z których przynajmniej jeden należy do innej grupy/rodziny językowej (np.
dwa języki germańskie i jeden romański)“.
Minimum predstavujú spravidla jazyky geneticky nepríbuzné, resp. neblízkopríbuzné,
pričom však, ako upozorňuje J. Dolník (2003: 198–199), geneticky príbuzné sú vlastne všetky
jazyky indoeurópskeho okruhu, aj latinčina a gréčtina či angličtina. Keďže pri výskume
internacionalizmov ide o synchrónny pohľad, prihliada sa pri určovaní príbuznosti aj
na postoje používateľov jazyka a ich vnímanie blízkosti/príbuznosti jazykov (ib.).
V. Fried (1956: 206), ktorý vychádza z minima troch jazykov rozličných jazykových
rodín, považuje za potrebné, aby najmenej dva z týchto jazykov boli nepríbuzné tzv. svetové
jazyky. Čiže také jazyky, ktoré slúžia ako dorozumievacie jazyky aj na ďalších kontinentoch.
Autorovo odôvodnenie tohto vymedzenia vychádza z toho, že výskyt prostriedku v troch
akýchkoľvek nepríbuzných jazykoch v európskom geografickom areáli nie je dostatočný pre

7

Nižšie minimum, pri ktorom by stačil výskyt v dvoch jazykoch, nie je dostačujúce. Jednak ekvivalencia
v dvoch jazykoch môže byť celkom náhodná, jednak výsledkom transferu medzi dvoma jazykmi je prevzatie
(germanizmus, hispanizmus ap.), ale nie internacionalizmus (napr. Maćkiewicz 1984: 177, porov. Fried 1956).
8
Podobne aj O. Martincová v NESČ: „Z hlediska slovní zásoby současných jazyků slovo, výraz (též
frazeologický) vyskytující se paralelně ve více jazycích (nepříbuzných nebo ne blízce příbuzných) určitého
jazykového, kulturního areálu“.

16

ich internacionálnosť, lebo tu existuje viacero jazykových zväzov,9 napr. balkánsky,
stredoeurópsky. Lexéma vyskytujúca sa iba v jazykoch daného zväzu či oblasti má charakter
izoglosy, ale nemožno ju považovať za internacionalizmus (ib.).
J. Maćkiewicz (1984: 178) rozlišuje stupne internacionálnosti v závislosti od
počtu/množiny jazykov, v ktorých sa daný jazykový prvok vyskytuje. Na najnižšom stupni
internacionálnosti sú prostriedky vyskytujúce sa v jazykoch patriacich do rozličných ale
príbuzných jazykových rodín rovnakej geografickej a kultúrnej oblasti, napr. indoeurópske
jazyky európskeho areálu, na vyššom stupni internacionálnosti sú prostriedky vyskytujúce sa
v nepríbuzných jazykoch určitého geografického a kultúrneho areálu a najvyššieho stupňa
internacionálnosti dosahujú jednotky, ktoré sa vyskytujú v nepríbuzných aj geograficky
a kultúrne vzdialených jazykoch.
Internacionálnosť jazykového prostriedku nie je podmienená výskytom vo všetkých
jazykoch istého areálu, ale dostatočným rozšírením v jeho rámci (porov. Fried 1956).
Niektoré internacionalizmy sú prítomné v lexike takmer všetkých európskych jazykoch: CS
kulturní, PL kulturalny, SK kultúrny, En cultural, Es cultural, Fr culturel, Ru культурный,
De Kultural, Nor kulturell, Fi kulttuuri-, Hu kulturális, iné sa vyskytujú aj v rozličných
jazykoch sveta: CS alkohol, PL alkohol, SK alkohol, En alcohol, Es alcohol, Fr alcool, Nor
alkohol, Fi alkoholi, Ru алкоголь, Tu alkol, Jap アルコール [aruko:ru], Ar لtُvwُ [kuḥūl].
Niektoré internacionalizmy sú do určitej miery areálové, porov. Es farmacia, Port farmácia, It
farmacia, En pharmacy, Gr φαρµακείο a PL apteka, Fi apteekki, De Apotheke, Ru аптека,
Nor apotek (CS lékárna, SK lekárna)10; PL zero, En zero, Es cero, Fr zéro, It zero a CS nula,
SK nula, De Null, Nor noll, Ru ноль, Hu nulla. Neobvyklý nie je ani jav, ktorý V. Fried
označuje ako „narušení řady mezinárodního slova“ (Fried 1956: 215) domácim ekvivalentom
v niektorom z jazykov, napr. CS divadlo, SK divadlo11 – PL teater, En theater, Es teatro ap.
Ako určité „narušenie“ možno chápať aj výskyt internacionalizmu v istom okruhu jazykov:
En rhinoceros, Es rinoceronte, Fr rhinocéros a kalku v inom: CS nosorožec, PL nosorożec,
SK nosorožec, Nor neshorn, De Nashorn (aj Rhinozeros). Medzijazykové odlišnosti môžu byť
aj v realizácii synonymie, porov. CS víkend, PL weekend, SK víkend, Fr week-end, Hu víkend
a Es fin de semana i week-end, De Wochenende i weekend, Fi viikonloppu i weekend; En

9

V NESČ sa jazykový zväz definuje ako „[s]kupina nejméně tří nepříbuzných jazyků, které v důsledku
vzájemného působení a s tím spjaté konvergence (sblížení) v rámci jednoho areálu ve své stavbě a zčásti i slovní
zásobě vykazují společné rysy a prvky“ (autorom hesla je M. Nekula).
10
V češtine a slovenčine sú internacionalizmy štylisticky príznakové, CS apatyka zastaraná a subštandardná
(SSJČ), apotéka zriedkavé a knižná (ASCS), SK apatieka a apatéka zastarávajúce a hovorové (SSSJ).
11
Internacionalizmy sú tu temporálne, frekvenčne, v češtine aj štylisticky príznakové (CS tyátr, SK teáter).
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computer, PL komputer a CS počítač, komputer, SK počítač, komputer, Es computador(a),
ordenador, Fr ordinateur, computer, computeur, De Computer, Rechner.
2.2.2.2 Kritérium formálnej kongruencie
Formálna kongruencia sa sleduje na dvoch rovinách, na grafickej a/lebo zvukovej (na
grafickej rovine je však možná iba medzi jazykmi používajúci analogické grafické sústavy).
V definíciách jednotlivých bádateľov sa hovorí o identickej alebo podobnej forme.
J. Maćkiewicz (1984: 181) zdôrazňuje aj používateľské hľadisko: „[i]nternacjonalizmy to
takie występujące w różnych językach wyrazy, których forma zewnętrzna (pisana lub/i
mówiona) pozwala na ich utożsamienie nawet osobie nie znającej danego języka i które są
swoimi systemowymi ekwiwalentami przekładowymi“. Celkom formálne kongruentných
internacionalizmov je obmedzené množstvo (Maćkiewicz 1992: 148), porov. CS alias, ego,
internet, smog; PL alias, ego, internet, smog; SK alias, ego, internet, smog; En alias, ego,
internet, smog; Fr alias, ego, internet, radar, smog; Es alias, ego, internet, smog; De alias,
Ego, Internet, Smog. Rozdiely medzi internacionalizmami v jednotlivých jazykoch vznikajú
ako dôsledok adaptačných procesov (predovšetkým grafických, foneticko-fonologických a
gramatických), odlišnej cesty prevzatia, izolovanej zmeny ap. (porov. napr. Maćkiewicz 1992:
148–149). Vyššia miera adaptovanosti lexémy možnosti jej identifikácie v medzijazykovom
pohľade znižuje. Porov.
CS
amnestie
analýza
kapr
kontrola
kytara

PL
amnestia
analiza
karp
kontrola
gitara

SK
amnestia
analýza
kapor
kontrola
gitara

munice

amunicja12

munícia

sezon
sport
software

sezona /
sezóna
sport
software

En
amnesty
analysis
carp
control
guitar
ammunition,
munition

Es
amnistía
análisis
carpa
control
guitarra

De
Amnestie
Analyse
Karpfen
Kontrolle
Gitarre

Fr
amnistie
analyse
carpe
contrôle
guitare

Fi
amnestia
analyysi
karppi
tarkastus
kitara

Tu
genel af
analiz
sazan
kontrol
gitar

munición

Munition

munition

ammukset

cephane

sezóna

season

temporada

Saison

saison

sesonki

sezon

šport
sofvér

sport
software

deporte
software

Sport
Software

sport
logiciel

urheilu
ohjelmisto

spor
yazılım

Miera kongruencie sa môže líši pri grafickej a zvukovej podobe internacionalizmu,
porov. En season [si:zn], Fr saison [sεzɔ̃] s PL sezon; CS iniciativa [inicijativa i inicijati:va],
Fr initiative [inisjati:v], En initiative [iˈnišətiv]; SK imidž [imič], En image [imič i imiǯ] a Fr
image [ima:ž].
Do akej miery je možné, aby sa lexéma v jednotlivých jazykoch líšila a zároveň mohla
byť považovaná za internacionalizmus, nie je celkom jednoznačné, a je do istej miery
12

Poľské a anglické iniciálové a- podľa zastaranej francúzskej lexémy amunition.
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subjektívne. J. Maćkiewicz (1992: 148) nepovažuje diferencie za problematické, keď
vyplývajú z pravidelných adaptačných zákonitostí, lebo také internacionalizmy nie je
problematické identifikovať, porov. napr. CS schéma – Es esquema, CS skandál – Es
escándalo; PL aglomeracja – En agglomeration, PL cywilizacja – En civilization; SK masáž
– Fr massage, SK demontáž – Fr demontage; En sequence – Es secuencia – CS sekvence, PL
sekwencja, SK sekvencia; En quota – Es cuota – CS kvóta, PL kwota, SK kvóta ap. Za
kongruentné už nie je možné považovať lexémy vyznačujúce sa v jednotlivých jazykoch
výraznými formálnymi diferenciami, porov. CS rýže, PL ryż, SK ryža, En rice, Es arroz, Fr
riz, Fi riisi ← La, Gr oryza; CS škola, PL szkoła, SK škola, En school, Es escuela, Fr école,
Fi koulu ← La scola, schola.
J. Volmert (1990: 50–51) vo svojich tézach zdôrazňuje aj gramatickú zhodnosť
internacionalizmov, napr. slovnodruhovú platnosť, zároveň si však uvedomuje jej
nedosiahnuteľnosti napr. pri typologicky odlišných jazykoch. Gramatické diferencie spravidla
nepredstavujú prekážku pri identifikácii internacionalizmu, zároveň sú však príčinou
zradnosti týchto ekvivalentov. Pomerne bežné sú rodové diferencie, napr. feminína CS pasáž,
SK pasáž, De Passage – maskulína PL pasaż, Fr passage, Es pasaje, objavujú sa aj
slovnodruhové diferencie: subst. Fr plein-air / plein air, CS plenér, PL plener, SK plenér –
adj. En plein-air, odlišnosti z hľadiska tvorenia, porov. En action film, CS akční film, SK
akčný film, PL film akcji, Es película de acción, De Actionfilm. Internacionalizmy
v jednotlivých jazykoch často vykazujú odlišnosti slovotvorných morfém, v takých prípadoch
je nutné, aby podmienku formálnej kongruencie spĺňala koreňová morféma (napr. Volmer
1990: 51). Porov.
CS

PL

SK

En

Es

ekonom

ekonomista

ekonóm

economist

economista

programátor

programista

programátor

programmer

programador

muzikant

muzyk

muzikant

musician

músico

protestovat

protestować

protestovať

protest

protestar

katolický

katolicki

katolícky

catholic

católico

kokosový

kokosowy

kokosový

coconut

de coco

De

Fr

Fi

Tu

Ökonom

économiste

ekonomisti

iktisatçı

Programmierer

programmeur

ohjelmoija

programcı

Musiker, Musikant

musicien

muusikko

müzisyen

protestieren

protester

protestoida

protesto etmek

katholisch

catholique

katolinen

Katolik

Kokos-

de coco

kookos-

hindistan cevizi
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Otázka formálnej kongruencie ustupuje celkom do úzadia pri internacionálnych
frazémach či kalkoch (pozri nižšie).
2.2.2.3 Kritérium sémantickej ekvivalencie
Vzhľadom na možnosť náhodnej podobnosti formy lexémy v rozličných jazykoch ale aj na
sémantickú diverzitu formálne internacionálnej lexémy je nemenej zásadným kritériom
sémantická ekvivalencia internacionalizmov.13
Sémantická ekvivalencia formálne kongruentných lexém sa zisťuje konfrontačnou
analýzou sémantických štruktúr. Na uznanie lexémy za internacionalizmus je potrebná
ekvivalencia minimálne jednej semémy v stanovenom minime jazykov. Treba zdôrazniť, že
za internacionalizmus nie je považovaný polysémant v celej sémantickej štruktúre, ale
internacionálne sú iba ekvivalentné lexie. Polysémanty sú na základe miery sémantickej
ekvivalencie považované za úplné internacionalizmy, ak sú všetky semémy realizované
kongruentnými lexémami v ďalších jazykoch, a za čiastočné internacionalizmy pri parciálnej
ekvivalencii sémantickej štruktúry (porov. Markowski – Worbs 2003).
A. Markowski (2004: 40; porov. Markowski – Worbs 2003) označuje ekvivalentnú
semému termínom sémantický internacionalizmus alebo intersémantizmus. V jeho chápaní je
to „wspólne znaczenie leksemu wieloznacznego, które występuje w różnych językach co
najmniej dwóch rodzin językowych, przy czym inne znaczenia tego leksemu, występujące w
różnych językach, nie pokrywają się, nie można więc mówić o internacjonalizmie na
poziomie całego wyrazu, czyli o internacjonalizmie leksykalnym“, napr. semémy ,hlava štátu‘
a ,predstavený inštitúcie‘ lexémy CS prezident, PL prezydent, SK prezident, En president, Es
presidente, De Präsident, neinternacionálne sú semémy ,starosta mesta‘ v poľštine a ,rektor
univerzity‘ v nemčine a angličtine, ,predsedajúci‘ v španielčine ap. alebo seméma ,dlhopis‘
realizovaná lexémami CS obligace, PL obligacja, SK obligácia, Es obligación, De
Obligation, v španielčine a nemčine (tu zastaraný právny termín) rovnako ako v angličtine
(obligation) však aj ,záväzok, povinnosť‘.
Ako sa ukazuje aj na základe uvedených príkladov, pri porovnaní internacionálnych
lexém v jednotlivých jazykoch sa často ukazujú rozdiely. Jedným z nich sú odlišnosti
v komplexe semém, napr. v ich počte a štruktúre, porov. španielska lexéma piloto má
4 významy (Clave), poľská lexéma pilot 8 významov (WSJP); anglická lexéma to serve má
13

Treba poznamenať, že všeobecne nie sú za internacionalizmy považované formálne podobné lexémy tvoriace
spoločný genetický fond príbuzných jazykov, napr. pomenovanie matky CS máma, PL mama, SK mama, En
mama, Es mama, mamá, Fr maman.
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7 významov a 13 podvýznamov, pričom primárnym významom je ,pracovať v prospech
niekoho alebo niečoho‘ (OED), česká lexéma servírovať má 2 významy ,dať, dávať jedlo‘
a ,podávať loptu do hry‘ (SSJČ); podobne má oproti CS intrikovat, PL intrygować, SK
intrigovať, En intrigue, Es intrigar ,spriadať intrigy‘ dané sloveso v angličtine, španielšine
a poľštine aj význam ,zaujímať, upútať‘.
Rozdiel porovnávaných komplexov semém môže spočívať aj v tom, že lexie
polysémantu v jednom jazyku sú realizované dvoma etymologicky súvisiacimi lexémami.
Takýto stav je často výsledkom opakovanej internacionalizácie, napr. SK servovať ,podávať
loptu do hry‘ odlíšené od pôv. servírovať ,dať, dávať jedlo‘ (CS servírovat, PL serwować, En
to serve, Es servir).
V definícii, ktorú uvádzajú K. Buzássyová a K. Waszakowá (2003: 50; pozri vyšie) sa
hovorí o obsahovej zhode, ktorá podľa autoriek zahŕňa „sémantickú zhodu, štylistickú
blízkosť aj relatívne blízku komunikačnú a funkčnú platnosť“. Nulový diferenčný príznak je
typický predovšetkým pre špeciálnu aj všeobecnú terminologickú lexiku (Dolník 2003: 199),
napr. CS virus / vir, PL wirus, SK vírus, En virus, Es virus v biológii ,mikroorganizmus‘,
v informatike ,škodlivý počítačový program‘; CS biologie, PL biologie, SK biológia, En
biology, Es biología ,veda o živých organizmoch‘ atď.
J. Maćkiewicz (1992: 150)14 vyčleňuje rozličné diferenčné príznaky späté s postavením
internacionalizmov (internacionálnych lexií) v lexikálnom systéme jednotlivých jazykov.
Napr. na osi aktuálnosť – zastaranosť: En ski, Es esquí, Fr ski, De Ski – príznakové
z časového hľadiska CS ski, PL ski, SK ski (zastarané výrazy); SK bicykel, En bicycle, Es
bicicleta – príznakové CS bicykl (zastaraný výraz), PL bicykl (historizmus); na osi neutrálnosť
– štýlová príznakovosť: PL sukces, En succes, Fr succès – štylisticky príznakové CS sukces,
SK sukces (hovorový a expresívny výraz). Rozdiely medzi jazykmi môžu byť aj konotačné,
príkladom, ktorý podáva J. Maćkiewicz je lexéma afera v poľštine, ktorá má na rozdiel od
neutrálnych lexém En affair alebo Fr affaire negatívne konotácie. Odlišnosti ekvivalentných
semém internacionalizmov môžu spočívať aj v denotačnej špecifikácii v niektorom z jazykov
(Dolník 2003: 199), porov. CS beton, PL beton, SK betón, De Beton, Fr betón – En beton
„type of concrete prepered in France“ (Collins).
Na základe odchýlok v sémantickej ekvivalencii internacionalizmov v jednotlivých
jazykoch ich možno členiť na úplné, čiastočné a pseudointernacionalizmy (napr. Akulenko

14

Porov. aj Dolník 2003: 199.
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1972, Frohne 1989, Maćkiewicz 1984),15 lexémy so zhodnou alebo podobnou formou ale
celkom iným významom. Ako uvádza R. Lipczuk (1992: 137) „trudno określić granicę
pomiędzy

niewielkimi

różnicami

semantycznymi

(miałoby

się

to

odnosić

do

internacjonalizmów) a dużymi różnicami w treści („fałszywi przyjaciele“)”, rovnako
nejednoznačná je aj hranica medzi čiastočnými a úplnými internacionalizmami a tieto
kategórie sa môžu aj podľa zvolenej množiny jazykov líšiť (porov. Szafraniec 2011), napr. CS
konkurence, PL konkurencja, SK konkurencia, De Konkurrenz, Fr concurrence ,súperenie‘,
ale En concurrence ,súhlas, zhoda‘, ,súbežnosť‘, Es concurrencia ,účastníci‘, ,súhlas, zhoda‘;
CS gymnázium, SK gymnázium, PL gimnazjum, De gymnasium, Ru гимна́зия ,stredná škola‘,
ktoré nie sú ekvivalentné s En gymnasium ,telocvičňa‘ či Es gimnasia ,cvičenie, gymnastika‘,
,nácvik činnosti‘ (Clave), Fr gymnase ,telocvičňa‘, ,v starovekom Grécku, miesto určené na
cvičenie‘16; CS interrupce, SK interrupcia ,umelé prerušenie tehotenstva‘ (aj De
Interruption), ktorá má obecnejší význam: En interruption, Es interrupción ,prerušenie,
zastavenie‘, aj keď v španielčine funguje aj spojenie interrupción del embarazo ,prerušenie
tehotenstva‘. Sémantické diferencie sú výsledkom divergentných tendencií, vznikajú často
v dôsledku sémantickej adaptácie a sémantického vývinu. Problematika sémantickej
asymetrie (falošných priateľov, medzijazykových homoným) predstavuje dôležitú sféru
z hľadiska porovnávania lexiky, osvojovania druhého jazyka aj prekladu.
Z hľadiska sémantickej symetrie/asymetrie internacionalizmov v jednotlivých jazykoch
však v konkrétnych prípadoch nemusí ísť o trvalý jav. V sémantických posunoch
internacionalizmov napr. v západoslovanských jazykoch badať zbližovanie predtým
sémanticky neekvivalentných lexém. Interlingválne motivované sémantické inovácie majú
charakter sémantický revitalizácií dávnejšie zaniknutých významov internacionalizmov alebo
sú dopĺňané významy, ktoré v daných jazykoch pôvodne neboli prítomné (pozri k tomu
Kurkowska 1976, Witalisz 2007). Napr. CS dekáda, SK dekáda majú v starších slovníkoch
význam ,obdobie desiatich dní‘ (v slovenčine tak ešte KSSJ, v češtine ASCS), novšie
slovníky uvádzajú aj ,obdobie desiatich rokov‘, v poľštine lexém dekada označuje ,obdobie
desiatich rokov, dní, týždňov, mesiacov‘. V SJPDor sú obdobia desiatich týždňov, mesiacov
a rokov označené ako zriedkavé, no v súčasných slovníkoch už frekvenčné vymedzenie nie je.
Pri porovnaní situácie v ďalších jazykoch sa ukazujú paralely českej a slovenskej lexémy s Fr
15

V odbornej literatúre sa používajú aj ďalšie termíny, napr. non-parallel internationalisms „neparalelné
internacionalizmy“ (Böhmerová 2005), faux internationalismes „falošné internacionalizmy“ (SvobodováChmelová 1982).
16
Aj v angličtine a francúzštine je prítomná seméma ,stredná škola‘, vzťahuje sa však k cudzím reáliám: ,stredná
škola v Nemecku, Škandinávii a strednej Európe pripravujúca študentov pre vstup na vysokú školu‘ (OED),
,stredná škola vo Švajčiarsku‘ (Larousse).
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decade ,obdobie desiatich dní‘ aj ,obdobie desiatich rokov‘, označenom však kvalifikátorom
familier17 (Larousse), poľskej s De Dekade ,obdobie desiatich dní, týždňov, mesiacov, rokov‘
(Duden), avšak En decade je iba ,obdobie desiatich rokov‘ (OED), Es década ,obdobie
desiatich rokov‘ (Clave). Vo vzťahu k týmto jazykom došlo k prehodnoteniu z kategórie
pseudointernacionalizmus na čiastočný internacionalizmus.
2.2.2.4 Typ jazykového prvku
Internacionalizmus sa všeobecne chápe dvojako, v užšom chápaní predstavuje lexému (lexiu)
alebo frazému, v širšom chápaní je to jazykový znak rozličnej zložitosti. Na základe toho sa
líšia definície ponúkané jednotlivými jazykovými encyklopédiami a slovníkmi, ako aj v
prácach jednotlivých lingvistov.
V úzkom chápaní sú internacionalizmy slová, tak tento pojem registruje EJ či E. Lotko
(2005), porov.
„Internacionálne slová, internacionalizmy, cudzie slová slová prevažne gr.-lat. pôvodu, ktoré
fungujú vo viacerých príbuzných aj nepríbuzných jazykoch a označujú javy medzinárodného
charakteru z oblasti politiky, filozofie, kultúry, vedy, techniky, umenia, športu ap.“ (EJ)
„Internacionalizmus slovo (výraz) užívané ve více nepříbuzných jazycích určitého kulturního
areálu, a to buď nadnárodní (např. atlet) n. charakteristické pro určité místo (např. tundra) n.
uměle vytvořené zvl. z řeckých a latinských kořenů (např. centimetr), internacionální slovo.“
(Lotko 2005)
O niečo širšie je internacionalizmus vymedzený v poľskej encyklopédii EJO, porov.
„Internacjonalizm wyraz albo wyrażenie frazeologiczne występujące (w postaci adaptowanej
do ortografii, struktury fonologicznej i gramatycznej danego jęz.) w wielu jęz. świata.“
V štúdiách venovaných problematike internacionalizácie sa pracuje so širším chápaním
internacionalizmov. Tu býva internacionalizmus opisovaný ako abstraktná jednotka rozličnej
zložitosti, napr. znak (Akulenko 1972), interlingválna jednotka (Volmert 1990),
medzinárodný analóg (Maćkiewicz 1992). U V. Akulenka (1972; op. cit. Jiráček 1973: 261)
sú internacionalizmy „znaky více než dvou ne blízce příbuzných jazyků, shodné až totožné
jak po stránce obsahové, tak výrazové.“ Pod pojem znak zahrnuje autor okrem lexém aj
morfémy a polokalky (ib.). V definícii podávanej V. Friedom (1956: 214) sa hovorí o slovách
a slovotvorných morfémach. J. Maćkiewicz (1992: 147) v štúdii venovanej európskej
lexikálnej lige (liga słownikowa) z roku 1992 pracuje s pojmom „międzynarodowe analogi“,
do ktorých zaraďuje medzinárodné slovotvorné morfémy, lexémy, citátové výrazy, štruktúrne
analógy, sémantické analógy a frazeologické analógy. Pri vymedzovaní jednotlivých kategórií

17

Príznačné pre hovorený jazyk.
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nevylučuje interlingválny vplyv ale ani nezávislé paralelné tvorenie vyplývajúce zo
spoločných, univerzálnych skúseností. J. Volmert (1990: 46, 49) navrhuje chápať
internacionalizmus ako abstrakciu druhého stupňa na rovine interlangue. Lexémy
jednotlivých jazykov De Zivilisation, En civilisation, Fr civilisation sú v jeho ponímaní na
rovine interlingue jedným internacionalizmom. Zároveň internacionalizmus považuje za
hyperonymum pre intermorfému, interlexému, intersyntagmu, interfrazeologizmus či
intertext.
V zhode

s Volmertom

postulujú

definíciu

internacionalizmu

K.

Buzássyová

a K. Waszakowa, keď hovoria o „interlingválnej jednotke rozličnej zložitosti: slove, morféme
alebo konštrukcii“, porov.
„Internacionalizmus je interlingválna jednotka rozličnej zložitosti (slovo, morféma,
konštrukcia), prostredníctvom ktorej sa tvoria korešpondujúce, t. j. (formálne) kongruentné,
obsahovo ekvivalentné jednotky jednotlivých jazykov.“ (napr. Buzássyová – Waszakowa,
2003: 50).
Aký jazykový prvok sa vyznačuje internacionálnosťou? Ak vyjdeme od základného,
úzkeho chápania, internacionalizmus je lexéma (lexikálna jednotka) rozličného pôvodu
a charakteru (neodvodená lexéma, derivát, kompozitum, skratka, jednoslovná, viacslovná
lexéma atď.): agent, alfa, bar, cm, de facto, defekt, demo, elf, fair trade, HIV, homo erectus,
internet, lampa, limit, radar, test, traktor, trio, CS akceptovat, ekosystém, politická
korektnost, webový, PL akceptować, ekosystem, inteligencja emocjonalna, webowy, SK
akceptovať, ekosystém, politická korektnosť, webový) alebo frazéma: alea iacta es, cherchez
la femme, panem et circeses. Za internacionalizmy sú považované slovotvorné morfémy: e-,
mega-, mini-, -holik, -ista, CS anti-, -izace, PL anty-, -izacja, SK anti-, -izáciai; a semémy:
PL rewelacja ,pozitívne odhalenie, objav‘, CS revelace, SK revelácia ,kniž. zjavenie‘ (porov.
En revelaton ,pozitívne odhalenie, objav‘ aj ,zjavenie‘, Fr révélation ,odhalenie niečoho‘,
,pozitívne odhalenie, objav‘ aj ,zjavenie‘).
Pri široko chápaných internacionalizmoch sa internacionálny charakter prisuzuje aj
slovotvorným, frazeologickým a sémantickým kalkom a polokalkom, resp. paralelne sa
vyskytujúcim

prostriedkom,

ktoré

nespĺňajú

podmienku

kongruencie

formy,

no

internacionálnosť je videná v sémantickej ekvivalencii, paralelnosti motivácie a morfosyntaktickej štruktúry. V takých prípadoch sa hovorí o internacionálnom charaktere
prostriedku so zastretou formou, či napr. u V. Frieda o „zachování mezinárodního charakteru
v domácím rouše“ (Fried 1956: 210, pozri aj Akulenko 1972, Mlacek 1999). V klasifikácii
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J. Maćkiewicz sú zahrnuté pod typy medzinárodných štruktúrnych analógov, sémantických
analógov bez opory v medzinárodnej forme a frazeologických analógov. Porov. napr.
-

En overweight → CS nadváha, PL nadwaga, SK nadváha, Es sobrepeso, De
Übergewicht; En double-click → CS dvojklik, PL podwójne kliknięcie, SK dvojklik,
Fr double-clic, De Doppelklick;

-

La sectio caesarea → CS císařský řez, PL cesarskie cięcie, SK cisársky rez, En
caesarian section, De Kaiserschnitt, Es operación cesárea, EN user-friedly → CS
uživatelsky přívětivý / přátelský, PL przyjazny dla użytkownika, SK používateľsky
prívetivý / priateľský, Es fácil de usar, De benutzerfreundlich;

-

En mouse ,zariadenie na ovládanie počítača‘ → CS myš, PL mysz, SK myš, De
Maus, Es ratón, Fr souris, Hu egér, Fi hiiri, Tu fare, Viet chuột; En Trojan Horse
,škodlivý počítačový program‘ → CS trojský kůň, PL koń trojański, SK trójsky kôň,
Es caballo de Troya;

-

En skeleton in the cupboard / skeleton in the closet → Es cadáveres del armario, CS
kostlivec ve skříni, PL szkielet / trup w szafie, SK kostlivec v skrini; En if the
mountain won't come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain, Es si la
montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña, CS když nechce hora k
Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoře, PL nie przyszedł Mahomet do góry, to
przyszła góra do Mahometa, SK keď nejde Mohamed k hore, musí ísť hora
k Mohamedovi.

Z hľadiska kongruencie formy tieto jednotky považovať za úplne, pravé internacionalizmy
nemožno.
V čiastkových štúdiách sú riešené aj otázky internacionálnosti prvkov na fonologickofonetickej rovine jazyka či na rovine textovej (intertext sa objavuje u Volmerta). Niektoré
z týchto otázok rozvíja štúdia M. Krčmovej (1999), ktorá si všíma internacionálne vplyvy na
jednotlivých jazykových rovinách. Ak sa pristavíme pri fonémach, grafémach aj
slovotvorných morfémach, lexéma je médium, ktorým sa tieto prostriedky dostávajú
a následne ustaľujú v jazykovom systéme. V západoslovanských jazykoch používajúcich
latinku je v grafickom systéme niekoľko grafém, ktoré sú určitým znakom cudzosti,
indikátorom nedomáceho pôvodu lexémy, lebo sa výlučne alebo dominantne vyskytujú v
prevzatiach (pozri k tomu v kapitole 4.1). Za internacionalizmy možno na grafickej rovine
považovať symboly pochádzajúce z grafických systémov jednotlivých jazykov, napr. písmena
gréckej abecedy v chémii a fyzike, napr. fyzikálna veličina hustota je označovaná gréckym
písmenom ρ (ró), matematická hodnota, Ludolfovo číslo má značku π (pí) atď., znaky latinky
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v matematike, napr. x neznáma hodnota ap. Ďalej sú to symboly a znaky používané
v elektronickej komunikácii: znak @ e-mailových adries (CS zavináč, PL małpa, SK
zavináč), znak # v komunikácii na sociálnych sieťach, najmä Twitteri (hash), kombinácie
typografických znakov alebo obrázky (emotikony) reprezentujúce vyjadrenie emócií,
komunikačného zámeru, ktoré sú v hovorenej komunikácii vyjadrované extralingvisticky
(gestá, mimika) alebo tónom hlasu, smiechom ap. (pozri napr. Komrsková 2014, Niševa
2003) alebo značky menových jednotiek, napr. $ pre dolár atď.
2.2.2.5 Hľadisko pôvodu
2.2.2.5.1 V niektorých definíciách internacionalizmov sa zdôrazňuje ich pôvod, popr. cesty
ich rozšírenia, porov. napr.
„Internacionálne slová, internacionalizmy, cudzie slová slová prevažne gr.-lat. pôvodu, ktoré
fungujú vo viacerých príbuzných aj nepríbuzných jazykoch a označujú javy medzinárodného
charakteru z oblasti politiky, filozofie, kultúry, vedy, techniky, umenia, športu ap.“ (EJ)
„(...) Zvl. skupinou jsou výrazy s rozšířením (...) (b) celosvětovým – internacionalismy (...),
jejichž zdroji či prostředníky jsou prestižní či dorozumívací jaz. (...)“ (ESČ heslo výpůjčka)
Toto hľadisko však nie je relevantným kritériom pre identifikáciu a synchrónny výskum
internacionalizmov – zo synchrónneho hľadiska nie je otázka pôvodu podstatná (porov. Fried
1956: 211).
Všeobecne panuje zhoda, že internacionalizmami sú predovšetkým jednotky gréckeho
a latinského pôvodu. V niektorých prácach sa hovorí výlučne o lexémach takéhoto pôvodu.
Základom je spoločné kultúrne dedičstvo európskych národov aj význam latinčiny
v stredoveku a ranom novoveku v kresťanskej liturgii, v diplomacii, v administratíve, vo vede
aj literatúre, v medzinárodnom dorozumievaní vzdelaných vrstiev. Od 16. storočia je výrazný
vplyv západoeurópskych jazykov na rozširovanie lexém s grécko-latinskými koreňmi (pozri
Žaža 2010). Internacionálny charakter majú aj lexémy pochádzajúce z moderných národných
jazykov, ktoré sa rozšírili ako internacionalizmy, zvláštne postavenie majú prestížne jazyky
ako zdroje aj ako sprostredkovatelia internacionalizmov. Z hľadiska internacionalizácie lexiky
západoslovanských

jazykov

je

významná

úloha

francúzštiny

a nemčiny

ako

sprostredkovateľov internacionalizmov. V rozličných historických obdobiach sa postavenie
a fungovanie medzinárodných jazykov menilo. V priebehu 20. storočia sa angličtina so
vzrastajúcou prestížou a jej funkciou lingua franca ako aj v dôsledku dominancie angloamerickej kultúry v procesoch globalizácie stala prostriedkom internacionalizácie iných
jazykov.
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Ponímanie internacionalizácie a internacionalizmu je značne eurocentrické, resp. euroamerickocentrické. Pri vymedzovaní minima rozšírenia sa spravidla ráta s európskymi
jazykmi, jadro internacionálnej lexiky tvoria lexémy pochádzajúce z niektorého európskeho
jazyka, v tomto zmysle sú to indoeuropeizmy, europeizmy (porov. Dolník 2003: 199).
2.2.2.5.2 Internacionalizmy sú v encyklopedických a lexikologických príručkách spravidla
ponímané ako subkategória, typ prevzatí, resp. cudzích slov a zdôrazňovaný je ich cudzí
pôvod (napr. ESČ, Hauser 1980, Język polski 2000, Ondrus – Horecký – Furdík 1980, porov.
aj Fried 1956: 208). Neexplicitnejšie je toto stotožnenie azda formulované v EJ, kde sa v
záhlaví heslovej state uvádza: Internacionálne slová, internacionalizmy, cudzie slová.
Bádatelia venujúci sa problematike internacionalizácie a internacionalizmov vyslovujú
argumenty proti stotožňovaniu prevzatí a internacionalizmov. Internacionalizmy sú v zásade
považované za synchrónnu kategóriu, aj keď ekvivalentnosť skúmaných prostriedkov má
zdroje v historických procesoch a je výsledkom jazykových kontaktov18 (Volmert 1990: 50).
Prevzatia sú diachrónnou kategóriu, predmetom historicko-lexikologického skúmania, pri
ktorom sa určuje etymologický pôvod slova a spôsob aj prostredníctvo prevzatia. Prevzatia na
rozdiel od internacionalizmov možno skúmať v rámci jedného jazyka, kým identifikácia a
výskum internacionalizmov sú možné iba konfrontačnou analýzou viacerých jazykoch (pozri
Buzássyová 2010: 115, Maćkiewicz 1984: 181).
Argument hovoriaci jednoznačne proti stotožňovaniu internacionalizmov a prevzatých,
cudzích slov vyslovuje J. Jiráček. Autor na príklade lexém ruštiny demonštruje, že
internacionalizmus nie je prevzatím, ak je daný jazyk jeho zdrojom (Jiráček 1971, op. cit.
Waszakowa 2005: 26–27). Porov. napr. lexémy robot z češtiny, гула́г, спу́тник z ruštiny či
airbag, club, hockey, leader z angličtiny, ktoré z hľadiska daných jazykov nie sú prevzatiami.
Na tento rozpor upozorňuje aj ESČ, lebo tu – hoci je internacionalizmus obsiahnutý v hesle
výpůjčka19 – sa uvádza výnimka internacionalizmu domáceho pôvodu:
Internacionalizmus „(...) Zvl. skupinou jsou výrazy s rozšířením (...) b) celosvětovým –
internacionalizmy (...) jejichž zdroji či prostředníky jsou prestižní či dorozumívací jaz.
(výjimkou je č. robot ,automat podobající se člověku a konající lidskou práci‘, podle
Čapkova R.U.R).“ (zvýraznila MK)
Etymologicky český, poľský alebo slovenský pôvod má obmedzené množstvo
internacionalizmov

(rozšírenie

mimo

stredoeurópskeho

jazykového

areálu

majú

18

V mnohých ohľadoch je však internacionalizácia jazyka diachrónno-synchrónna otázka, lebo jej výskum
spočíva v sledovaní internacionalizačných tendencií v rozličných etapách vývinu jazyka. Na diachronické
aspekty výskumu internacionalizmov upozorňuje aj K. Buzzásyovej (1991) pri opakovanej internacionalizácii.
19
V NESČ už sú samostatné heslá Internacionalismus a Internacionalizace (autorkou je O. Martincová).

27

predovšetkým pomenovania národa, štátu, dôležitých miest ap.), okrem uvedeného príkladu
robot, sú to z češtiny: pistole (PL pistolet, SK pištoľ / pištoľa; En pistol, Es pistola, De Pistol
/ Pistole, Fr pistolet, Nor pistol, Fi pistooli, Jap ピストル [pisutoru]),20 polka (PL polka, SK
polka; En polka, Es polca, Fr polka, De Polka), z poľštiny pochádzajú napr.
internacionalizmy: mazurek (CS mazurka, SK mazúrka; En mazurka, De Masurka, Es
mazurca, Tu mazurka, Fi masurkka), rędzina ,druh humóznej pôdy‘ (CS rendzina, SK
rendzina; En rendzina, De Rendzina, Es rendzina), pôvodom slovenský internacionalizmus
som našla iba jeden, depropriálny názov hudobného nástroja dobro (CS dobro, PL dobro, En
dobro, Fr dobro).
E. Lotko (2005; porov. Šmilauer 1972) rozdeľuje internacionalizmy na prostriedky
nadnárodného charakteru ako napr. auto (Gr), blok (Fr), brutto (It), dynamika (Gr), film (En),
import (La), kontakt (La), logika (La), panel (De z Fr), rock (En) a prostriedky špecifické pre
určité miesto, okrem exotizmov ako džungľa (hind.), kengura (austral.) by do tejto skupiny
spadali aj toponymá, etnonymá, pragmatonymá ap., napr. USA, CS Evropa, PL Europa, SK
Európa, CS Slovák, PL Słowak, SK Slovák. Nie vždy sú však internacionálnymi tie
pomenovania, ktoré využívajú dané etniká, porov. CS Finsko, PL Finlandia, SK Fínsko, En
Finland, Es Finlandia, ale Fi Suomi.
Špecifické aspekty zdanlivej interlingválnej motivácie internacionalizmov ukazujú
výskumy neosémantizmov. A. Markowski (napr. 1999), ktorý pracuje s pojmom sémantický
internacionalizmus (intersémantizmus), naráža na problém jednoznačného stanovenia, či nový
význam je výsledkom kalkovania (interlingválneho vplyvu) alebo došlo k paralelnému vývinu
vo viacerých jazykoch (autorovými príkladmi sú lexémy PL anatomia ,analýza, štruktúra‘,
architekt ,tvorca‘ a architektura ,tvorenie‘), keďže chýbajú jednoznačné dôkazy potvrdzujúce
kalkovanie (ako spätosť s cudzím reáliami, skoršia doloženosť významu v inom jazyku ap.).21
J. Mravinacová (2005a: 183) na základe analýzy neosémantizmov v češtine vyslovuje
pochybnosť, či pri paralelných významoch internacionalizmov vôbec uvažovať o transfere
zdrojový jazyk → preberajúci jazyk, keď „jejich obraznost má nadnárodní charakter, jejich
sémantická motivace je průhledná, a pojmenovací impulz se tak může šířit bez ohledu na
jazykové bariéry.“ Podľa jej názoru aj „soudobé nominační procesy mohou mít
internacionální povahu“ (ib.).
Vzhľadom na charakter internacionalizácie v západoslovanských jazykoch, ktoré nie sú
silnými „producentmi“ internacionalizmov, je tu väčšina internacionalizmov prevzatiami.
20
21

V češtine však ide o spätné prevzatie z francúzštiny.
Ku kritériám určovania kalkov pozri napr. Obara 1989, Witalisz 2007.
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Hranicu medzi internacionalizmami a prevzatiami stanovuje miera ich rozšírenia. Iba to
prevzatie, ktoré spĺňa vyššie uvedené tri základné kritéria – formálnu kongruenciu,
sémantickú ekvivalenciu a rozšírenie v stanovenom minime jazykov, je internacionalizmom.
Dané

kategórie

internacionalizmus

sa

teda
môže

do

určitej

vplyvom

miery prekrývajú

vnútorného

vývinu

a sú

zároveň

v daných

priestupné,

jazykoch

stratiť

internacionálny charakter, prevzatie, ktoré je výsledkom izolovaného transferu medzi dvoma
jazykmi, môže sa dodatočne rozšíriť aj do ďalších jazykov, napr. ako sa lexéma českého
pôvodu robot rozšírila prostredníctvom angličtiny do ďalších jazykov sveta.
2.2.3 Internacionalizmus a europeizmus
Hranica medzi pojmami internacionalizmus a europeizmus je pomerne nejednoznačná. Dané
pojmy sa spravidla vymedzujú areálovo, porov.
Europeizm „wyraz albo wyrażenie frazeologiczne występujące we wszystkich lub niemal we
wszystkich językach europejskich (w postaci adaptowanej do ortografii, struktury
fonologicznej i gramatycznej danego jęz.).“ (EJO)
Internacjonalizm „wyraz albo wyrażenie frazeologiczne występujące (w postaci adaptowanej
do ortografii, struktury fonologicznej i gramatycznej danego jęz.) w wielu jęz. świata.“ (EJO)
Zvl. skupinou jsou výrazy s rozšířením
(a) (celo)evropským – evropeismy, velmi často výrazy se základem lat. či ř. rozšířené
prostřednictvím některého prestižního evropského jaz. včetně lat. (...);
(b) celosvětovým – internacionalismy (...), jejichž zdroji či prostředníky jsou prestižní či
dorozumívací jaz. (...); s postupující globalizací světa se stává hranice mezi evropeizmy a
internacionalismy vágní (...). (ESČ heslo výpůjčka).
Pojem europeizmus možno chápať aj ako určité ohraničenie danej problematiky na európske
jazyky, no zároveň sa výskum internacionalizmov často sústreďuje iba na euro-atlantický
jazykový areál – predmetom nie je univerzálna medzinárodnosť (Martinet 1946, op. cit. Fried
1956: 207). Nemožno však zabúdať na to, že niektoré európske jazyky nie sú iba jazykmi
európskeho geografického areálu, ale sú dorozumievacími jazykmi aj na ďalších kontinentoch
(napr. angličtina, španielčina, portugalčina). Termín internacionalizmus možno považovať za
pojem nadradený pojmu europeizmus najmä z hľadiska stupňov internacionálnosti (pozri
vyššie).
Oba termíny sú niekedy v odbornej literatúre používané zámenne, na stieranie hraníc
medzi týmito pojmami upozorňuje aj NESČ (heslo výpůjčka, pozri aj ESČ) „[s] postupující
globalizací světa a postavením angl. v něm jako mezinárodní lingua franca se hranice mezi
evropeismy a internacionalismy rozvolňuje“.
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Niektorí lingvisti pociťujú potrebnosť vytvorenia nadradeného pojmu – globalizmus –
pre jazykové prvky zdieľané globálne geneticky nepríbuznými jazykmi (Bartmiński 2000:
116, porov. Witalisz 2011).
2.2.4 Vymedzenie internacionalizmu v tejto práci
Pri vymedzovaní internacionalizmu vychádzam vo svojej práci z už predstavených kritérií.
Internacionalizmus chápem v súlade s vyššie predstavenou definíciou K. Buzássyovej
a K. Waszakowej (2003: 50) ako „interlingválnu jednotku rozličnej zložitosti (slovo,
morfému, konštrukciu), prostredníctvom ktorej sa tvoria korešpondujúce, t. j. (formálne)
kongruentné, obsahovo ekvivalentné jednotky jednotlivých jazykov.“ Pri stanovovaní
internacionálneho minima rozšírenia vychádzam z kritérií stanovených už V. Friedom (1956)
– za internacionalizmus považujem taký jazykový prvok, ktorý sa vyskytuje minimálne v
troch jazykoch patriacich do troch jazykových rodín, pričom aspoň dva z týchto jazykov
slúžia medzinárodnej komunikácii v rozličných oblastiach (vede, obchode, diplomacii ap.),
a zároveň sú rozšírené aj mimo európskeho geografického areálu (ide o oficiálne, úradné
jazyky v mimoeurópskych krajinách).
Lexémy,

ktorých

internacionálnosť

nespočíva

v ich

formálnej

interlingválnej

kongruencii, nepovažujem za internacionalizmy sensu stricto. Z tohto hľadiska rozlišujem
pravé, úplné internacionalizmy (kontakt, logika, alfa, e-, fair trade) a nepravé, neúplné
internacionalizmy, medzi ktoré patria slovotvorné, viacslovné, frazeologické kalky ako aj
sémantické kalky bez interlingválnej kongruencie formy (CS červ, horské kolo, mrakodrap,
PL drapacz chmur, robak, rower górski, SK červ, horský bicykel, mrakodrap).
2.3 Princípy výberu materiálu a jeho verifikácia
2.3.1 Materiálové zdroje
Materiál analyzovaný v tejto práci bol čerpaný z viacerých zdrojov. Jeho základným zdrojom
boli textové dáta porovnateľných webových korpusov rodiny Aranea (Araneum Bohemicum
Maius, Araneum Polonicum Maius, Araneum Slovacum Maius). Korpusy rodiny Aranea
zostavené V. Benkom boli zvolené práve pre ich porovnateľnosť – korpusy jednotlivých
jazykov majú približne rovnaký rozsah (zvolené korpusy maius majú veľkosť približne 1 mld.
slov), dobu akvizície a sú tvorené rovnakými nástrojmi a metodikou (pozri Benko 2014).22
Zo zvolených korpusov boli korpusovým nástrojom Seznam slov vygenerované tri
frekvenčné zoznamy (atribút lema bez číslic a interpunkcie do pozície 10 000). V takto

22

Pri jednotlivých analýzach boli používané aj ďalšie jazykové korpusy, ÚČNK syn verzia 3, SNK korpus
prim 7, NKJP (prehliadací nástroj PELCRA).
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získaných zoznamoch slov boli následne vytypované a vyselektované potenciálne
internacionalizmy (cca 3000 až 3500 internacionálnych jednotiek z každého zoznamu).
Týmto spôsobom výberu som chcela docieliť, aby bol analyzovaný materiál tvorený čo
najpestrejšou vzorkou lexikálnej zásoby z rozličných textov, a zároveň aby jej základ
prestavoval bežnú, frekventovanú lexiku daných jazykov.23 Zhromaždený materiál súčasne
prináša

aj

kvantitatívne

údaje

o fungovaní

a postavení

internacionálnych

lexém

v porovnávaných jazykoch.
Dizertačná práce sa zameriava primárne na apelatívnu lexiku a tomu bol prispôsobený
aj výber materiálu. Propriá boli do analyzovaného materiálu zahrnuté iba výberovo.
V porovnávanom materiáli nie sú zahrnuté atroponymá, výnimku predstavujú názvy
obyvateľov štátov a vybrané lexémy so špecifickou funkciou (napr. SK Ježiš Kristus – vo
funkcii interjekcie, ježiš / ježiši / ježišu, kriste, Budha – vo význame ,socha‘), pragmatonymá
(pokiaľ nedošlo k ich apelativizácii), výberovo boli do materiálu zaradené toponymá a
kozmonymá.
Porovnávané zoznamy obsahujú aj ďalší lexikálny materiál čerpaný z iných zdrojov.
Jeho

jadro

tvoria

lexémy

zhromaždené

pri

výskume

kalkov

a opakovaných

internacionalizmov. Pri jeho zbere boli využívané rozličné slovníkové diela a databázy (napr.
slovníky neologizmov, špeciálne slovníky), významným zdrojom materiálu sú aj odborné
štúdie venované danej problematike v jednotlivých jazykoch a vlastné čiastkové výskumy
výsekov lexikálnej zásoby. Zhromaždeným materiál nie je výsledkom cielenej excerpcie.
Časť materiálu kalkov a opakovaných internacionalizmov sa prekrýva s lexikou získanou
z jazykových korpusov – z 577 lexikálnych jednotiek sa neprekrýva 247 jednotiek, spravidla
sú to sémantické, slovotvorné a viacslovné kalky typu CS paměť, PL nastolatek, SK sociálna
sieť, ktoré neboli predmetom selekcie lexém z frekvenčných zoznamov.
Aby bola možná komplexná konfrontačná analýza takto zhromaždenej lexiky, boli do
vytvorených zoznamov dopĺňané prekladové ekvivalenty tak, aby vznikli tri paralelné
zoznamy

ekvivalentných

lexém.

Zámerom

bolo

primárne

dohľadať

ekvivalentný

internacionalizmus,24 overiť jeho fungovanie v danom jazyku, mieru ekvivalencie
23
Pri takto získaných dátach sa však ukazujú isté úskalia. Frekvencie prostriedku môžu byť navýšené
homonymiou, napr. CS Indie ,krajina‘ – indie ,hudobný štýl‘, PL pensja ,mzda, plat‘ – pensja ,penzionát‘,
výskytom frekventovaného pragmatonymá, napr. Markíza (názov slovenskej televíznej stanice), popr. určitého
tvaru, ktorý sa vyskytuje vo frekventovanom spojení, napr. PL Podlinkuj v spojení Podlinkuj stronę (overenie
vyhľadaním podreťazce *odlink* ukázalo výskyt ďalších tvarov tohto nelematizovaného verba aj doloženosť v
rozličných zdrojoch, avšak z celkového počtu vygenerovaných tvarov (54 347) má imperatív 50 711 výskytov).
Všetky uvedené prípady tvoria položky porovnávaných zoznamov.
24
Sledovaná ekvivalencia sa týka iba internacionálnych lexií, nesledujem celkový sémantický komplex daných
lexém.
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s frekventovaným internacionalizmom v druhom jazyku a sekundárne doplniť náležitý
prekladový ekvivalent. Súčasťou porovnávanej lexiky sú preto aj príznakové a periférne
lexémy (napr. zastaraná a hovorová lexéma oficier v slovenčine a zastaraná, subštandardná a
hanlivá lexéma oficír v češtine, ktoré boli doplnené ako internacionálne náprotivky
nepríznakovej lexémy oficer v poľštine; knižná lexéma modern v poľštine ako paralelný
internacionalizmus k CS moderní a SK moderný atď.) Súpis ekvivalentov, ktoré som získala
naznačeným postupom a z ktorých vychádzala pri konfrontačnej analýze, predstavujú súčasť
dizertačnej práce a sú uvedené v jej závere.
Zoznamy neboli dopĺňané o členy slovotvorných hniezd, registrované hniezda majú
teda parciálny charakter, pričom v prípade lexiky čerpanej z frekvenčných zoznamov sú
zachytené iba ich najfrekventovanejšie členy, nie nevyhnutne motivanty.
Vo vygenerovaných zoznamoch sa vyskytovali segmenty, ktoré v porovnávaných
jazykoch nemajú platnosť samostatných lexikálnych prostriedkov (napr. high, et), ich výskyt
je obmedzený na prevzatia, resp. citátové výrazy a frazémy. Pri týchto výrazoch v niektorých
prípadoch nie je ustálená forma zápisu, kolíše písanie zvlášť a dovedna, popr. so spojovníkom
a môžu byť chápané ako kompozitá (porov. art rock / artrock). V porovnávaných zoznamoch
ich registrujem, ak sa potvrdil ich výskyt v apelatívnej lexike mimo inojazyčných kontextov,
formálne sú označené spojovníkom (napr. art- / -art, high-), čím naznačujem nesamostatnosť
týchto prostriedkov.25 V zoznamoch je taký prostriedok ďalej reprezentovaný aspoň jedným
frekventovaným príkladom (napr. art- / -art – art rock / artrock, street art).
2.3.2 Verifikácia analyzovaného materiálu
Proces verifikácie vyselektovaných potencionálnych internacionalizmov mal viaceré fázy,
ktoré prebiehali do istej miery simultánne.
Prvá fáze selekcie prebiehala na rovine formy. Z korpusových frekvenčných zoznamov
boli vytypované lexémy s potenciálne paralelnou formou vo viacerých jazykoch.
V následných fázach prebiehalo overovanie internacionálnosti týchto lexém a určovanie
a doplňovanie ekvivalentov v porovnávaných jazykoch. Týmto procesom boli overované aj
príklady získavané z ďalších zdrojov. Pri verifikácii selektovaného materiálu som vychádza
od príkladov a sledovala do akej miery a akým spôsob spĺňajú stanované kritériá. Lexémy
vyhodnotené ako neinternacionálne boli väčšinovo zo zoznamov vyradené. Len výberovo sú
v zoznamoch uvedené niektoré príklady formálne nekongruentných a/lebo sémanticky

25

Zoznamy neobsahujú vlastné internacionálne slovotvorné prostriedky.
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neekvivalentných prostriedkov (pseudointernacionalizmov), ktoré sú predmetom analýzy
(v súpisoch sú označené hviezdičkou).
Pri verifikačných procesoch boli využívané viaceré lexikografické zdroje a lexikálne
databázy. Pracovala som s jednojazyčnými aj viacjazyčnými slovníkmi, napr. slovníkmi
západoslovanských jazykov: ASCS, ASSČ, SN1, 2, SSJČ, SSČ, KSSJ, SSSJ, SCS(A),
VSCS5, SJPDor, SJP PWN, USJP, WSJP, WSO, WSWO, ďalej s anglickými a španielskymi
slovníkmi (OED, Collins; Diccionario de la lengua española, Diccionario Clave). Požité boli
aj slovníky ďalších jazykov: Duden, Güncel Türkçe Sözlük, Kielitoimiston sanakirja,
Larousse dictionnaires de français, TLFi. Z prekladových slovníkov som využívala najmä
Polsko-český slovník I, II (1995), Słownik czesko-polski (2010), Česko-slovenský, slovenskočeský slovník (2008) a slovníky dostupné na stránkach slovniky.lingea.sk. Veľmi dôležitým
a prínosným zdrojom bol aj Dictionary of European Anglicisms, slovník anglicizmov v 16
európskych jazykov vrátane poľštiny. Okrem vyššie uvedených korpusov (a ďalších korpusov
rodiny Aranea) som pracovala s databázou prekladových ekvivalentov ÚČNK Treq (založenej
na

prekladových

korpusoch

InterCorp).

Ďalej

som

využívala

webové

servery

http://glosbe.com, http://bab.la, jazykové mutácie vyhľadávača Google a internetovej
encyklopédie Wikipédia. Úplný zoznam použitých zdrojov je uvedený v prehľade použitej
literatúry.
Elektronické slovníky a databázy som využívala predovšetkým pre ich ľahkú
dostupnosť, aktuálny obsah a operatívnosť. Som si vedomá limitov niektorých z uvedených
zdrojov, daných určitou „živelnosťou“ pri ich vytváraní. Prípadným chybám pri identifikácii
internacionalizmov/pseudointernacionalizmov a určovaní ekvivalentov sa dúfam zväčša
podarilo zabrániť paralelným overovaním vo viacerých zdrojoch.
3 Miesto internacionalizmov v lexikálnom systéme západoslovanských jazykov
3.1 Úvodná časť
Internacionalizmus som v predchádzajúcej kapitole vymedzila ako jazykový prostriedok
v systéme

prevzatí.

V tejto

kapitole

sa

sústredím

na

postavenie

a fungovanie

internacionalizmov v lexikálnej zásobe západoslovanských jazykoch.
Viacerí

bádatelia

venujúci

sa

internacionalizácii

západoslovanských

jazykov

upozorňujú na tri skutočnosti: západoslovanské jazyky sa vyznačujú otvorenosťou voči
internacionalizácii, internacionalizácia má v týchto jazykoch analogický priebeh a rozdiely
medzi porovnávanými jazykmi sú podmienené predovšetkým historickým vývinom a
vyplývajú z odlišných kultúrnych a spoločenských tradícií (Buzássyová 1997, Gazda 2003).
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V rámci skupiny západoslovanských jazykov sú si z hľadiska genetických väzieb aj
typologicky najbližšie čeština a slovenčina. V histórii obidvoch jazykov boli obdobia, keď
fungovali v intenzívnom kontakte s jazykmi, ktoré sa od nich typologicky a geneticky
odlišovali. Zo živých jazykov, ktoré v konkrétnych historických obdobiach vystupovali aj
v pozícii oficiálnych, úradných jazykov, išlo v prípade češtiny najmä o kontakt s nemčinou a
výrazný nemecký vplyv, v prípade slovenčiny popri nemčine osobitne o kontakt
s maďarčinou a maďarský vplyv. Silné kultúrne väzby poľskej kultúry na francúzsku mali
špecifický vplyv vo vývine poľštiny. Pre všetky tri jazyky je významný vplyv latinčiny, ktorá
mala v stredoveku celospoločenskú funkciu, slúžila ako oficiálny jazyk aj ako prestížny jazyk
vzdelancov,

pričom

v kontakte

s latinčinou

v rozličných

funkciách

bola

najdlhšie

slovenčina.26 Kontakt s latinčinou sa prirodzene premietol do prevzatí s latinčiny, latinizmov.
Od 16. storočia zohrávali dôležitú úlohu pri šírení aj tvorení latinizmov západoeurópske
jazyky (Žaža 2010: 24). V situácii vzájomných kontaktov západoslovanských jazykov slúžila
v starších obdobiach pre druhé dva jazyky ako sprostredkovateľ latinizmov aj čeština (neraz
cez nemecké prostredníctvo).27 Dôležitým aspektom porovnávaných jazykov vo vývine
vzťahu k procesom internacionalizácie a nacionalizácie je skutočnosť, že v češtine a poľštine
boli v historických obdobiach uplatňované metódy regulácie namierené voči prevzatiam
(pozri napr. Jelínek – Krčmová 2017, Bańko 2016: 35n, 45n),28 kým v slovenčine
nacionalizačné tendencie v jazyku zamerané proti internacionalizmom nikdy nemali charakter
systematicky uplatňovaného procesu (pozri Horecký 1975). Rozdielne prístupy sa v istom
rozsahu premietli do asymetrií vo vzťahoch internacionálnej a domácej lexiky, ako ich možno
pozorovať napr. v češtine a slovenčine (Buzássyová 1989).
Z hľadiska delenia jazykov podľa miery zastúpenia internacionalizmov, resp. pomeru
internacionalizmov a „nacionalizmov“ v lexikálnej zásobe na introvertné – neutrálne –
26

Pri porovnaní s inými európskymi krajinami sa latinčina práve v mnohonárodnostnom Uhorsku vo funkcii
oficiálneho, úradného jazyka udržala najdlhšie, až do polovice 19. storočia (Buzássyová 1997: 70–71; porov.
Doruľa 1977, Pauliny 1983). Pri češtine a poľštine začala latinčina strácať postavenie kultúrneho a
dorozumievacieho jazyka skôr, postupne bola nahrádzaná národnými jazykmi – v literatúre, diplomacii a
napokon aj v liturgii (ako katolícky liturgický jazyk fungovala ešte na začiatku 60. rokov 20. storočia) (porov.
Bańko 2016: 49).
27
Pri formovaní západoslovanských jazykov boli dôležité aj ich vzájomné vzťahy a vplyvy. V týchto vzťahoch
mala osobitné postavenie čeština, ktorá bola v slovenskom prostredí od 14. – 15. storočia prítomná vo funkcii
kultúrneho jazyka a dlho fungovala v osobitnej funkcii ako bohoslužobný jazyk evanjelikov, v reziduách až do
20. storočia (Doruľa 1977, 2011; Nábělková 2008, 2017). Čeština mala veľký vplyv aj na formovanie spisovnej
poľštiny v staropoľskom období (až do 16. storočia). Poľština naopak zohrávala dôležitú úlohu pri formovaní
spisovnej češtiny v období národného obrodenia (pozri napr. Wajda-Adamczykowa 1992, Orłoś 1967).
Pôsobenie češtiny sa vidí aj pri sprostredkovaní niektorých prevzatí z nemčiny v slovenčine a poľštine
(Newerkla 2007, 2011).
28
G. Engelhardt (2001) upozorňuje na skutočnosť, že purizujúce tendencie v češtine v období národného
obrodenia, zamerané na obmedzenie prítomnosti germanizmov (predstavujúcich neraz europeizmy), mali
paralelu či predobraz v analogických tendenciách v nemeckom prostredí.
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zmiešané, možno aj pri jestvujúcich rozdieloch západoslovanské jazyky považovať zhodne za
neutrálne jazyky (porov. Buzássyová 1997).29 Medzi introvertné jazyky patria napr.
maďarčina, nemčina, v ktorých cudzie prvky nedosahujú zvyčajnú mieru, medzi zmiešané
napr. angličtina, rumunčina s vysokým stupňom cudzích prvkov (Décsy 1973, op. cit.
Buzássyová 1997: 71, porov. Dolník 2003: 201).
3.2 Charakteristika porovnávaného lexikálneho materiálu
V kapitole 2 bol internacionalizmus vymedzený ako jazykový znak rozličnej zložitosti a boli
opísané rozličné typy internacionalizmov. Predmetom mojej dizertačnej práce je výskum
lexikálnych internacionalizmov, sústreďujem sa teda primárne na lexiku. Východiskový
lexikálny materiál práce tvorí vyše 3660 jednotiek.30 Základným zdrojom materiálu sú
frekvenčné korpusy porovnávaných jazykov (pozri 2.3). Porovnávaný materiál obsahuje
internacionálnu lexiku rozličného stupňa, pravé, úplné internacionalizmy, čiastočné
internacionalizmy, v menšom rozsahu aj pseudointernacionalizmy a lexémy vyznačujúce sa
nekongruentnou formou aj formálne nekongruentné lexémy, ktorých internacionálny
charakter spočíva v sémantickej ekvivalencii, paralelnosti motivácie a morfo-syntaktickej
štruktúry.
V nasledujúcej časti práce predstavím analyzovaný výsek internacionálnej lexiky z
rozličných hľadísk.
V porovnávanom materiáli sú zastúpené rozličné typy lexikálnych jednotiek
s diferencovanou mierou adaptácie: jednoslovné lexémy (agent, maska, panel, top) aj slovné
spojenia (CS politická korektnost, PL profesor wizytujący, SK americký futbal), kompozitá a
afixoidné kompozitá (CS cyklostezka, PL autouzupełnianie, SK biomasa), abreviatúry
(admin, IQ, km, SMS, USA, WC), citátové výrazy (ad absurdum, last minute, science fictioni,
cherchez la femme) a frazémy (CS kostlivec ve skříni, PL czas to pieniądz, SK robiť scény).
Internacionalizmami sú monosémické (agility ,preteky psov‘) aj polysémické lexémy
(agent ,obchodný zástupca‘, ,špión‘). Internacionálny však spravidla nie je celkový komplex
semém polysémantu, ale iba jeho parciálna časť. Preto je odôvodnené, keď hovoríme
o internacionalizme,

nehodnotiť

lexému

na rovine celej

sémantickej

štruktúry –

internacionálne sú konkrétne lexie.31
29
J. Maćkiewicz (2001: 559–560) považuje poľštinu za hraničný jazyk v tom zmysle, že v nej chýbajú niektoré
internacionalizmy prítomné v západoeurópskych jazykoch a zároveň sú v nej prítomné internacionalizmy, ktoré
napr. chýbajú v ruštine.
30
Materiálová báza je v podobe zoznamov koncipovaných ako súpis prekladových ekvivalentov umiestnená na
konci práce.
31
Sémantické diferencie sú výsledkom adaptácie na sémantickej rovine. Nepreberá sa napr. polysémant v celej
sémantickej štruktúre, ale iba konkrétna formálno-sémantická realizácia, lexia, inokedy sa lexéma
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Z hľadiska slovnodruhovej príslušnosti prevažujú medzi internacionalizmami mená,
v porovnávanom materiáli32 tvoria substantíva až 60 %, adjektíva až 21 %, ďalej sú početne
zastúpené slovesá (až 7 %), adverbiá (až 3 %). Ostatné slovné druhy sú zastúpené v menšom
rozsahu: 7 interjekcií (stop), 3 partikuly (ergo) a 2 konjukcie (kontra).33 Podobné výsledky
uvádza aj V. V. Akulenko (1972, op. cit. Jiráček 1973), ktorý hovorí, že internacionalizmy
v ruštine, angličtine a francúzštine patria zo 76 % k substantívam, 18 % k adjektívam, 5 %
k slovesám a 1 % k adverbiám a interjekciám.34 Podľa U. Weinreicha (1968: 37) má prevaha
substantív lexikálno-sémantické dôvody, preberanie je motivované potrebou pomenovať nové
designáty a nominačnú funkciu majú v európskych jazykoch predovšetkým substantíva.
U niektorých lingvistov sa objavuje členenie internacionálnej lexiky aj z hľadiska
komunikačných oblastí, napr. V. Fried (1956: 211) hovorí o medzinárodných slovách
v obecnom jazyku a medzinárodných termínoch. Obdobne typy internacionalizmov vyčleňuje
aj P. Braun (1990: 13), u ktorého sú internacionalizmy, prostriedky každodenného života,
špeciálne termíny jednotlivých disciplín a odborné termíny, napr. SK adresa, park – kamera
(film), servis (šport) – DNA (biológia), volt (fyzika). Medzi jednotlivými typmi nie sú ostré
hranice (napr. lexéma futbal je športovým termínom aj súčasťou lexikálneho fondu bežnej
komunikácie).
Z hľadiska funkčných štýlov predstavujú porovnávané internacionalizmy väčšinovo
neutrálne jazykové prostriedky, využívané v rozličných komunikačných oblastiach. Prítomné
sú aj príznakové prostriedky: knižné (PL stricte, SK konzekventný), odborné (abort),
expresívne a hovorové (CS sukces, SK direktor) či slangové výrazy (PL drag / drug),
zastúpené sú aj prostriedky príznakové z časového hľadiska: zastarané výrazy (CS bicykl, PL
tabaka, SK regula) a neologizmy (CS bluetooth, PL podlinkować, SK con).
3.2.1 Miesto internacionalizmov v lexikálnej zásobe z frekvenčného hľadiska
Internacionalizmy predstavujú významnú časť lexikálnej zásoby, o čom svedčí ich vysoká
frekvencia v jazykových korpusoch (textoch jazyka) a vo frekvenčných slovníkoch, ich podiel
v preberajúcom jazyku môže realizovať v čiastočne odlišnom význame (generalizovanom, špecifikovanom).
K sémantickej divergencii dochádza aj neparalelným sémantickým vývinom, lexéma získa nové význam iba
v istom jazyku (CS tunel, SK tunel ,podvodná finančná operácia‘, PL pilot ,diaľkové ovládanie‘). Odlišnosti
v jednotlivých jazykoch majú aj štylistický alebo pragmatický charakter, napr. lexéma handicapped ,zdravotne
postihnutý‘ je v angličtine zastaraná a urážlivá (OED), v češtine a slovenčine je lexéma hendikepovaný
nocionálna.
32
V uvedených sumách nie sú zarátané nepravé, neúplné internacionalizmy.
33
Niektoré prostriedky sa vyznačujú slovnodruhovou nejednoznačnosťou, nesklonné prevzatia či niektoré
abreviatúry môžu mať platnosť substantíva alebo adjektíva (napr. CS dívat se na porno; porno film, PL
amerykański pop; gwiazda sceny pop, SK výskyt HIV; HIV infekcia). V uvedených percentuálnych výpočtoch sú
registrované ako substantíva, adjektíva, popr. boli pri nedostatočnej lexikalizácii z výpočtov vylúčené.
34
Obdobné proporcie zastúpenia slovných druhov ukazujú štatistické analýzy prevzatí v rozličných jazykoch
(pozri napr. Haugen 2004, Mańczak-Whlfeld 1995, Orgoňová 1998, Těšitelová 1990).
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vo všeobecných výkladových slovníkoch a špecializovaných (napr. neologických) slovníkoch,
nehovoriac o špecializovaných slovníkoch cudzích slov.
Kvantitatívne výskumy ukazujú nárast podielu lexém s prevzatými základmi oproti
predchádzajúcim obdobiam aj ich zvyšujúcu sa frekvenciu v úze. M. Těšitelová (1990)
uvádza pre češtinu, že medzi 10 000 najfrekventovanejších lexémami vo Frekvenci slov,
slovních druhů a tvarů v českém jazyce (1961) je 1284 prevzatí (13 %), vo Frekvenčnom
slovníku češtiny věcného stylu (1983) je to už 2325 (23 %). Navyšovanie podielu prevzatí
v lexikálnej zásobe češtiny dokladá aj štatistická sonda E. Lotka (2008: 230) vychádzajúca
z lexiky zachytenej v SN1, nedomáci pôvod tu má podľa autora až 75,54 % (v rátanie
hybridných kompozít). Analogická je aj situácia v slovenčine. M. Ološtiak (2017: 78) uvádza,
že kým v slovníku Frekvencia slov v slovenčine (1969) je medzi prvými 500 slovami len 9
lexém iného ako slovanského pôvodu, vo frekvenčnom zozname SNK (prim 7) je to už 44
lexém.
Porovnanie zastúpenia internacionalizmov35 v starších frekvenčných slovníkoch a vo
frekvenčných zoznamoch zvolených korpusov ukazuje podobné výsledky, t. j. zvyšovanie
koncentrácie internacionalizmov medzi najfrekventovanejšími prostriedkami lexikálnej
zásoby západoslovanských jazykov. Porov. v tabuľke:

Frekvence slov, slovních druhů a tvarú v českém jazyce
(1961)
ABM
Prawdopodobieństwo subiektywne wyrazów (1987)
Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej (1990)
APM
Frekvencia slov v slovenčine (1969)
ASM

500
najfrekventovanejších
lexém
13

1000
najfrekventovanejších
lexém
49

49
40
48
68
6
43

136
87
121
179
46
143

Zastúpenie internacionalizmov neukazuje výrazné frekvenčné odlišnosti medzi češtinou
a slovenčinou. Rozdiel medzi poľštinou a druhými dvoma jazykmi nemožno celkom
interpretovať ako vyšší podiel internacionalizmov v lexikálnej zásobe poľštiny oproti češtine
a slovenčine.

Iba

v jednom

prípade

nemajú

čeština

a slovenčina

ekvivalentný

internacionalizmus (publiczny), početné sú však prípady, keď v poľštine je internacionalizmus
nepríznakovým centrálnym prostriedkom, kým v češtine a slovenčine sú paralelné
35

V uvedených počtoch nie sú zahrnuté etnonymá a toponymá domáceho pôvodu, krstné mená ap. (vo
frekvenčných zoznamoch korpusov rodiny Aranea sú zastúpené: ABM 11 položiek, APM 13 položiek, ASM 15
položiek).
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internacionálne ekvivalenty (štýlovo, temporálne) príznakové alebo obmedzené na istú
komunikačnú oblasť (decydować, dyrektor, kwestia, mecz, muzyka, promocja, próba, sens,
temperatura). V sledovanej vzorke sú však prítomné aj opačné prípady, keď paralelný
internacionalizmus absentuje v poľštine (CS kvalita, stát, SK kvalita, štát). Osobitnú skupinu
predstavujú medzinárodné názvy mesiacov4 v slovenčine (zvolená vzorka 500 až 1000 lexém
obsahuje 9 z nich).
Rozdiely pri nocionálnych internacionalizmoch sú medzi porovnávanými jazykmi
predovšetkým frekvenčné. Tabuľka to ilustruje na dvanástich príkladoch:36
rang
217
5433
319
368
1799
849
951
7096
4711
809
5059
5991

CS
republika
element
sociální
existovat
portál
orgán
ekonomický
privátní
byznys
atmosféra
suma
transport

rang
3193
257
3027
3714
577
1108
1258
707

806
1302
1000
855

PL
republika37
element
socjalny
egzystować
portal
organ
ekonomiczny
prywatny
biznes

atmosfera
suma
transport

rang
351
5796
289
394
1270
640
789
8374
2776
951
836
7107

SK
republika
element
sociálny
existovať
portál
orgán
ekonomický
privátny
biznis
atmosféra
suma
transport

Ako vidno, rozdiely nie sú iba medzi poľštinou a druhými dvoma jazykmi, ale aj medzi
češtinou a druhými dvoma jazykmi (pozri lexému suma).
Celkový podiel internacionalizmov v lexikálnej zásobe je možné určiť iba odhadom.38
Podľa

J. Maćkiewicz

(1992:

153)

v poľštine

tvoria

internacionalizmy

(vrátanie

pseudointernacionalizmov a čiastočných internacionalizmov) 7 % celkovej lexikálnej
zásoby.39 Vo zvolenej vzorke 10 000 najfrekventovanejších slov tvoria internacionalizmy
identifikované podľa zvolených kritérií až jednu štvrtinu. Vlastných prevzatí by bolo v danej
vzorke pochopiteľne viac, do tohto počtu sú však zarátané iba úplné a sémanticky čiastočne
ekvivalentné internacionalizmy. Frekvenčný zoznam poľštiny vykazuje o niečo vyššiu
koncentráciu internacionalizmov (asi 24 %), v češtine a slovenčine je to okolo 22 %. Ako už
bolo uvedené vyššie, v poľštine patria medzi centrálne prostriedky internacionalizmy, ktoré sú
v druhých jazykoch periférne. Medzi lexémami s nízkymi a veľmi nízkymi frekvenciami je
36
Z uvedených príkladov nepredstavuje ani jeden periférny lexikálny prostriedok, lebo lema s rangom 10 000
má v AMB 6310 výskytov, v APM 4475 výskytov a v ASM 6413 výskytov.
37
Vo frekvenčnom zozname sú dve lemy Republika s rangom 4625 a republika s rangom 5507. Rang uvedený
vyššie je stanovený na základe súčtu frekvencií oboch lem.
38
P. Braun (1990: 17) na základe analýzy jednozväzkových slovníkov nemčiny, angličtiny a francúzštiny
identifikoval v týchto jazykoch 3500 paralelných lexém, internacionalizmov.
39
Lexikálnu zásobu obmedzuje pre potreby danej štatistiky na 150 tisíc jednotiek (bez terminológií, nárečovej
lexiky ap.) (ib.)
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podiel internacionalizmov (aj ďalších prevzatí) vyšší aj v týchto jazykoch. Jednou z príčin
uvedeného rozdielu je aj výraznejšia tendencia v poľštine vyjadrovať aspekt dvoma formálne
odlišnými frekventovanými formami (základovým slovesom a prefigátom), v češtine
a slovenčine, kde je väčšie percento slovies biaspektuálnych, majú analogické prefigáty často
nižšie frekvencie (pozri k tomu aj v kapitole 4.2.2).
3.2.2 Charakteristika internacionalizmu ako prevzatia
Internacionalizácia lexiky je výsledkom mnohostranných a intenzívnych jazykových
kontaktov. Pri internacionalizácii západoslovanských jazykov je podstatná otázka preberania
jazykových prostriedkov rozličného pôvodu a ich integrácia do jazykového systému
porovnávaných jazykov. V tomto smere možno poukázať na skutočnosť konštatovanú J.
Mistríkom (1973: 40), že „inventár [internacionalizmov] svedčí o nepomerne väčšom importe
prvkov grécko-latinskej proveniencie než o migrácii vlastných slovanských prvkov.“ Hoci od
70. rokov 20. storočia narástol medzi internacionalizmami počet anglicizmov (medzi nimi aj
internacionalizmov

s grécko-latinským

základom),

poukaz

na

vzájomný

pomer

internacionálnych prevzatí zo slovanských jazykov oproti iným jazykovým zdrojom ostáva
v platnosti.
3.2.2.1 Zvolená vzorka lexikálnej zásoby západoslovanských jazykov obsahuje lexémy
pôvodom z okolo 35 jazykov.40 Nie je mojím cieľom podať podrobný prehľad pôvodu
porovnávaných internacionalizmov. Určenie etymológie prevzatí je komplexná otázka a nie je
vždy možné jednoznačne určiť jednoznačný zdroj prevzatia (prehľad príčin podáva napr.
Witaszek-Samborska 1992: 29n), ako to dokazujú napr. aj rozdielne informácie poskytované
jednotlivými jazykovými príručkami (v rámci jedného jazyka, ale aj pri porovnaní medzi
jazykmi). Na základe toho sú údaje uvádzané ďalej skôr orientačné.
Pre synchrónne porovnanie nie je hľadisko pôvodu také podstatné, poskytuje však
zaujímavé údaje o charaktere tohto výseku lexikálnej zásoby a historicko-vývinových
súvislostiach. Zhromaždené dáta potvrdzujú všeobecné tvrdenia o podiele internacionalizmov
grécko-latinského pôvodu a internacionalizmov pochádzajúcich z jednotlivých národných
jazykov (pozri 2.2.2.5).

40
Podľa zoznamov skratiek jazykov registrovaných v jednotlivých slovníkoch sú v súčasných
západoslovanských jazykov prítomné prevzatia z vyše 100 jazykov (porov. Damborský 1999: 61, Ološtiak 2017:
79). V mnohých prípadoch však nejde o priame, ale o sprostredkované prevzatia z daných jazykov. M.
Witaszek-Samborska (1992: 51), ktorá vychádza z premisy, že prevzatie pochádza z toho jazyka, z ktorého bolo
do preberajúceho jazyka prevzaté, bez ohľadu na prvotný zdroj, uvádza, že v poľštine sa vyskytujú prevzatia
z vyše 30 jazykov. Vo vyššie uvedenom počte 35 jazykov sú započítané aj zdrojové jazyky, s ktorými
porovnávané jazyky nemali priamy kontakt a dá sa pri nich predpokladať sprostredkovanie niektorým iným
jazykom.
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Vo zvolenej vzorke najvýraznejšiu skupinu tvoria lexémy pochádzajúce z európskych
jazykov, celkovo prevažujú indoeuropeizmy. Až 60 % porovnávanej lexiky má etymologicky
pôvod v gréčtine alebo latinčine. Význam latinčiny na formovanie moderných európskych
jazykov je nespochybniteľný, do západoslovanských jazykov prenikali latinizmy priamou
cestou alebo sprostredkovane cez ďalšie jazyky. Zo západoeurópskych jazykov pochádzajú
mnohé moderné latinizmy a lexémy utvorené na grécko-latinských základoch, v mnohom ide
o odborné a špeciálne termíny vedných, umeleckých, politických, ekonomických odborov, o
lexiku z oblasti životného štýlu ap. (porov. Žaža 2010). Tieto lexémy predstavujú významnú
časť internacionálnej lexiky.
O význame latinčiny a gréčtiny pri internacionalizácii lexiky svedčí aj skutočnosť, že
medzi 10 najfrekventovanejšími prevzatiami (z frekvenčných zoznamov korpusov ABM,
APM, ASM) sú najpočetnejšie práve lexémy pochádzajúce z týchto jazykov, porov. v češtine
s rangom 55 stát41 (La), 107 systém (Gr), 112 problém (Gr), 129 informace (La), 138 firma
(It), 153 program (Gr), 162 projekt (La), 167 akce (La), 204 minuta (La), 205 metr (Fr z Gr),
v poľštine: 57 firma, 94 temat (Gr), 111 informacja, 113 problem, 115 projekt, 117 system,
122 oferta (De z La), 132 program, 136 klient (La), 138 internetowy (En), a v slovenčine: 118
problém, 121 systém, 147 projekt, 148 informácia, 154 program, 193 euro, 204 firma, 205
štát, 215 európsky, 252 situácia42 (porov. aj Těšitelová 1990).
Veľmi výraznými zdrojmi internacionalizmov sú angličtina (cca 17 %) a francúzština
(cca 13 %), jednak ako zdrojové jazyky, jednak ako sprostredkovatelia internacionalizmov.
Ďalšie jazyky sú v porovnávanej vzorke menej zastúpené, výraznejší je ešte aj podiel
italizmov (cca 3 %).43 Zvláštnu zmienku si zaslúži nemčina, ktorej význam pri
internacionalizácii západoslovenských jazykov spočíva predovšetkým v sprostredkovaní
internacionalizmov. Porov. napr. štatistické údaje, ktoré uvádza J. Maćkiewicz (1992: 153) –
z jej výskumov podielu internacionalizmov v lexikálnej zásobe poľštiny vyplýva, že 60 %
tvoria lexémy grécko-latinského pôvodu, 25 % románskeho pôvodu a 7 % anglického
pôvodu. Rozdiel v podiele anglicizmov medzi internacionalizmami uvedený J. Maćkiewicz

41

Vo vygenerovanom zozname ABM bola iba jedna položka stát, vzhľadom na homonymiu substantíva stát so
slovesami je skutočná frekvencia internacionálneho substantíva nižšia. Vo Frekvenčnom slovníku češtiny (2004)
je substantívum stát na pozícii 101 a je tretím najfrekventovanejším internacionalizmom v poradí.
42
Medzi porovnávanými jazykmi sú v tejto vzorke pomerne malé rozdiely. Okrem lexém PL oferta a CS stát,
SK štát, patria aj lexémy, ktoré sa dostali do prvej „desiatky“ iba v niektorom z jazykov, medzi frekventované
internacionalizmy aj v ostatných jazykoch. Porov. CS 216 situácia, 388 téma, 422 klient, 285 evropský, 731
internetový, 1328 euro, PL 168 situacja, 249 metr, 292 europejski, 398 akcja, 415 minuta, 1066 euro, SK 302
akcia, 313 minúta, 399 téma, 514 klient, 799 meter, 816 internetový.
43
Pomerné zastúpenie jazykov je očakávane a zodpovedá zisteniam iných lingvistov pri výskume prevzatí
(porov. napr. Hyrnik 2007, Těšitelová 1990, Witaszek-Samborska 1992).
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a v tejto práci možno interpretovať aj ako nárast internacionalizmov anglického pôvodu
v dôsledku narastajúceho významu anglo-amerických vplyvov na internacionalizáciu lexiky
(obe štatistiky delí takmer 26 rokov).
Z analyzovaného materiálu možno na základe pôvodu uviesť ilustračné príklady zo
skupín internacionalizmov
•

grécko-latinského pôvodu: CS adorace, aspekt, datum, fond, grafika, harmonie,
komedie, kodex, laboratoř, matematika, olej, pedagog, perioda, strategie, PL
adoracja, data, aspekt, fundusz, grafika, harmonia, komedia, kodeks, laboratorium,
matematyka, olej, pedagog, perioda, strategia, SK adorácia, dátum, aspekt, fond,
grafika, harmónia, komédia, kódex, laboratórium, matematika, olej, pedagóg,
perióda, stratégia;

•

anglického pôvodu: CS audit, blues, displej, e-mail, golf, HIV, hokej, klikat, miss,
web, PL audyt, blues, displej, e-mail, golf, HIV, hokej, klikać, miss, web, SK audit,
blues, displej, e-mail, golf, HIV, hokej, klikať, miss, web;

•

francúzskeho pôvodu: CS abomná / abonnement, aféra, atak, debut, masakr, móda,
park, turné, vernisáž, PL abonament, afera, atak, debiut, masakra, moda, park,
tournée, wernisaż, SK abonmán, aféra, atak, masakra / masaker, móda, park, turné,
vernisáž;

•

talianskeho pôvodu: CS banka, bomba, duet, finále, firma, koncert, kredit, mafie PL
bank, bomba, duet, finał, firma, koncert, kredyt, mafia, SK banka, bomba, duet, finále,
firma, koncert, kredit, mafia;

•

španielskeho pôvodu: CS blokáda, marihuana, tango, PL blokada, marihuana,
tango, SK blokáda, marihuana, tango;

•

holandského pôvodu: CS loterie, PL loteria, SK lotéria;

•

fínskeho pôvodu: CS sauna, PL sauna, SK sauna;

•

maďarského pôvodu: CS paprika, PL papryka, SK paprika;

•

arabského pôvodu: CS alkohol, islám, PL alkohol, islam, SK alkohol, islam;

•

tureckého pôvodu: CS jogurt, PL jogurt, SK jogurt;

•

perzského pôvodu: CS karavana, PL karawana, SK karavána;

•

pôvodom zo sanskrtu: CS guru, karma, PL guru, karma, SK guru, karma;

•

japonského pôvodu: CS karate, PL karate, SK karate;

•

pôvodom z maorčiny: CS kivi, kiwi, PL kiwi, SK kivi;

•

pôvodom z keltských jazykov: CS klan, PL klan, SK klan;
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•

pôvodom z eskimáckych jazykov: CS kajak, PL kajak, SK kajak;

•

pôvodom z indiánskych jazykov: CS čokoláda, PL czekolada, SK čokoláda;

atď.
Osobitnú skupinu internacionalizmov tvoria apelatíva utvorené od vlastných mien, napr. CS
atlas, derby, fauna, hertz, PL atlas, derby, fauna, herc, SK atlas, derby, fauna, hertz.
Ojedinele sú zdrojom internacionalizmov aj západoslovanské jazyky, niektoré príklady
som uviedla v kapitole 2 (CS semtex, PL mazurek, SK dobro ap.), vo frekvenčných
zoznamoch vygenerovaných z jazykových korpusov sa vyskytovali iba lexémy polka,44 robot
a pistole (PL pistolet, SK pištoľ / pištoľa).
3.2.2.2 Internacionálna lexika je tvorená prevzatiami v rozličnej miere prispôsobenia, od
formálne a gramaticky neadaptovaných prostriedkov (fair trade, cherchez la famme,
bluetooth, jury, menu), po prostriedky adaptované v rozličnej miere, zachovávajúce si
niektoré znaky originálu, ktoré môžu byť stále pociťované ako cudzie, resp. prevzaté (CS
apartmán / apartmá, handicap / hendikep, jazz / džez, monitoring, PL apartament, budżet,
jazz / dżez, monitoring, SK apartmán, hendikep / handicap, jazz / džez, monitoring), až po
celkom zdomácnené lexémy, pri ktorých sa stráca povedomie o nedomácom pôvodu (CS
blůza, pošta, PL bluza, poczta, SK blúza, pošta).
Osobitnú kategóriu v množine internacionalizmov predstavujú kalky. Okrem kategórie
sémantických kalkov s internacionálnou formou (ikona; En icon) predstavujú kalky nepravé,
neúplné internacionalizmy, keďže ich internacionálnosť nespočíva v kongruencii formy. Sú
medzi nimi sémantické kalky: CS paměť, PL pamięć, SK pamäť (En menory), slovotvorné
kalky: CS nadbytečnost, SK nadbytočnosť (En redundancy), PL nastolatek (En teenager),
viacslovné kalky: CS mýdlová opera, PL opera mydlana, SK mydlová opera (En soap opera)
a frazeologické kalky: CS kostky jsou vrženy, PL kości zostały rzucone, SK kocky sú hodené
(La alea iacta est).45 Čiastočne internacionálnu formu majú polokalky, kde si internacionálnu
formu zachováva jeden člen kompozita alebo spojenia, napr. CS ekoznačka (En eco-label),
PL pełnotekstowy (En fulltext), SK dvojklik (En double-click). V porovnávanej vzorke je vyšší
podiel polokalkov zaznamenaný v poľštine, napr. autouzupełnianie, hiperpoprawny,
pracoholik, aj baza danych, poprawność polityczna atď., v češtine a slovenčine im často
zodpovedajú prevzatia (CS hyprekorektní, workoholik, databáze, politická korektnost, SK

44

Vysoké frekvencie lexémy sú nepochybne dané homonymiou s etnonymom Polka.
K triedeniu cudzích slov a prevzatí pozri napr. Filipec 1985: 121–122, Svobodová 2007a: 26–27, PSP 2000).
K trom fázam interlingválneho procesu (interferencia – adaptácia – integrácia) pozri Ološtiak (2011: 214–216 )
(porov. Furdík, 1994, Orgoňová 1998).
45
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hyperkorektný, workoholik / vorkoholik, databáza, politická korektnosť) alebo domáce
ekvivalenty (CS našeptávač, SK našepkávač).
Pri internacionalizmoch, kde je jedným zo základných kritérií formálna kongruencia
formy vo viacerých jazykoch, môže adaptácia formy pôsobiť ako diverzifikačný proces. Ak
forma lexémy v písanej a/lebo zvukovej neumožňuje jej identifikáciu, dochádza k strate
internacionálnosti. Miera interlingválnej kongruencie je zložitá otázka a je do istej miery
subjektívna, niektoré jej aspekty boli predstavené už v predchádzajúcej kapitole (pozri
2.2.2.2). Nazdávam sa, že dištinkcia kongruencie formy pri deklarovaní internacionálnosti
lexém nie je závislá od toho, či je lexéma zdomácnená úplne, čiastočne alebo takmer vôbec –
aj adaptované lexémy považované za celkom zdomácnené si môžu zachovať interlingválnu
kongruenciu, napr. lexéma butik graficky adaptovaná podľa výslovnosti si zachováva
kongruenciu vo zvukovej podobe.46
Adaptácia internacionalizmov v jednotlivých jazykoch zároveň svedčí o aktívnom
prístupe pri preberaní inojazyčných prostriedkov a odrážajú sa v nej špecifiká preberajúcich
jazykov. (Niektorým z aspektov adaptácie internacionalizmov v západoslovanských jazykoch
sa venujem v nasledujúcich kapitolách.)
Z hľadiska miery uplatnenia adaptačných mechanizmov a ich výsledkov možno
rozlišovať niekoľko skupín internacionalizmov. Hoci sú v porovnávaných jazykoch výrazné
tendencie k formálnemu prispôsobovaniu prevzatých lexém, existuje celý rad prevzatí, pri
ktorých sa zachováva pôvodná forma (aj medzi nimi sú prostriedky, ktoré sú viac alebo menej
adaptované aj morfologicky). Interlingválnu kongruentnú grafickú podobu si zachovávajú tzv.
citátové výrazy a frazémy: ad hoc, alter ego, ex post, de facto, last minute, love story, missing
link, non plus ultra, per capita, protest song, reality show, status quo (k niektorým z nich
existujú domáce, spravidla kalkované náprotivky: CS druhé já, chybějící článek, na hlavu, PL
drugie ja, brakujące ogniwo, na głowę SK druhé ja, chýbajúci článok, na hlavu); skratky
a skratkové slová: blog, demo, smog, CV, UFO, USB, WC (prebrané aj bez motivujúceho
viacslovného pomenovania) a niektoré spravidla novšie prevzatia: agility, bingo, blues, cookie
/ cookies, e-shop / eshop, logo, notebook, pizza, sir, trio, whisky, zoom. Iba nižšie percento
internacionalizmov má blízku alebo rovnakú grafickú aj zvukovú realizáciu vo viacerých
jazykoch: blog, film, link, set, test. V iných prípadoch sa kongruencia zachováva v grafike aj
46

M. Ološtiak, ktorý pri prebraní jazykových prostriedkov pracuje s konceptom interlingválnej motivácie, hovorí
v súvislosti s adaptačno-integračným procesom v prijímajúcom jazyku o interlingválnej demotivácii (Ološtiak,
2011a: 213n, 2012). Z hľadiska identifikácie internacionalizmov však strata povedomia nositeľov prijímajúceho
jazyka o cudzom pôvode zdomácnených internacionálnych lexém (ako výsledok proces interlingválnej
demotivácie) sama osebe nehrá úlohu.
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vo výslovnosti (jury [žuri], skateboard [skejtbord]), výrazná je však tendencia prispôsobiť
výslovnosť podľa grafickej podoby či grafickú podobu podľa výslovnosti. V prípade
adaptácie založenej na výslovnosti sa oslabuje grafická opora identifikácie internacionalizmu
– interlingválna kongruencia je založená iba na výslovnosti: CS lodžie ← loggia, PL gadżet
← gadget, SK imidž ← image.47 Najnižší stupeň internacionálnosti (resp. jej stratu) vykazujú
niektoré celkom zdomácnené lexémy, spravidla ide o časovo staršie prevzatia, ktoré prešli
rovnakými vývinovými zmenami ako domáce lexémy, napr. CS karfiol, PL kalafiol, SK
karfiol; CS křesťan, PL chrześcijanin, SK kresťan; CS růža, PL róża, SK ruža; CS oltář, PL
ołtarz, SK oltár a i.
Niektoré novšie internacionalizmy sa vyznačujú nestabilizovanou formou – ide o
celkom prirodzený dôsledok adaptačných procesov a postupnej stabilizácie prostriedku
v jazykovom systéme preberajúceho jazyka (porov. Ološtiak 2017). Variant je definovaný ako
paralelná, dvojaká alebo viacerá modifikácia jazykového prostriedku pri rovnakom obsahu
(porov. Filipec – Čermák 1985: 35), napr. grafické varianty: CS e-mail / email / mail / mejl;
fair trade / fairtrade, párty / party; show / šou, software / softvér / softver; PL bigbit / big-beat
/ big beat; online / on-line / on line; show / szoł, wideo / video, SK coming out / coming-out;
hendikep / handicap; párty / party; show / šou; softvér / software. Z funkčného hľadiska sa
však môžu varianty v rozličnej miere líšiť (porov. napr. fungovanie variantných podôb SK
džez – jazz v rozličných komunikačných sférach, Bosák 1999: 161, porov. aj Bańko 2016:
61), keďže variantnosť predstavuje priestor konkurencie, lexikálnej dynamiky, je súčasne
výsledkom aj zdrojom posunov v lexikálnej zásobe (Nábělková 1996: 257–257).48
Varianty spravidla nie sú celkom rovnocenné a líšia sa napr. frekvenciou: CS gay, zried.
gej, PL chemioterapia, zried. chemoterapia, SK sexi, sexy, zried. sexovný, časovým
príznakom: CS princip, zast. principium (SSJČ), SK variant, star. varianta (SSJ),
normatívnym statusom: CS peloton – nesprávne peleton (ASCS), SK kontajner – nesprávne
kontejner (SSSJ) ap. Variantnosť svedčí o jazykovej dynamike, neukončený proces
stabilizácie v jednom jazyku nemusí korešpondovať so stavom v inom. Rozdiely medzi
porovnávanými jazykmi majú v tomto smere rozličný charakter. Patrí k nim rozdielna miera
ustálenosti formy (ustálenosť vs. variantnosť v jednotlivých jazykoch), napr. CS sexy, zried.
sexi, zried. sexovní, PL seksowny, sexy, zried. sexi, SK sexi, sexy, zried. sexovný; rozdiely
47

Grafická kongruencia nie je nikdy prítomná v jazykoch využívajúcich rozdielny grafický systém, napr. medzi
jazykmi využívajúcimi latinku a cyriliku.
48
Všeobecnejšie platnú vlastnosť potenciálnej funkčnej diferenciácie variantov predstavuje M. Nábělková
osobitne na príklade kryštalizácie vzťahov slovotvorných variantov v adjektívnej lexike (napr. profesionálny –
profesijný – profesiový; komunikatívny – komunikačný ap.) (napr. DSZSS: 291–292, Nábělková 1996)
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v príznakovosti jednotlivých variantov (v lexikografickom hodnotení): CS peloton, PL
peleton, SK peletón, pelotón; rozdielna prítomnosť variantnosti pri rodových variantoch: CS
neut. / fem. aloe – PL mask. aloes, SK fem. aloa; CS neut. / mask. blues, SK neut. / mask.
blues – PL mask. blues; PL fem. czakra / mask. czakram – CS čakra, SK čakra; SK fem.
masakra / mask. masaker – CS masakr, PL masakra (pozri aj kapitole 4.2.1).
3.2.2.3 S prevzatými lexikálnymi internacionalizmami prenikajú do systému jazyka aj cudzie
prvky nelexikálnej úrovne, ktoré sa nepreberajú samostatne – sú importované súbežne
s preberaním lexém a až následne abstrahované z prevzatí. Takto sa rozširuje inventár foném
a grafém, slovotvorných formantov a komponentov ap., pričom však sú často v procese
integrácie aj nahrádzané prvkami preberajúceho jazyka.
Prejavy internacionalizácie na rovine slovotvorby sú spojené s procesmi slovotvornej
adaptácie prevzatí, pri ktorých sa prevzaté základy spájajú s domácimi morfémami,
aj s aktivizáciou etymologicky cudzích slovotvorných formantov a komponentov kompozít
v preberajúcom jazyku49 (Waszakowa 2005: 198).
Ilustračný prehľad formantov a komponentov50:
-

internacionálne sufixy, napr. CS -ace (-izace), -átor, -er / -ér, -ing, -ismus
/ -izmus, -ista, -or, -átor, PL -acja (-izacja), -er, -izm / -yzm, -ista / -ysta, -or, -ator,
SK -ácia (-izácia), -er / -ér, -izmus, -ista, -or, -átor, ktorými sú tvorené slovotvorné
série substantív typu: CS animace, lokalizace, partner, multitasking, metabolismus /
metabolizmus, kytarista, investor, administrátor, PL animacja, lokalizacja, partner,
multitasking, metabolizm, gitarzysta, inwestor, administrator, SK animácia,
lokalizácia, partner, multitasking, metabolizmus, gitarista, investor, administrátor;

-

internacionálne prefixy, napr. CS anti-, de- re-, PL anty-, de-, re-, SK anti-, de- re-,
CS

antikoncepce,

demontáž,

reprezentovat,

PL antykoncepcja,

demontaż,

reprezentować, SK antikoncepcia, demontáž, reprezentovať;
-

produktívne internacionálne morfémy (afixoidy, radixy51) a komponenty: auto-, e-,
euro-, hyper- (PL hiper-), mega-, multi-, -logia, -fobia; -holik atď., napr. CS

49

Internacionálne slovotvorné formanty alebo komponenty sú vyčlenené segmenty prevzatí. Na základe výskytu
v skupine prevzatí je možné morfému identifikovať, na jej etablovanie ako slovotvorného prostriedku je nutné,
aby v danej sérii aspoň jedno prevzatie bolo slovotvorne členiteľné, vyčlenenie internacionálneho slovotvorného
prostriedku sprostredkuje napr. prevzatie motivačnej dvojice či slovotvorného hniezda, kalkovanie
slovotvorného koreňa, tvorenie analogických formácií ap. Rozhodujúcim faktorom pre jej osamostatnenie je
potom uplatnenie v domácej slovotvorbe. (Długosz-Kurczabowa – Dubisz 2006: 366–367, porov. Furdík 2005,
Waszakowa 2005). Na základe opakovania v prevzatých sériách istého slovotvorného typu je možné
identifikovať koncové segmenty, napr. -cia v latinizmoch (iné je -ácia), k ich osamostatneniu však chýba
uplatnenie v domácej slovotvorbe.
50
Iba niektoré z uvedených morfém sa spájajú s domácimi základmi.
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autosedačka, e-kniha, eurozóna, hypermarket, megabit, multifunkční, workoholik,
PL biomasa, e-ksążka, eurofundusz, hipermarket, megabajt, multimedialny,
pracoholik, SK autosalón, biomasa, cyklotrasa, e-kniha, eurofond, megawatt,
hypermarket, multimediálny, workoholik / vorkoholik.
V niektorých prípadoch vznikajú konkurenčné vzťahy medzi lexémami s domácimi
a internacionálnymi formantmi, napr. CS efektivita – efektivnost, monitoring – monitorování;
antipirátský – protipirátský, PL monitoring – monitorowanie; antypiracki – przeciwpiracki,
autokontrola – samokontrola, SK efektivita – efektívnosť, monitoring – monitorovanie;
antipirátsky – protipirátsky.52
Internacionalizácia slovotvorby sa ukazuje v náraste kompozície a abreviačnokompozičného

spôsobu tvorenia.

Vznikajú nové modely kompozít

a štruktúrnych

slovotvorných typov (často kopírovaním inojazyčných modelov), podľa ktorých sa vytvárajú
celé série. Posilňovanie analytických a aglutinačných tendencií badať aj vo výskyte
prevzatých súsloví typu: fair trade, heavy metal, last minute, love story, v ktorých má
morfologicky neadaptované adjektívum povahu nesamostatného lexikálneho elementu, a
ktoré môžu byť chápané ako aj kompozitá – prechod medzi kompozíciou a slovným spojením
sa prejavuje rozkolísaným zápisom (pozri Mravinacová 2001b), porov. CS call centrum /
callcentrum / call-centrum; play-off / play off / playoff, PL call center / call-center /
callcenter; street dance / streetdance; SK call centrum / callcentrum; hotline / hot-line / hot
line; timeout / time out / time-out.
Neologické výskumy ukazujú pôsobenie rovnakých trendov vo všetkých troch
porovnávaných jazykoch (napr. DSZSS, Gavurová 2013, Mitter 2003, Waszakowa 2005).
4. Integrácia a postavenie internacionalizmov v západoslovanských jazykoch
Internacionalizácia, pri ktorej sa na báze jazykových kontaktov dostávajú jazykové
prostriedky zo zdrojového do preberajúceho jazyka, prebieha v podobe adaptačnointegračných procesov. Internacionalizmy sa prispôsobujú zákonitostiam preberajúceho
jazyka, pričom miera adaptácie a integrácie jednotlivých internacionalizmov je rozdielna
v závislosti od časových, frekvenčných a ďalších faktorov. Pre preberanie a integráciu
prevzatí nejestvuje univerzálny model, uplatňujú sa tu všeobecné systémové zákonitosti

51

K tejto problematike v širšom kontexte morfematickej analýzy pozri napr. Ivanová 2006, Martincová –
Savický 1987, Mitter 2003, Sokolová – Šimon 1994, Sokolová – Šimon – Moško 1996, Waszakowa 2005.
52
Konkurencii domácich a cudzích substantívnych a adjektívnych formantov sa v slovenčine venovala napr.
K. Buzássyová (1983, 1986, DSZSS: 278–286), M. Nábělková (DSZS: 287–293), v češtine napr. O. Martincová
(1997), Štícha (2015: 521-528).
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preberajúceho jazyka, zároveň je ale proces a výsledok integrácie každého prevzatia osobitý
(Furdík 1994: 95).
Komplexný

adaptačno-integračný proces

prebieha

vo

fázach,

od

prvotného

príležitostného uplatnenia cudzieho jazykového prostriedku v reči (interferencia), cez
postupné prenikanie jazykového prostriedku do systému preberajúceho jazyka a jeho
prispôsobovanie na základe adaptačných mechanizmov (adaptácia) po začlenenie jazykového
prostriedku do jazykového systému preberajúceho jazyka (integrácia) (Ološtiak 2011a: 214,
porov. Furdík 1994).53
Adaptácia sa realizuje na jednotlivých jazykových rovinách: ortoepickej, ortografickej,
morfologickej, slovotvornej, lexikálno-sémantickej a štylistickej.54 Adaptačné procesy na
jednotlivých jazykových rovinách neprebiehajú homogénne, ich realizácia má čiastkový
charakter, napr. realizácia ortografickej adaptácie nie je nevyhnutnou podmienkou
morfologickej adaptácie, naopak fónickej adaptácii podliehajú citátové výrazy aj mnohé
„interferizmy“ (prevzatia v počiatočnej fázy adaptačných procesov a ad hoc používané prvky)
(Ološtiak 2011a: 214, 215). Opis adaptačných procesov a mechanizmov v poľštine možno
nájsť napr. u W. Cyrana (1974), v češtine napr. u J. Mravinacovej (2005b), D. Svobodovej
(2007), v slovenčine napr. u J. Furdíka (1994) a M. Ološtiaka (2011, 2017).55
V jednotlivých nasledujúcich podkapitolách sú opísané výsledky adaptačných procesov
v konfrontačnom

pohľade

na

jednotlivých

rovinách:

hláskoslovnej,

ortografickej

a ortoepickej, morfologickej, slovotvornej a lexikálnosémantickej. Pozornosť je venovaná aj
ďalším otázkam integrácie prevzatí do preberajúcich jazykov, ako je zapojenie
internacionalizmov do paradigmatických vzťahov.
4.1 Porovnanie internacionalizmov na hláskoslovnej, ortografickej a ortoepickej rovine
Táto kapitola je zameraná na porovnanie hláskoslovných, ortografických a ortoepických
adaptačných procesov a výsledných zhôd a rozdielov pri internacionalizmoch v češtine,
poľštine a slovenčine. Fónická a ortografická rovina sú v procesoch adaptácie blízke a
53

M. Ološtiak poukazuje na to, že jednotlivé fázy procesu zdomácňovania (interferencia – adaptácia –
integrácia) nemožno od seba jednoznačne oddeliť, preto je odôvodnené hovoriť komplexne o adaptačnointegračnom procese, resp., keďže adaptácia predstavuje istú mieru integrácie, kvôli úspornosti aj o adaptačnom
procese (Ološtiak 2012: 157).
54
E. Haugen pri reprodukcii cudzieho prvku rozlišuje importáciu (prevzatie vzorca zo zdrojového jazyka)
a substitúciu (nahrádzanie podobným vzorcom z vlastného jazyka), ktoré sa vzťahujú nielen na celé prevzatie,
ale na jeho jednotlivé segmenty. Ak je vzorec modelu pre preberajúci jazyk nový, je výsledkom reprodukcie
kompromis medzi dvoma súbormi vzorcov. Substitúcia, vykonávaná hovoriacim spravidla podvedome, sa
vzťahuje na rozličné jazykové prvky od fonetiky cez flexiu a slovotvorbu až po syntax (Haugen, 2004):54).
55
V prácach M. Ološtiaka sa v nadväznosti na J. Furdíka pri jednotlivých adaptačných procesoch využívajú
slovotvorne unifikované termíny ako transfonemizácia, transortografizácia, transmorfemizácia,
transmorfologizácia, transderivácia, transsémantizácia, transkolokácia, transfrazeologizácia a i.
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vzájomne späté. Hoci pri skúmaných jazykoch ide o trojicu blízkopríbuzných jazykov, ktoré
sa vyvíjali v geografickej blízkosti a príbuzných sociálno-kultúrnych podmienkach a pri
ktorých inventár hlások (resp. fón aj foném) a inventár grafém vykazujú značné paralely,
existujú predsa rozdiely , ktoré sa do adaptačných procesov v jednotlivých jazykoch
významne premietajú (pozri napr. Buffa 1998, Dudášová-Kriššáková 2012, Sokolová 2002,
Sokolová – Musilová – Slančová 2005, Sokolová – Vojteková – Mirosławska – Kyseľová
2012). Všetky tri jazyky patria ku konsonantickým jazykom, odlišujú sa však vzájomným
pomerom aj v charakteristikách konsonantov a vokálov. Najvokalickejšia je v danej trojici
slovenčina (odráža sa v tom existencia krátkych, dlhých vokálov a diftongov), poľština (bez
dlhých vokálov a diftongov, zato však s nazálnymi vokálmi) je najkonsonantickejšia
(Sokolová 2002). Zo vzájomného porovnania charakteristík zvukového systému možno na
tomto mieste ešte ako výrazný prvok spomenúť rozdiel v kladení prízvuku na prvú slabiku
(čeština, slovenčina) a na penultimu (poľština) – aj to je jeden z rozdielov, ktorý sa podieľa na
rozdieloch vo výsledkoch adaptačných procesov pri inak formálne kongruentných jazykových
prostriedkoch.
Grafické systémy sú založené na latinke a doplnené o vlastné znaky prispôsobujúce
latinku potrebám daných jazykov – v porovnávaných jazykoch stojí slovenčina využívajúca 4
diakritické znamienka medzi češtinou s 3 znamienkami a poľštinou, v ktorej sa ich využíva 9
(porov. Uličný 2013: 140a).56
Formálne rozdiely internacionalizmov v porovnávaných jazykoch spočívajú najmä
v odlišnostiach v existencii a distribúcii hlások a grafém, svoju úlohu zohrávajú aj rozdielne
konvencie týkajúce sa ortografickej adaptácie, napr. v porovnaní s češtinou a poľštinou
výraznejšie kodifikačne podporovaná formálna adaptácia prevzatých slov v slovenčine.
4.1.1 Internacionalizmy ako subkategória prevzatých slov sa na zvukovej a grafickej rovine
vyznačujú špecifikami, ktoré ich odlišujú od domácej lexiky. Na zvukovej alebo na grafickej
(alebo aj na zvukovej aj na grafickej) rovine predstavujú mnohé z nich znaky cudzosti,
„příznakové grafické a výslovnostní rysy“ (Uličný 2013b: 144n). Výlučne (alebo dominantne)
sa v prevzatých lexémach vyskytujú hlásky a grafémy f, q, x, diftongy au, eu,57 v češtine
a slovenčine (g), w, v poľštine h, v, v češtine dž, v poľštine dż, vokál y v iniciálovej časti
56
K princípom a vývinu ortografie v porovnávaných jazykoch pozri napr. Beneš 2013, Kačala 2000, Lisowski
2010, Očenáš 2007, Sedláček 1993, Uličný 2013c.
57
V poľštine a slovenčine au a eu nemajú platnosť diftongov, ale ide o spojenie dvoch hlások, hoci ich fonetická
realizácia je rovnaká ako v češtine (pozri Nagórko 1998: 31–32, Sokolová – Musilová – Slančová 2005: 11). Vo
všetkých troch jazykoch sú znakom nedomáceho pôvodu. V porovnávanom materiáli sa ukazujú výrazné
paralely v ich distribúcii, porov. CS audio, automat, euro, neutrální, pseudonym, PL audio, automat, euro,
neutralny, pseudonim, SK audio, automat, euro, neutrálny, pseudonym, s výnimkou PL Europa, europejski, SK
Európa, európsky – CS Evropa, evropský (porov. Žaža 2010: 20).
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slova, v češtine a slovenčine ó, pozične (vnútri koreňovej morfémy) v češtine ú, písanie i po
tvrdých hláskach a y po mäkkých hláskach, spojenie dvoch sylabických vokálov (hiát, napr.
ua: marihuana), tvrdá výslovnosť d, t, n pred i v češtine, d, t, n, l pred i a e v slovenčine atď.
Pri vzájomnom porovnaní sa ukazujú odlišnosti v distribúcii a príznakovosti niektorých
hlások a grafém z hľadiska opozície domáce – cudzie. Zhodnou črtou grafického systému je
v porovnávaných jazykoch príznak cudzosti v grafémach f

58

a q. Graféma f sa začlenila do

grafického systému a pri preberaní sa spravidla zachováva (porov. CS, PL, SK benefit, efekt,
film, transfer, CS mafie, PL, SK mafia) a má aj substitučnú funkciu (CS, SK lymfatický, PL
limfatyczny ← La lymphaticus, PL smartfon, SK smartfón ← En smartphone). Graféma q
takmer vždy podlieha substitúcii, vyskytuje sa spravidla v hláskovej skupine qu, ktorá sa
adaptuje ako kv (v poľštine ako kw), porov. CS akvárium, PL akwarium, SK akvárium ← La
aquarium. Výskyt tejto grafémy je v prevzatiach zriedkavý a svedčí o nízkej miere
zdomácnenia lexémy. V analyzovanom materiáli sa q vyskytuje iba v jednotlivých prípadoch,
napr. v neadaptovanom variante boutique (popri butik), citátovom výraze status quo, skratke
SQL (z En Structured Query Language) ap.
Odlišné ortografické riešenia sú pri hláskach [ks] a [gz]. V češtine a slovenčine ich v
prevzatiach reprezentuje graféma x. V poľštine je graféma x znakom nízkej miery grafickej
adaptácie, lebo pôvodné x sa v nej prispôsobuje podľa výslovnosti59 ako ks, napr. boks,
ekspresowy, homoseksualista, kodeks, piksel, toksyczny alebo v pozícii medzi vokálmi ako gz,
napr. egzystencja, egzotyczny (porov. CS box, expresní, homosexuál, kodex, pixel, toxický;
existence, exotický, SK box, expresný, homosexuál, kodex, pixel, toxický; existencia,
exotický).60 Výskyt grafémy x je v poľštine obmedzený, x sa zachováva v citátových výrazoch
a frazémach (ex post, deus ex machina) a v prevzatiach vyznačujúcich sa nižšou mierou
prispôsobenia, napr. expres popri zdomácnenému ekspres, fax popri faks, sex popri seks, taxi
popri taksówka ap. Motiváciou pre zachovanie grafémy x v českom a slovenskom grafickom
systéme bolo predovšetkým zjednodušenie dvojakého zápisu (pozri Czambel 1902: 270–271,
Daneš 1958: 17).61 V Rukoväti spisovnej reči slovenskej je pre S. Czambela (ib.) dôležitým
58

Bokom tu ponechávam asimiláciu znelosti, výskyt v interjekciách ap.
V poľštine sa písanie x eliminovalo v 19. storočí (pozri Malinowski 2011: 96, Lesiakowski 2014: 313–314),
podoby lexém s x možno stretnúť v slovníkoch z tohto obdobia, napr. examen, exemplarz, extrakt v Slovníku
Lindeho (1807–1814, 1954–1860), examen / examin, ale egzemplarz, ekstrakt v SW (1861).
60
Spojenie hlások ks sa zhodne v porovnávaných jazykoch vyskytuje v prípadoch typu CS komiks, PL komiks,
SK komiks, kde v zdrojovom jazyku x nie je (En comics).
61
V niektorých prípadoch sú v starších českých jazykových príručkách (napr. PSJČ) zachytené dublety, napr.
praxe – prakse. Fr. Daneš (1958: 17) uvádza, že dvojaký zápis ks aj x dovoľovali vo viacerých prípadoch PČP
v rokoch 1926 až 1941. V Rukoväti... v Abecednom ukazovateli sa zápis ks pripúšťa iba v lexéme ekstása
(Czambel 1902: 307), v súčasnej slovenčine je aj tu graféma x (extáza). Zápis hlásky ks v tomto
internacionalizme sa líši vo viacerých jazykoch, v češtine a španielčine je rovnako ako v slovenčine x (CS
59
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argumentom aj internacionálnosť grafémy x predovšetkým vo vedeckej komunikácii a
nemožnosti túto grafému celkom eliminovať z jazykového systému vzhľadom na jej využitie
napr. v matematike. Aj v poľštine funguje graféma x ako matematický znak (x neznáma,
premenlivá veličina), v rímskej číselnej sústave (X hodnota 10)62, vyskytuje sa vo fyzikálnych
termínoch (CS paprsek X, záření X, PL promienie X, SK lúče X, žiarenie X), v pojmoch
zo sociológie (CS generácia X, PL pokolenie X / generacja X, SK generácia X) atď.
Výraznejšie rozdiely sú medzi porovnávanými jazykmi pri grafémach w – v a g – h.
V češtine a slovenčine sa výlučne v prevzatiach vyskytuje graféma w,63 v poľštine v. Pri
adaptácii prevzatí dochádza v češtine a slovenčine k substitúcii w → v, v poľštine v → w,
porov. CS kivi, SK kivi ← kiwi (PL kiwi), CS víkend, SK víkend ← weekend (PL weekend),
PL adwokat ← advocatus (CS advokát, SK advokát), PL wideo ← video (CS video, SK
video).64 Pôvodné v alebo w sa zachováva v citátových výrazoch (in vitro, love story, reality
show), v nezdomácnených lexémach (download, web; event, voucher), abreviatúrach (TV / tv,
WC), v niektorých termínoch (CS watt, SK watt, PL wolt / volt) ap. Pôvodné w sa niekedy
prispôsobuje aj podľa výslovnosti, porov. show → CS šou, SK šou (KSSJ), PL szoł (WSJP).
Rozdiely v distribúcii hlások a grafém g a h vychádzajú z vývojových odlišností
porovnávaných jazykov. V češtine a slovenčine bola hláska g v domácich slovách nahradená
hláskou h.65 V poľštine, kde k tejto zmene nedošlo, sa zachovalo pôvodné g. Táto zmena,
resp. jej prítomnosť v češtine a slovenčine a absencia v poľštine, predstavuje jednu
z divergentných čŕt vo vývine týchto blízkych jazykov. V paralelnej domácej lexike má
čeština a slovenčina h, poľština g (CS hvězda, SK hviezda – PL gwiazda), v prevzatiach je

extáze, Es éxtasis), v súčasnej angličtine sa ustálila podoba ecstasy (staršie slovníky uvádzajú aj starší variant
extacy). V poľštine je realizáciou semémy ,mimoriadne citové vytrženie‘ lexéma ekstaza, pri seméme ,droga‘ sú
možné viaceré dublety ecstasy / ekstazy / extasy / extazy (pozri WSJP) reflektujúce formálnu neustálenosť tohto
anglicizmu. Východiskom tohto internacionalizmu sú latinské podoby ecstasis, extasis, tam z gréckeho ekstasis
(SESS: 155).
62
Využívanie rímskych číslic sa javí v poľštine výraznejšie v porovnaní s češtinou a slovenčinou, všeobecne sú
využívané napr. v numerácii storočí (XV wiek) a mesiacov v zápise dátumu (1 V 2017, 5 X 1939). Frekvencia
výskytu grafémy x v poľských textoch je relatívne vysoká (medzi 10 000 najfrekventovanejšími lexémami sa
umiestnilo 13 rímskych číslic obsahujúcich grafému X. V českom frekvenčnom zozname ABM sa rímske číslice
s touto grafémou vyskytujú až pod touto frekvenčnou hranicou (okrem samotnej grafémy x), v slovenských
frekvenčných zoznamoch sú medzi najfrekventovanejšími lexémami prítomné 3 rímske číslice a graféma x.
63
K zmene písania pôvodného w na v došlo v češtine a slovenčine v 19. storočí (pozri napr. Sedláček 1993,
Stanislav 1967: 88n).
64
Uvedené adaptované varianty sú v rozličnej miera integrované do lexikálneho systému daného jazyka, napr.
v češtine je seméma ,vták‘ realizovaná lexémou kivi (ASCS, SSČ), seméma ,ovocie‘ lexémou kiwi (ASCS,
SSJČ), v slovenčine majú obe homonymá podobu kivi (KSSJ, SSSJ); v češtine a slovenčine funguje v súčasnosti
už len adaptovaný podoba pri víkend (lema weekend len PSJČ, SSJ). V poľštine na primárnosť variantu wideo
ukazuje lexikografické spracovanie, kde má heslo video iba odkazový charakter (napr. UJSP, WSJP).
65
K zmene g na h došlo v češtine a slovenčine v 12. a 13. storočí (pozri Krajčovič 1988: 61–61, Trávníček 1927:
17n).
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v češtine a slovenčine hláska, graféma g znakom cudzosti,66 v poľštine indikuje nedomáci
pôvod lexémy hláska, graféma h.67 Vo všetkých troch porovnávaných jazykoch sa h aj g
bežne vyskytuje v paralelných internacionalizmoch, napr. harmonogram, hazard, hit, hokej,
hotel, CS agrese, gay / gej, jóga, mega, vegetace, PL agresja, gej, joga, mega, wegetacja, SK
agresia, gay / gej, jóga, mega, vegetácia. V niektorých prípadoch sa h vyskytuje iba v lexéme
jedného z jazykov, porov. SK Betlehem – CS Betlém, PL Betlejem; CS havárie, SK havária –
PL awaria; PL hiszpański – CS španělský, SK španielsky. F. Buffa uvádza, že v poľštine
dokonca v niektorých prípadoch aj častejšie ako v slovenčine (Buffa 1998: 37). V niektorých
starších latinizmoch a grécizmoch došlo k zmene pôvodného g na j, napr. slovenskému
register, registrovať zodpovedá v poľštine rejestr, rejestrować, v češtine sa vyskytuje podoba
s pôvodným g aj s j: register : rejstřík68 (ide o čiastočné synonymá), ale registrovat, a naopak
CS evangelium, PL ewangelia zodpovedá SK evanjelium.69 Hláskové rozdiely niekedy
ukazujú v porovnávaných jazykoch na odlišné cesty prevzatí, porov. CS gel, SK gél – PL żel
(v češtine a slovenčine azda cez En gel, De Gel, v poľštine z Fr gelée).
V češtine je znakom cudzosti aj hláska a graféma dž, v domácej lexike sa až na výnimky
nevyskytuje, jej prítomnosť v prevzatiach je však pomerne výrazná. Aj v poľštine je dż
v domácich lexémach zriedkavé a dominantne sa vyskytuje v zdomácnených prevzatiach.
V slovenčine sa na rozdiel od češtiny a poľštiny dž vyskytuje aj v domácej lexike. Paralelne
sa tento konsonant vyskytuje v internacionalizmoch adaptovaných podľa výslovnosti: CS jazz
/ džez, džungle, lodžie, PL jazz / dżez, dżungla, gadżet, loggia / lodżia, SK jazz / džez,
džungľa, loggia / lodžia.70 V niektorých prípadoch dž konkurujú konsonanty ž, a č, porov.
varianty: image → CS imidž / imič, PL imidż / imaż71 (v slovenčine iba imidž), manager →
PL menedżer / menadżer / menażer (CS manažer, SK manažér), branche → SK brandža /
branža (CS branže, PL branża).
4.1.2 Odlišnosti ortoepických a ortografických systémov porovnávaných jazykov sú príčinou
formálnej divergencie internacionalizmov. Výrazné sú rozdiely pri písaní i a y. V poľštine,
66

Velára [g] sa v češtine a slovenčine vyskytuje v domácich slovách pri asimilácii znelosti, využívaná je aj v
expresívach a interjekciách, dominantne sa však vyskytuje v prevzatiach (porov. MČ1: 42). Celkovo je však jej
výskyt v slovenčine v porovnaní s češtinou vyšší. Výraznejšia zakotvenosť g v slovenčine sa premieta aj do
odlišností v hláskovej podobe niektorých prevzatí, porov. SK gitara, intrigovať – CS kytara, intrikovat a i. (pozri
nižšie)
67
V poľskej výslovnosti [x], [xʼ], popr. [γ].
68
Podoba -ji- vychádza z výslovnosti gi [ji] v strednej latinčine (ČES: 587).
69
V niektorých prípadoch sú podoby s j zastarané, napr. PL ajent, jenerał, CS jenerál.
70
V porovnávanom materiáli som konsonant dž zaregistrovala pri lexémach pôvodom z angličtiny alebo
sprostredkovaných angličtinou (napr. gadget, image, jazz, jungle), francúzštiny (branche) a taliančiny (loggie).
71
USJP uvádza diferencovanú výslovnosť ako dôsledok vplyvov dvoch rozličných jazykov: [imaż] podľa
francúzštiny a [imidż] podľa angličtiny. V češtine ASCS odporúča výslovnosť [imidž], IJP [imič]. V PSV je
odporučená výslovnosť image / imidž [imič].
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kde je v oveľa väčšom rozsahu zachovaná korelácia mäkkosti ako v druhých dvoch
jazykoch72 a zároveň i mäkčí predchádzajúci konsonant aj v prevzatiach, pri adaptácii
prevzatých lexém pôsobila výraznejšie tendencia nahrádzať pôvodné i → y a y → i73 tak, aby
sa zabránilo palatalizácii predchádzajúceho konsonantu alebo naopak aby sa palatalizácia
dosiahla. V češtine a slovenčine sa v značnej miere zachováva pôvodné (etymologické) i a y.
Na rozdiel od poľštiny (a na rozdiel od domácej lexiky) v češtine a slovenčine i nepalatizuje
predchádzajúci konsonant v lexémach inojazyčného pôvodu – di, ti, ni, v slovenčine aj li sa
v internacionalizmoch vyslovujú tvrdo.74
Pravidelné náhrady i za y sú v poľštine po d, t, z, c, s, r, napr. anty- (antyperspirant),
Brazylia, cywilizacja, doktryna, dystrybutor, etyka, kasyno, kryzys, Madryt, medycyna,
petycja, ryzyko, taryfa, toksyna, Watykan, v niektorých prípadoch existujú varianty: plastyk /
plastik, triumf / tryumf. V češtine a slovenčine je v týchto prípadoch i: CS anti(antiperspirant), Brazílie, civilizace, doktrína, distributor, etika, kasíno, krize, Madrid,
medicína, petice, riziko, tarif, toxin, Vatikán, SK anti- (antiperspirant), Brazília, civilizácia,
doktrína, distribútor, etika, kasíno, kríza, Madrid, medicína, petícia, riziko, tarifa, toxín,
Vatikán. Ak po i nasleduje ďalší vokál, je aj v poľštine po d, t, r etymologické mäkké i
(porov. Buffa 1998: 63), napr. audio, dialog, dioda, encyklopedia, ingrediencja, kaloria,
kostium, kwestia, materiał, studiować, teoria. Etymologické i sa zachovalo aj v lexémach
dinozaur, gratis, ring a i. Predchádzajúci konsonant sa v týchto prípadoch mäkčí. Tento typ
palatalizácie (vzťahuje sa aj na skupiny hlások li, zi, si atď., pozri nižšie) je v poľštine, ako
píše A. Nagórko (1998: 50), charakteristický pre prevzatia.
Rozdiely v písaní i a y, resp. í a ý sú aj v niektorých ďalších prípadoch. V češtine je ý
v zakončení niektorých substantív: blondýna / blondýnka, Londýn; inženýr, kurýr, suvenýr;
kostým. V poľštine je y v sufixe -dyn-: blondyna / blondynka, Londyn, v slovenčine je tu
í -dín-: blondína / blondínka (ale Londýn). Seméma ,spomienkový predmet‘ je v poľštine
realizovaná lexémou souvenir (tento variant dokladajú slovníky), v jazykových korpusoch je
však doložený aj adaptovaný variant: suwenir (k písaniu a výslovnosti ni pozri nižšie),
v slovenčine je aj v tomto prípade í: suvenír s tvrdou výslovnosťou. Názvy profesií pôvodom
z francúzštiny (Fr courrier, ingénieur) sú v poľštine zakončené na -ier : inżynier, kurier,
72

Inventár mäkkých konsonantov je v poľštine pomerne široký, zahŕňa hlásky bʼ, pʼ, mʼ, vʼ, fʼ, gʼ, kʼ, chʼ, ś, ź, ć,
dź, ń, dʼ, tʼ, rʼ, ľ (v češtine ď, ť, ň, v slovenčine ď, ť, ň, ľ).
73
V súčasnej poľštine je tendencia nahrádzať i za y po tvrdom konsonante oslabená a pribúdajú prevzatia, kde
k tejto zmene nedochádza (pozri Buffa 1998: 62, Grzegorczykowa – Laskowski – Wróble 1984: 148), porov.
napr. butik, diler, festiwal – artykuł, dysk.
74
V slovenčine sa v prevzatiach vyslovujú tvrdo aj d, t, n, l v spojeniach grafém de, te, ne, le (v domácich
slovách na základe prijatej pravopisnej konvencie – na rozdiel od češtiny – vyslovované mäkko). Porov. napr.
dekan [dekan], nie *[ďekan], internet [internet], nie *[inťerňet].
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v slovenčine -ier / -iér : inžinier, kuriér (porov. aj CS oficír – PL oficer, SK oficier z Fr
officier)75. Galicizmus costume sa v poľštine adaptoval v podobe kostium, v slovenčine je
rovnako ako v češtine kostým.
V češtine je y v niektorých zdomácnených lexémach aj po d, t, n: CS artyčok, byznys,
dýdžej, partyzán, tygr, popr. fungujú varianty: apetit / apetyt / apetýt,76 dýler / díler, dizajn /
dyzajn (frekventovanejšie sú však nezdomácnené varianty dealer, design). V poľštine je
y v prípadoch apetyt, partyzant, tygrys, i sa píše v slovách didżej, diler, dizajn, lexéma biznes
sa vžila s e. V slovenčine je v paralelných lexémach i alebo í: artičoka, apetít, biznis, dídžej,
díler, dizajn, partizán, tiger. V slovenskom pravopise je písanie i unifikovanejšie, v češtine
a poľštine badať individuálnejšie výsledky adaptácie.
Druhý typ frekventovaných substitúcií v poľštine predstavuje zmena y → i. Aj v týchto
prípadoch mení i kvalitu predchádzajúceho konsonantu. Mäkkú výslovnosť má ni a li
v lexémach ako animacja [-ňi-], elektronika [-ňi-], inteligencja [-ľi-], minister [-ňi-], panika [ňi-], talia [-ľi-]. Tam, kde je v origináli ny, ly, dochádza v poľštine k zmene na ni, li, napr.
anonim (← Gr anonymos), pseudonim (← Gr pseudonymos), synonim (← Gr synonymos), PL
analiza (← Gr anàlysis), poli- ,mnohý, početný‘ (← Gr poly-), napr. polifunkcyjny. V češtine
a slovenčine sa zachováva pôvodné ny, ly: CS, SK anonym, pseudonym, synonymum, analýza,
poly- ,mnohý, početný‘ (CS polyfunkční, SK polyfunkčný) a ni, li sa vyslovujú tvrdo (CS
animace [-ni-], elektronika [-ni-], inteligence [-li-], ministr [-ni-], panika [-ni-], SK animácia
[-ni-], elektronika [-ni-], inteligencia [-li-], minister [-ni-], panika [-ni-]).
K zmene y → i dochádza v poľštine aj v prípadoch, keď nasleduje po labiálach, porov.
fizjologiczny, mit, piramida, prezbiterium, v češtine a slovenčine je v paralelných lexémach y,
porov. CS fyziologický, mýtus, presbytář, presbyterium, pyramida, SK fyziologický, mýtus,
presbytérium, pyramída. Aj po hláske h a velárach v poľštine prevláda i, naopak v češtine
a slovenčine je častejšie y, porov. PL hipoteza, hiper- (hiperpoprawny), Egipt, ginekolog – CS
hypotéza, hyper- (hyperkoretní), Egypt, gynekolog, SK hypotéza, hyper- (hyperkorektný),
Egypt, gynekológ. Zhody sú napr. v zápise lexém: CS hibernace, hybrid, gigantický,
chirurgie, PL hibernacja, hybryda, gigantyczny, chirurgia, SK hibernácia, hybrid, gigantický,
chirurgia, teda v prípadoch, keď sa vo všetkých troch jazykoch zachováva pôvodný zápis i, y.
Rozdiel v písaní i, y medzi porovnávanými jazykmi je pri velárach aj v dvoch prípadoch
registrovaných v analyzovanom materiáli v češtine, CS kytara, markýza – PL gitara, markiza,

75

Do češtiny a slovenčiny mohli byť tieto názvy osôb prevzaté nemeckým prostredníctvom.
ASCS hodnotí variant apetyt ako zriedkavý a variant apetýt ako expresívny. Podľa korpusových frekvencií sú
oba uvedené varianty zriedkavé.

76
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SK gitara, markíza (ku korešpondenciám hlások k – g v porovnávaných jazykoch pozri niže).
Prítomnosť y po k svedčí o vyššej miere zdomácnenia týchto lexém, keďže je bližšia stavu
v domácich lexémach.
V poľštine dochádza k substitúcii aj v prípadoch spojení hlások ke, ge → kie, gie
a palatalizácii predchádzajúceho konsonantu, porov. PL ankieta, bukiet, rakieta, szkielet
,kostra‘; singiel / syngiel (popri singel), pôvodné skupiny hlások sa zachovávajú v prípadoch
ako genetyka, legenda, a v niektorých novších prevzatiach, ktoré vykazujú silnejšiu
nadväznosť na pôvodnú výslovnosť: gem, gej, marketing, poker, skeleton ,druh bobov‘.
Korešpondujúce lexémy v češtine a slovenčine zachovávajú písanie ge, ke: anketa, buket,
raketa, skelet (odborný výraz), genetika, legenda, gem / game, gay / gej, marketing, poker,
skeleton.
V poľštine sa v internacionalizmoch spravidla nevyskytuje spojenie hlások ci, si, zi,
pôvodné i sa nahrádza j, porov. PL inicjatywa, pacjentka, misjonarz, profesjonalny, Celsjusz,
entuzjazm a CS iniciativa, pacientka, profesionální, Celsius, entuziasmus / entuziazmus, SK
iniciatíva, pacientka, profesionálny, Celzius, entuziazmus. Týka sa to predovšetkým
zakončení substantív, napr. asocjacja, definicja, wizualizacja; misja, refleksja, rewizja (CS
asociace, definice, vizualizace; mise, reflexe, revize, SK asociácia, definícia, vizualizácia;
misia, reflexia, revízia). V analyzovanom materiáli sa spojenie ci, si, zi (resp. si, zi) vyskytuje
iba v niekoľkých príkladoch: maksimum, nazista, zip77. Toto spojenie hlások je v prevzatiach
zriedkavé (spravidla ide o vlastné a geografické názvy, názvy liekov a chemických
prostriedkov) a vyznačuje sa pre poľštinu atypickou výslovnosťou [cʼi, sʼi, zʼi] (a nie [ć, ś, ź]
ako v domácich slovách), ktorá vždy signalizuje nedomáci pôvod (pozri Nagórko 1998: 50).
Českými a slovenskými ekvivalentmi sú lexémy: CS maximum, nacista, zip ,komprimačný
formát‘, SK maximum, nacista, zip.
4.1.3 Príkladmi zakončení uvedenými v predchádzajúcom odseku som demonštrovala
diferencie medzi poľštinou a druhými dvoma jazykmi. Výrazné rozdiely v hláskovom
zakončení feminín sa však ukazujú medzi porovnávanými jazykmi v češtine. Vo všetkých
troch jazykoch dochádza k substitúcii zakončení feminín na -a (napr. v kontrola za francúzske
nemé -e),78 avšak v prípade lexém zakončených na grécke -ia dochádza v češtine k zmene
77
F. Buffa (1998: 63) uvádza, že výskyt týchto hláskových spojení je v poľštine v prevzatiach výnimočný a týka
sa zriedkavejších, odborných termínov. Analyzovaný materiál potvrdzuje zriedkavosť výskytu daných
hláskových spojení v internacionalizmoch, zároveň obsahuje zväčša frekventované, centrálne lexikálne
prostriedky (z hore uvedených príkladov patrí lexéma maksimum medzi 10000 najfrekventovanejších lexém
v korpuse APM, ale aj ostatné uvedené lexémy majú vysoké frekvencie, nazista 2671, zip 1808 výskytov).
Nepotvrdzuje sa teda téza, že sa spojenia hlások si, zi, ci obmedzujú iba na periférne, zriedkavé prevzatia.
78
Rodovo silná koncovka (Ološtiak )
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na -ie, za latinské -tio, -sio, -ssio na -ce, -se, -ze (pozri Dokulil – Kuchař 1977). V poľštine
ako bolo povedané hore dochádza k substitúcii pôvodného i za j, týmto spôsobom sa poľština
vyhýba spojení s, z, c + i + vokál (Buffa 1998: 63). V slovenčine sú paralelné feminína
zakončená na -ia, porov. CS ekonomie, funkce, revize, PL ekonomia, funkcja, rewizja, SK
ekonómia, funkcia, revízia.
Rozdiely v zakončení feminín sú aj v ďalších prípadoch, napr. CS báze, džungle, šance
– PL baza, dżungla, szanca – SK báza, džungľa, šanca.
4.1.4 Konsonantické rozdiely medzi porovnávanými jazykmi sa týkajú velár (pozri aj vyššie).
Hláska [k], ktorá je v prevzatiach z rozličných jazykoch graficky realizovaná viacerými
spôsobmi sa v porovnávaných jazykoch spravidla realizuje podľa výslovnosti ako k, napr. v
anglicizmoch c a ck → CS, SK kurt, PL kort (En court), CS, PL, SK hokej (En hockey),
galicizmoch que → CS, PL, SK butik (Fr boutique), latinizmoch c → CS, PL, SK kult (La
cultus). Niekedy však s českým a slovenským k korešponduje v poľštine c, napr. CS
keramika, SK keramika, kyber- (CS kyberprostor, SK kyberpriestor) – PL ceramika, cyber(cyberprzestrzeń)79. V jednom prípade som v porovnávanom materiáli registrovala v poľštine
a slovenčine c, s ktorým v češtine korešponduje k: PL Cypr a SK Cyprus – CS Kypr.
V lexémach z cirkevného (kresťanského) okruhu je rozdiel v porovnávaných jazykoch
ch – k. Kým v poľštine je ch ako v latinskej predlohe80: PL Chrystus, chrześcijanin,
chrześcijański, chrześcijaństwo, v češtine a slovenčine je k: CS Kristus, křesťan, křesťanský,
křesťanství, SK Kristus, kresťan, kresťanský, kresťanstvo. Naopak ch v češtine a slovenčine
zodpovedná k v poľštine v lexémach: CS epocha, orchestr, SK epocha, orchester – PL epoka,
orkiestra. Časté sú korešpondencie g – k, v porovnávanom materiáli napr. k v češtine
a slovenčine: CS kabinet, SK kabinet zodpovedá g v poľštine: gabinet, alebo g v poľštine
a slovenčine PL intrygować, girata, SK intrigovať, girata zodpovedá k v češtine: intrikovat /
intrikařit, kytara (Fr cabinet, intriguer, Es guitarra). Do tejto skupiny rozdielov patrí aj
variantná podoba formantu -ing v češtine -ink81, CS doping / dopink, trénink / tréning.
Variant -ink sa v češtine neuplatňuje celkom pravidelne a pri niektorých anglicizmoch sa
vôbec nevyskytuje, napr. holding (k príčinám pozri napr. Slovník afixů heslo -ing/-ink, Rejzek

79
Príčinou môže byť dvojaká výslovnosť latinského c (Žaža 2010: 21) alebo môže ísť v prípade poľštiny o
vplyv francúzštiny (Buffa 1998: 70).
80
V starej poľštine fungovali podoby krześcijanin, krześcijański, krześcijaństwo s iniciálovým [kř-]. Do poľštiny
boli tieto lexémy, podobne ako ďalšia lexika súvisiaca s kresťanstvom (napr. diabeł, ofiara, ołtarz, papież),
prevzaté prostredníctvom češtiny. K zmene krz → chrz došlo, ako uvádza J. Reczek (1974), v 15. storočí
vplyvom relatinizácie, poľské lexémy sa prispôsobovali latinským vzorom v ich grafickej podobe.
81
Podoba -ing sa spája s formálne adaptovanými i neadaptovanými základmi, zatiaľ čo podoba -ink iba
s adaptovanými (porov. Slovník afixů heslo -ing/-ink), napr. míting / meeting / mítink.

55

1993: 28–29). V poľštine a slovenčine takýto rozdiel nie je: PL doping, holding, trening, SK
doping, holding, tréning.
4.1.5 Vo všetkých troch jazykoch prevažuje v internacionalizmoch stredné l, napr. CS aula,
čokoláda, delegát, ekologie, fotbal, idol, relax, toaleta, PL aula, czekolada, delegat, ekologia,
futbol, idol, relaks, toaleta, SK aula, čokoláda, ekológia, finále, futbal, idol, relax, toaleta.
V poľštine a v slovenčine sa na rozdiel od češtiny zachovalo palatalizované [ľ]. V poľštine má
konsonant l v pozícii pred i mäkkú výslovnosť, napr. felieton [-ľi-], socjalista [-ľi-] atď.
V slovenčine sa výslovnosť domácej a prevzatej lexiky líši a v internacionalizmoch
i predchádzajúci konsonant l nepalatizuje. V niektorých zdomácnených prevzatiach je však v
slovenčine mäkké ľ, napr. v zakončení lexém -ľ alebo -ľa, porov. džungľa, míľa, pištoľ /
pištoľa, tabuľa (ale tabula rasa) – paralelné lexémy v češtine sú zakončené na -le: džungle,
míle, pistole, tabule, poľskými ekvivalentmi sú lexémy: dżungla, mila, pistolet, tablica.
V poľštine podlieha pôvodné l substitúcii na ł [ṷ] v zakončení niektorých
internacionalizmov na -l alebo -la, porov. artykuł, kanał, protokół, molekuła, vnútri slova:
muzułmanin, pałac – spravidla ide o staršie, zdomácnené prevzatia (porov. k tomu Buffa
1998: 68). V češtine a slovenčine je v týchto prípadoch stredné l (CS artikul, kanál, protokol,
molekula, muslim, palác, SK artikul / artikula, kanál, protokol, molekula, moslim, palác).
4.1.6 Pokiaľ ide o s, vo všeobecnosti možno povedať, že v poľštine sa vo väčšej miere než
v češtine a slovenčine zachováva pôvodné s v lexémach latinského a gréckeho pôvodu, aj pri
lexémach z moderných jazykov, a to tak v grafike, ako aj vo výslovnosti. V slovenčine je
najsilnejšia tendencia k pravopisnej adaptácii podľa výslovnosti a namiesto pôvodného s je
v nej často z. Výraznou črtou češtiny je variantnosť, ktorá má oporu aj v súčasných
kodifikačných príručkách (porov. dodatok k PČP 1993, IJP), ktoré mnohé dublety dovoľujú aj
v spisovnej češtine, iné fungujú iba v konkrétnej komunikačnej oblasti (pozri nižšie).
V češtine je tendencia k znelej výslovnosti (pozri VSČ), tak ako v slovenčine.
V skupinách ms, ns, rs, ls, sn, sm, sr, sl so s v poľštine často korešponduje z v češtine
a slovenčine, porov. PL ekspansja – CS expanze, SK expanzia, PL konsumować – CS
konzumovat, SK konzumovať, PL konsola – CS konzola, konzole, SK konzola, PL uniwersalny
– CS univerzální, SK univerzálny, PL wersja – CS verze, SK verzia. Zhodne sa vo všetkých
troch jazykoch zachováva s v prípadoch CS konsolidace, personální, PL konsolidacja,
personalny, SK konsolidácia, personálny. Častejšie sú však grafické zhody v češtine
a poľštine: CS Celsius, kosmetika, kosmos, konsekvence, konsorcium, trans, PL Celsjusz,
kosmetyk, kosmos, konsekwencja, konsorcjum, trans, kým v slovenčine došlo v týchto
prípadoch k zmene s na z: Celzius, kozmos, kozmetika, konzekvencia, konzorcium, tranz.
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V niektorých prípadoch je z vo všetkých troch jazykoch: CS cenzura, prizma, PL cenzura,
pryzmat, SK cenzúra, prizma.
Rozdiely v písaní s a z sú aj v ďalších pozíciách. Vnútri slova medzi dvoma vokálmi sa
v poľštine píše s v prípadoch ako basen, kaseta, kde je v češtine a slovenčine z: CS bazén,
kazeta, SK bazén, kazeta, no častejšie sú zhody, napr. CS izolace, muzika, rezervace, PL
izolacja, muzyka, rezerwacja, SK izolácia, muzika, rezervácia. Zriedkavejšie sú prípady, keď
z v poľštine korešponduje s v češtine a slovenčine: CS dinosaurus, SK dinosaurus – PL
dinozaur. (pozri k tomu aj Buffa, 1998: 68–69)
Pomerne komplexný je systém dubliet v češtine a ich vzájomné vzťahy (prehľadný opis
ponúkajú napr. príručky IJP, VSČ: 46–48, Hůrková 1995, Dodatok PČP 1993), napr.
-

dublety zachovávajúce pôvodné s sú niekedy považované za štýlovo príznakové –
príznačné sú pro odbornú komunikáciu,82 napr. base, filosofie, isolace popri báze,
filozofie a izolace; v poľštine a slovenčine je v paralelných lexémach z: PL baza, filozofia,
izolacja, SK báza, filozofia, izolácia;

-

v spisovnej češtine je dubleta so s považovaná za základnú v prípadoch diskuse / diskuze,
renesance / renezance, resort / rezort. V poľštine majú paralelné lexémy s: diskusja,
renesans, resort, v slovenčine je z v rezort, ale lexémy diskusia, renesancia sa píšu
a vyslovujú so s. Dublety sú v češtine aj pri lexémach majúcich v zakončení [-zm-], napr.
ograsmus / orgazmus, charisma / charizma, alkoholismus / alkoholizmus, mechanismus /
mechanizmus, profesionalizmus / profesionalismus, pričom za základné sú považované
podoby písané so s. V poľštine a slovenčine je v týchto prípadoch z: PL orgazm,
charyzma / charyzmat; alkoholizm, mechnizm, profesjonalizm, SK orgazmus, charizma;
alkoholizmus, mechanizmus, profesionalizmus;

-

dublety so zakončením [-ns, -rs, -ls] sú v češtine považované za rovnocenné, napr.
konkurs / konkurz, kurs / kurz, impuls / impulz, v paralelných lexémach v poľštine je
s: konkurs, kurs, impuls, v slovenčine z: konkurz, kurz, impulz.
Pre slovenčinu sú charakteristické konsonantické skupiny šk, šp, št, predovšetkým

v pozícii na začiatku koreňovej morfémy a v niektorých ďalších pozíciách (pozri Peciar
1972). Táto vývinová črta slovenčiny sa považuje za výsledok kontaktových javov –
modelom sú prevzatia z nemčiny a maďarčiny (Buffa 1998: 69–90, Peciar 1972: 343).
J. Horecký (1998: 193) prevzatia s uvedenou adaptáciou konsonantických skupín hodnotí ako
črtu charakteristickú pre jazyky podunajskej oblasti, kde „...stoja proti sebe napr. slová

82

Tieto varianty so s už najnovšie slovníky češtiny nezachytávajú (porov. ASCS, SSČ).
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štruktúra, maď. struktúra (výsl. štruktúra), nem. Struktur (výsl. štruktur).“ Súčasne
pripomína, že fonotaktické zákonitosti dovoľujú v slovenčine adaptované ako neadaptované
konsonantické skupiny. Osobitne pri novších prevzatiach z angličtiny adaptácia tohto typu
nenastáva (existujú tak popri sebe napr. staršie hovorové diškurz a novšie diskurz).83 Protiklad
šp – sp, št – st sa uplatňuje aj pri formálnej diferenciácii významovo odlišných lexém
(aspirovať ,vdýchnuť‘ – ašpirovať ,usilovať sa získať významnú funkciu ap.‘). Konsonantické
skupiny št-, šk-, št- sa vyskytujú aj v češtine a poľštine, no v porovnaní so slovenčinou je ich
výskyt obmedzenejší, v analogických prípadoch prevažujú skupiny sk, sp, st, porov.
-

[-sk- / -šk-] CS skandál, PL skandal – SK škandál;

-

[-sp- / -šp-] CS aspirace, PL aspiracja – SK ašpirácia, CS respekt, PL respekt – SK
rešpekt, CS specialista, PL specjalista – SK špecialista, CS spirála, PL spirala – SK
špirála;

- [-st- / -št-] CS instalovat, PL instalować – SK inštalovať, CS instinkt, PL instynkt – SK
inštinkt, CS menstruace, PL menstruacja – SK menštruácia, CS startér, PL starter – SK
štartér, CS studovat, PL studiować – SK študovať.
Ako vidno, výraznejšiu mieru zhôd pri týchto konsonantických skupinách vykazujú čeština
a poľština. V češtine v niektorých prípadoch existujú aj varianty s iniciálovým št-, šk-, št-,
v porovnaní so slovenčinou sú však menej časté a v slovníkoch češtiny nie sú vždy ani
registrované.84 Tieto prostriedky fungujú popri nocionálnych variantoch so sk, sp, st a sú
využívané na vyjadrenie štýlovej diferenciácie (MČ1: 160). Bývajú hodnotené ako hovorové
alebo subštandardné (obecnočeské), porov. škandál (SSJČ hovor.) – skandál; špekulace
(PSJČ, SSJČ ob.) – spekulace; študovat (SSJČ ob., ASCS, SSČ hovor.) – studovat.
Analogické zhody sa vyskytujú aj mimo uvedených konsonantických skupín,
v analyzovanom materiáli v prípade lexém: CS salát, PL sałatka – SK šalát. V niektorých
prípadoch sa ukazujú zhody v češtine a slovenčine a diferencie v porovnaní s poľštinou, napr.
CS škála,85 SK škála – PL skala; CS skica / škica, SK skica / škica86 – PL szkic, v iných

83

V danom prípade ide o opakovanú internacionalizáciu.
V. Mejstřík (1966: 49) k registrovaniu variantov so šp, št v SSJČ uvádza: „Výslovnost cizích slov začínajících
na st-, sp- se [š] považujeme za slangovou, v některých případech za hovorovou. Jako slangové označuje Slovník
podoby štatus (med. slang. – spisovně status), špurt (sport. slang. — spisovně spurt; Pravidla zaznamenávají obě
podoby (spurt – špurt) bez rozlišení; ve sportovním slangu se ovšem užívá i podob šprint, šprintér, Slovníkem
nezachycených. Podoba štafáž je hovorová vedle neutrální podoby stafáž.“ V analyzovanom materiáli (pozri
súpisy na konci práce) sú z týchto dubliet uvedené iba tie, ktoré sú zachytené v PSJČ, SSJČ, SSČ alebo ASCS.
85
Napr. PSJČ uvádza variant skála ako zriedkavý). Príčinou uzualizácie variantu škála je azda homonymia
s domácou lexémou skála ,geologický útvar v podobe súvislej masy kameňa‘.
86
V KSSJ je variant škica označený ako hovorový, v SSJ ako starší (star.), v češtine SSJČ označuje variant škica
ako slangový a expresívny.
84
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prípadoch sz poľštine a š slovenčine korešponduje v češtine s, napr. CS arestovat – PL
aresztować, SK áreštovať.
V porovnávaných jazykoch je zhodne š pred k, p, t v lexémach prevzatých nemeckým
prostredníctvom, napr. CS špitál, PL szpital, SK špitál (v češtine a slovenčine ide
o príznakové synonymá k neutrálnym lexémam CS nemocnice, SK nemocnica), výraznejšie
zhody sú však v prípadoch, kde sa s pred k, p, t zachováva aj v slovenčine, napr.
v latinizmoch a grécizmoch: spektrum, stabilný, stimulovať, stratégia či anglicizmoch: spam,
sponzor, stop, stresovať sa – CS spektrum, stabilní, stimulovat, strategie, spam, sponzor, stop,
stresovat se, PL spektrum, stabilny, stymulować, strategia, spam, sponzor, stop, stresować się.
4.1.7 Pri medzijazykovom porovnaní sa ako určitá charakteristická črta poľštiny
pri prevzatiach javí zachovávanie geminát. V češtine a slovenčine sa pri adaptácii väčšinovo
uplatňuje degeminácia (zjednodušovanie zdvojených hlások), v poľštine sú gemináty
v internacionalizmoch zachované vo väčšej miere a majú aj výraznejšiu výslovnostnú
realizáciu87, porov.
- [-ll-] PL flotylla, grill, willa – CS flotila, gril, vila, SK flotila, gril, vila;
- [-mm-] PL gamma88, PL immunitet – CS gama, imunita, SK gama, imunita;
- [-nn-] PL innowacja – CS inovace, SK inovácia;
- [-rr-] PL horror, narracja – CS horor, narace, SK horor, narácia;
- [-ss-] PL lasso – CS laso, SK laso;
- [-tt-] PL getto – SK geto (ale CS ghetto) a i.
Degeminácia prebieha aj v poľštine, rovnako ako v češtine a slovenčine je: CS anténa, PL
antena, SK anténa ← It antenna, CS gramatika, PL gramatyka, SK gramatika ← La
grammatica, CS ilustrace, PL ilustracja, SK ilustrácia ← La illustratio, CS stres, PL stres,
SK stres ← En stress. V niektorých prípadoch sa gemináty zachovávajú aj v češtine
a slovenčine: v termínoch z ekonomiky – brutto, netto, popr. existujú varianty so
zachovaním gemináty a zjednodušenou hláskou, napr. CS banner / baner, PL banner / baner,
kollaps / kolaps, SK banner / baner. Sú však aj opačné prípady, keď je gemináta na písme
zachovaná v češtine a slovenčine a v poľštine došlo k zjednodušeniu: CS watt, SK watt – PL
wat. Rozdiely medzi češtinou a slovenčinou sú zriedkavejšie, napr. v češtine popri variante
zachovávajúcom geminátu (motto), funguje aj zjednodušený variant s motto / moto,
87

Kvantita konsonantických geminát je dlhšia ako výslovnosť jednoduchých hlások. Nedosahuje však
výslovnosť dvoch hlások, zodpovedá približne výslovnosti 11/2 kvantity jednoduchého konsonantu
(Wierzchowska 1971: 211).
88
Prítomnosť gemináty môže mať aj sémantickú dištinktívnu funkciu, porov. čiastočné homonymá v poľštine:
gamma ,písmeno gréckej abecedy‘ a vo fyzike ,druh žiarenia‘ a gama ,škála; stupnica‘.

59

v slovenčine motto, naopak v slovenčine popri boss funguje variant bos, kým v češtine
a poľštine je variant bos zriedkavý. V češtine je možnou príčinou zachovania gemináty
homonymia s domácou lexémou: boss ,vedúci‘ × bos ,bez topánok‘ (porov. Rejzek 1993).
V slovenčine, kde homonymia nevzniká (porov. SK bosý), nie je takáto prekážka pre
uzualizáciu variantu bos. Analogickú situáciu vo všetkých troch jazykoch badať pri lexéme
misska ,žena v súťaži krásy‘ × miska ,nádoba‘.
V poľštine prebieha aj opačný proces, geminácia (zdvojovanie hlások). Niektoré
internacionalizmy majú v poľštine gemináty aj tam, kde v iných jazykov vrátané zdrojového
jazyka nie sú (pozri k tomu aj Bańko 2008), porov. napr. lexému PL fontanna – CS fontána,
SK fontána, En fountain, Fr fontaine, It fontana, Nor fontene atď. z La fontāna. Podoba
fontanna sa uzualizovala zrejme v priebehu 19. storočia, v Slovníku Lindeho je zachytená iba
podoba fontana, SW uvádza už varianty fontana / fontanna (na prvom mieste je podoba so
zjednodušenou geminátou). Aktuálne slovníky zachytávajú už len podobu fontanna (USJP,
WSJP).
4.1.8 Dôležitou diferenčnou črtou v zakončení životných aj neživotných maskulín je spojenie
konsonantu a nepárových sonór r, l. V češtine majú toto zakončenie internacionalizmy
rozličného pôvodu. V poľštine, tak ako v češtine, je možné zakončenie konsonant + r, l,
nepárové sonóry tu však nemajú slabikotvornú funkciu. V slovenčine, kde sa slabikotvorné r
a l na konci slova nevyskytujú, je medzi konsonantmi v zakončení vkladný vokál e (porov.
Sokolová – Musilová – Slančová 2005).
V češtine a v poľštine sú tu zhody v zakončení latinizmov a grécizmov: CS amfiteátr,
filtr, semestr, PL amfiteatr, filtr, semestr, aj niektorých galicizmov: CS litr, manévr, metr,
motocykl, žánr, PL litr, manewr, metr, motocykl. V paralelných lexémach je v slovenčine
v zakončení vkladné e: SK amfiteáter, filter, liter, manéver, meter, motocykel, žáner.
V češtine sa táto skupina hlások vyskytuje aj v zakončení lexém, ktoré sú v origináli
zakončené na -ter, napr. CS katastr, magistr, ministr, svetr, tendr, v poľštine a slovenčine sa
v paralelných lexémach uvedené spojenie hlások zachováva: PL kataster, magister, minister,
sweter, tender ,príves‘, SK kataster, magister, minister, sveter, tender. V poľštine
a slovenčine je vkladný vokál e aj v zakončení lexémy PL singiel / singel / syngiel, SK singel,
v češtine je podoba singl (z En single).
Pri graficky neadaptovaných anglicizmoch sa v češtine vokál e v pozícii medzi
konsonantom a nepárovou sonórou na konci slova vo výslovnosti vynecháva: leader [lídr]
(ASCS), server [servr] (ASCS), teenager [tínejǯr] (ASCS), popr. sú možné výslovnostné
dublety: pixel [piksel] i [piksl] (IJP). Podľa výslovnosti sa prispôsobujú aj adaptované
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varianty leader → lídr, server → servr, scooter → skútr, super → varianty super / supr).89
V poľštine a slovenčine sa v paralelných lexémach zachováva vkladné e podľa pôvodnej
grafickej podoby v angličtine: PL lider, piksel, poker, serwer, skuter, super, SK líder, pixel,
poker, server, skúter, super, tínedžer.
V češtine a slovenčine je analogická diferencia aj v lexémach CS centr ,hráč‘, centr
,prihrávka‘, kádr, masakr, orchestr – SK center ,hráč‘, center ,prihrávka‘, káder, masaker (aj
masakra), orchester. V poľštine sú paralelné lexémy zakončené na -a a rodovo diferencované
(pozri v kapitole 4.2): centra ,prihrávka‘ (ale center ,hráč‘), kadra, masakra, orkiestra.
4.1.9 Jednou z výrazných diferenčných čŕt porovnávaných jazykov je prítomnosť kvantity
v češtine a slovenčine90 a jej absencia v poľštine.91 Na rozdiely v uplatňovaní kvantity
vokálov medzi češtinou a slovenčinou výrazne vplýva to, že v spisovnej slovenčine kvantita
podlieha rytmickému kráteniu, pravidlu zabezpečujúcemu, aby po sebe nenasledovali dve
dlhé slabiky, kým v češtine nie je následnosť dlhých slabík obmedzená, napr. CS scénář – SK
scenár. V porovnávanom materiáli ide predovšetkým o rozdiely adjektívnych sufixov, napr.
CS ambiciózní, brutální – SK ambiciózny, brutálny. Otázka rytmického krátenia v slovenčine
má však vo vzťahu k adaptačným procesom aj ďalšie súvislosti – uplatnenie resp.
neuplatnenie rytmického krátenia súvisí v internacionálnej lexike aj s mierou adaptačného
prehodnotenia pôvodnej dvojice vokálov na dvojhlásku (dvojhlásky majú platnosť dlhého
nositeľa slabičnosti). Vokalická diferencia pri adjektívach CS klientský – SK klientsky (v tejto
podobe – na rozdiel od staršieho klientský – v novšom lexikografickom spracovaní) súvisí
práve s prehodnotením pôvodne heterosylabickej dvojice samohlások i, e na dvojhlásku ie.
S prehodnotením treba počítať už pri substantíve, ktoré má pritom vo všetkých troch jazykoch
rovnakú grafickú podobu CS klient – PL klient – SK klient, v slovenčine však digraf ie
reprezentuje samostatnú fonému.92

89
Iná situácia nastáva, ak je predchádzajúcim konsonantom nepárová sonóra, porov. CS dealer → dýler, díler,
trailer → trajler.
90
Kvantita internacionalizmov nie je podmienená výslovnosti v zdrojovom jazyku, porov. CS fantazie, SK
fantázia – La phantasia, CS demokracie, SK demokracia – La dēmocratia, Gr dēmokratía, CS magie, SK mágia
– La magīa, niekedy sa však môže zhodovať: CS obézní, SK obézny – La obēsus, CS ideální, SK ideálny – La
ideālis, CS avatár, SK avatára – Sanskt avatāra ,vtelenie boha v hinduizme‘ (porov. Žaža 2010). V neologizme
CS avatar, SK avatar ,animovaná postava‘ je krátky vokál, resp. v korpusových dokladoch prevažuje (porov. aj
heslo avatar v ASSČ). Zmenu kvantity (v slovenčine aj zmenu gramatického rodu, prechodu k maskulinám)
však badať pri staršom internacionalizme ,vtelenie boha v hinduizme‘, v jazykových korpusoch sú doložené
podoby CS avatar, SK avatar aj pri tejto seméme. Príčinou môže byť aj vplyv podoby opakovaného prevzatia
avatar z angličtiny, ako aj názov populárneho filmu Avatar z r. 2009.
91
K zániku kvantity došlo v poľštine na prelome 14. a 15. storočí (Długosz-Kurczabowa – Dubisz 2006: 126n).
92
Adaptačný proces prehodnocovania vokalických skupín na dvojhlásky, ktorý sa týka nemalého počtu
internacionalizmov, predstavuje v slovenčine zdroj existencie variantných podôb a – z hľadiska používateľov aj
z lexikografického hľadiska – otvorený problém (pozri Sokolová – Ivanová – Jarošová 2008). Pri prídavnom
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V porovnávanom materiáli internacionalizmov sú zhody v kvantite vokálov v koreňovej
morféme, napr. v lexémach: CS báze, blůza, démon, míle, móda, oáza, próza, sféra, téma,
víkend – SK báza, blúza, démon, míľa, móda, oáza, próza, sféra, téma, víkend. Bežnejší je
však dlhý vokál v slovnom základe v slovenčine a krátky vokál v češtine, porov. SK atóm,
diéta, dráma, gél, gén, klíma, kódex, kríza, lýceum, múzeum, téza, vírus – CS atom, dieta,
drama, gel, gen, klima, kodex, krize, lyceum, muzeum, teze, vir / virus atď. Opačné prípady
existujú, nie sú však také časté: CS jóga, islám – SK joga, islam. V češtine fungujú grafické
varianty: chrom / chróm, stadium / stádium, popr. výslovnostné varianty: linie [línie] i [linie],
unie [únie] i [unie] (ASCS), pri ktorých sa kvantita graficky nevyznačuje. V slovenčine sa
v korešpondujúcich lexémach dĺžka píše aj vyslovuje: chróm, línia, štádium, únia.
Rozdiely v kvantite vokálu sú časté v zakončení internacionalizmov. Kvantita vokálov
sa v slovenčine javí častejšia, porov. napr.
-

CS -logie, SK -lógia: CS psychologie – SK psychológia;

-

CS -log, SK -lóg: CS psycholog – SK psychológ;

-

CS -oda, SK -óda: CS perioda – SK perióda;

-

CS -fon, SK -fón: CS telefon – SK telefón;

-

CS -ilie, SK -ílie: CS textilie – SK textílie;

-

CS -nomie, SK -nómia: CS ekonomie – SK ekonómia;

-

CS -nom, SK -nóm: CS ekonom – SK ekonóm;

-

CS -ace, -ice, -uce, -izace, SK -ácia, -ícia, -úcia, -izácia: CS distribuce, kompozice,
optimalizace,

transformace

–

SK

distribúcia,

kompozícia,

optimalizácia,

transformácia;
-

porov. aj vokál v predposlednej slabike od konce v lexémach zakončených na CS -ie,
SK -ia: CS anatomie, kategorie, kolonie, melodie, revize, strategie – SK anatómia,
harmónia, kategória, kolónia, melódia, revízia, stratégia.
Niekedy sa rozdiely kvantity vokálov týkajú jednotlivých lexém, napr. CS manažer –

SK manažér, CS trenér – SK tréner; CS kontrolor – SK kontrolór (ale CS aktér, konstruktér,
doktor, moderátor, SK aktér, konštruktér, doktor, moderátor).
Diferencie v kvantite v zakončení internacionalizmov sú čiastočne dané tým, že
v češtine sa kvantita v prevzatiach neoznačuje dôsledne (pozri Hůrková 1995: 51–54, VSČ:
41–44). Jedným z dôsledkov neznačenia kvantity je, ako upozorňuje A. Stich (1982),
uzualizácia krátkosti vokálov vo výslovnosti a vznik výslovnostných dubliet. Kolísanie
mene klientsky napr. SSSJ zachytáva aj variantnú podobu klientský, ktorá nepredpokladá v koreni slova
dvojhlásku, ale pôvodnú vokalickú dvojicu.
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kvantity a neistota pri výslovnosti sa v dôsledku prejavuje nevyslovovaním plných dlhých
vokálov, ale iba polodlhých vokálov93 (VSČ: 42). V češtine je tiež výrazná tendencia ku
kráteniu vokálov (pozri Hůrková 1995: 52).
Vo viacerých prípadoch dovoľujú jazykové príručky grafické a/lebo výslovnostné
dublety, napr. kategorie [-go-] i [-gó-], harmonie [-mo-] i [-mó-], textilie [-tí-] i [-ti-], ekonom
[-no-] i [-nó-].94 Kvantita sa v češtine neznačí ani vo feminínach zakončených na -ura a -una
(agentura, struktura, tribuna), aj v týchto prípadoch je možná dlhá aj krátka výslovnosť
vokálu, popr. sa tu vyslovuje polodlhý vokál. V slovenčine je v týchto sufixoch dlhý
vokál -úra, -úna (agentúra, štruktúra, tribúna).
V niektorých prípadoch české pravidlá pravopisu pripúšťajú grafické dublety (porov.
Dodatok k PČP z r. 1993), napr.
-

CS -erie / -érie , SK -éria: CS galerie / galérie – SK galéria;

-

CS -on / -ón: CS karton / kartón – SK kartón (ale CS beton, region, SK betón,
región);

-

CS -ona / -óna: CS sezona / sezóna – SK sezóna.
V niektorých prípadoch sú dublety aj pri lexémach zakončených na -in / -ín, napr.

benzin / benzín, vitamin / vitamín, ale iba krátko sa píšu adrenalin, toxin, kofein, v slovenčine
sú paralelné lexémy zakončené na -ín: SK benzín, adrenalín, vitamín, toxín, kofeín. Rozdiely
sú aj pri lexémach, ktoré majú v zakončení -ív-, v češtine fungujú grafické alebo výslovnostné
dublety: archiv / archív, masiv / masív, pasivní / pasívní, kolektiv [-tív] i [-tiv], lokomotiva
[-tíva] i [-tiva], v slovenčine je aj tu pravidelne dĺžka (archív, masív, pasívny, kolektív,
lokomotíva).
Okrem rozdielov v kvantite sú aj mnohé zhody, porov. CS chemikálie, havária – SK
chemikália, havárie, CS, SK -áda: blokáda, -téka: diskotéka (aj hypotéka), -áž: garáž, -átor:
administrátor, generátor, -iér: exteriér, premiér, -ál: radikál, seriál, -át: certifikát,
formát, -óza: prognóza atď. Krátky vokál je zhodne v lexémach: CS diskuse / diskuze,
galaxie, sympatie, komponentoch CS -grafie, SK -grafia (CS fotografie – SK fotografia,
CS -terapie, SK -terapia (CS chemiterapie, SK chemoterapia), CS -zofie, SK -zofia (CS
filozofie, SK filozofia) atď.
Osobitnú pozornosť si zaslúži hláska u / ú. Slovenskému ú v češtine korešpondujú ú,
ů, u, ó (grafémy ú a ů reprezentujú tú istú fonému, v domácich slovách sa do rozdielneho
93

S. Ondrejovič (1979: 378) o výskyte polodlhých vokálov v slovenčine uvažuje v prípade výslovnosti vokálov
ü a ö.
94
Staršie výslovnostné príručky VSČ (aj Hůrková 1995) uvádzajú dublety vo väčšej miere, výkladové slovníky
dubletnú výslovnosť registrujú iba v niektorých prípadoch.
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zápisu premieta rozdielny pôvod foném). Slovenské dlhé ú korešponduje s českým krátkym u
v zakončení maskulín, napr. SK distribútor, inštitút – CS distributor, institut a v niektorých
ďalších prípadoch: SK akútny, minúta – CS akutní, minuta. V niektorých starších, celkom
zdomácnených prevzatiach sa na vyjadrenie kvantity používa v češtine graféma ů, ktorá
korešponduje so slovenským ú (CS blůza, růž – SK blúza, rúž), u (CS růže – SK ruža) či ó
(CS

trůn

–

SK

trón).

Korešpondenciu

s diftongom

ou

som

v porovnávaných

internacionalizmoch registrovala iba v lexémach: SK Francúz, francúzsky – CS Francouz,
francouzský. Zhode sa ú píše v lexémach SK kúra – CS kúra, SK skúter – CS skútr, kde je aj
v češtine kvantita zapísaná grafémou ú.
Kvantita má aj v internacionalizmoch sémanticky dištinktívnu funkciu, porov. CS
kánon, SK kánon ,norma‘ × CS kanon / kanón, SK kanón ,delo‘; CS nota, SK nota ,grafická
značka tónu‘× nóta ,oficiálne oznámenie‘ (v poľštine sú rozdiely kanon – armata, nuta –
nota). Niekedy je však výskyt dubliet výsledkom adaptačných procesov a formy s dlhým
a krátkym vokálom nie sú sémanticky diferencované, napr. CS party / párty, SK párty / party
(pozri aj príklady vyše). V niektorých prípadoch sú diferencie v kvantite aj zdrojom zradnosti
v porovnávaných jazykoch, porov. CS médium ,prostredník, osoba pri seanse; činiteľ,
nástroj)‘, ,nosič dát‘ × medium ,slovesný rod‘ (PL medium, SK médium); SK organ ,hudobný
nástroj‘ × orgán ,časť organizmu‘ (CS vahrany × orgán, PL organy × organ).
4.1.10 Viaceré formálne diferencie internacionalizmov medzi porovnávanými jazykmi
svedčia o odlišných cestách internacionalizmov. Diferencia môže spočívať v prevzatí
odlišného variantu z rovnakého zdroja, napr. CS tuna – PL tona, SK tona (La tunna, tonna),
CS galaxie, SK galaxia (Gr galaxias) – PL galaktyka (Gr galaktikós) alebo odlišnej cesty
prevzatia, napr. CS droga, SK droga (Fr drogue) – PL drag / drug (En drug)95; CS munice,
SK munícia (La munitio) – PL amunicja (z Fr à munition); CS šampión, SK šampión (Fr
champion) – PL czempion / champion (En champion); CS procento, PL procent (De Prozent)
– SK percento (It percento). Diferencia môže byť dôsledkom uplatnenia odlišného
adaptačného princípu, napr. CS fotbal (adaptované podľa pôvodnej grafickej podoby) – PL
futbol (adaptované podľa výslovnosti) – SK futbal (adaptované podľa výslovnosti – segment
fut-, podľa grafickej podoby – segment -bal); germanizmy nacista, nacistický boli do češtiny
a slovenčiny adaptované podľa výslovnosti, v poľštine majú grafickú podobu nazista, nazi,
nazistowski (s výslovnosťou [-c-] aj [-z-], pozri napr. USJP heslo nazi) a i.

95

V poľštine ide o slangový výraz.
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Za osobitú diferenčnú črtu porovnávaných jazykov možno považovať nerovnakú mieru
adaptovanosti prevzatia do jazykového systému, porov. CS kauza / causa, muzikál, turné,
suvenýr, PL causa, musical, souvenir / suwenir,96 tournée, SK kauza, muzikál, suvenír, turné.
Rozdiely môžu byť dané napr. dlhším fungovaním lexémy v lexikálnom systéme jedného
z jazykov a tým aj vyššou mierou stabilizácie jeho formy, napr. anglicizmus bufor v poľštine
zachytáva už SJPDor, v češtine a slovenčine ide o novšie prevzatie z angličtiny vo význame
,medzipamäť97, ktorého podoba je zatiaľ neustálená: CS buffer / bufer, SK buffer / bufer.
V porovnávanom materiáli sú viaceré prípady, keď v jednom jazyku funguje iba adaptovaná
alebo neadaptovaná podoba, kým v druhých dvoch jazykoch sú doložené varianty, porov. PL
peeling / piling, SK peeling / píling – CS peeling (adaptované podoby píling / pílink sú
v jazykových korpusoch veľmi málo doložené98); PL spray / sprej, SK sprej / spray (odlišná
je ich distribúcia – kým v poľštine prevažuje podoba spray, v slovenčine sa presadzuje sprej)
– CS sprej (iba adaptovaný variant uvádza už SSJČ); CS handicap / hendikep, SK hendikep /
handicap – PL handicap; CS megabajt / megabite, SK megabajt / megabite – PL megabajt;
PL smartfon / smartphone, SK smartfón / smartphone – CS smartphone99; CS buget / budžet /
badžet, SK buget / budžet / badžet100 – PL budżet atď.
V češtine a slovenčine si pôvodnú grafickú podobu zachovávajú napr. depropriálne
termíny z fyziky (CS watt, hertz, volt, SK watt, hertz, volt), ktoré v poľštine fungujú
v adaptovanej podobe: wat, herc, wolt / volt.
V niektorých prípadoch sa v slovenčine v porovnaní s ostatnými dvoma jazykmi
ukazuje vyššia progresivita formálne adaptovaných prevzatí, ktorá je podporovaná aj
kodifikačnými príručkami (KSSJ, PSP 2000). Napr. v slovenčine prevažujú adaptované
varianty v prípadoch anglicizmov: dizajn, díler, lízing, softvér, tínedžer, v češtine a v poľštine
sú adaptované varianty menej frekventované, porov. CS design / dizajn, dealer / dýler /
díler,101 leasing / lízing / lízink, PL design / dizajn, dealer / diler, leasing / lizing, v češtine aj
software / softvér / softver, teenager / týnejdžr (PL software, nastolatek); V slovenčine

96

V poľštine sa skôr používajú domáce čiastočné synonymá pamiątka, upominek. Adaptovaný variant suwenir
som nenašla v žiadnom z využitých slovníkov, v NKJP je dokonca frekventovanejší ako neadaptovaný variant
souvenir: souvenir 192, suwenir 275, porov. APM souvenir 174, suwenir 43 výskytov. Na porovnanie CS
suvenýr je v ABM doložený 7212 výskytmi, SK suvenír v ASM 7680 výskytmi.
97
V poľštine nadobudla lexéma bufor tento nový význam podľa anglického vzoru.
98
Porov. PL piling APM cca 550 výskytov, SK píling ASM cca 1040 výskytov, CS píling / píling ABM spolu 5
výskytov (uvedené varianty nie sú v korpusoch lematizované).
99
V češtine sú adaptované varianty zriedkavé, bežnejšie sa tu používa frekventované viacslovné spojenie chytrý
telefon.
100
Frekventovanejšie sú domáce synonymá CS rozpočet, SK rozpočet.
101
V češtine je frekvenčný rozdiel pri lexémach dealer / dýler / díler ešte výraznejší, podoby dýler, díler sú
doložené iba v jednotkách, v poľštine badať v úze zvyšujúcu sa frekvenciu adaptovaného variantu diler.
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koexistujú rovnocenne varianty v prípade jazz / džez, na rozdiel od češtiny a poľštiny, kde sú
rozdiely vo frekvencii variant (CS jazz / džez, PL jazz / dżez) markantnejšie v prospech
graficky neadaptovaného variantu. V slovenčine sú kodifikačnými príručkami odporúčané aj
adaptované varianty pank k punk, rok k rock.102
V niektorých prípadoch slúžia graficky odlišné formy na sémantickú diferenciáciu – už
spomínané CS kivi ,vták‘ – kiwi ,ovocie‘ (pozri ASCS) oproti PL kiwi ,vták‘ – kiwi ,ovocie‘,
SK kivi ,vták‘ – kivi ,ovocie‘; PL promocja – CS promoce / promotion, SK promócia /
promotion ,akcia na podporu predaja‘; CS toast / toust, PL tost, SK toast / toust103 pre ,druh
hrianky opečený bez tuku‘ – CS toast, PL toast, SK toast ,prípitok‘.
4.2 Konfrontácia internacionalizmov na morfologickej a slovotvornej rovine
Konfrontácia internacionalizmov na morfologickej a slovotvornej rovine odhaľuje mnohé
zhody, prítomné sú však aj diferencie. Z hľadiska slovných druhov sú medzi
internacionalizmami najzastúpenejšie substantíva, ďalej sú to adjektíva, slovesá a adverbiá
(pozri aj kapitolu 3). Vzhľadom na povahu internacionalizmov ako prevzatých lexém, ktorých
integrácia do systému jazyka vyžaduje morfologické a slovotvorné stvárnenie, všimnem si
niektoré vybrané otázky morfologickej a slovotvornej adaptácie.
Morfologická a slovotvorná adaptácia spolu úzko súvisí. Dôležitosť slovotvorby pri
morfologickej adaptácii zdôrazňuje J. Furdík (1993: 113), keď uvádza, že pri morfologickej
adaptácii

sa

slovotvorný

systém

aktivizuje

pomocou

slovotvorných

formantov

s flektivizačnou funkciou, ďalším stupňom adaptácie je potom tvorenie derivátov od prevzatí.
Významná je úloha slovotvorby pri morfologickej adaptácii adjektív a substantív, ale
predovšetkým slovies, pre ktoré je slovotvorné stvárnenie nutnou podmienkou integrácie do
jazykového systému západoslovanských jazykov.104 Pripojením slovotvorného formantu

102

Podľa korpusových dokladov sa adaptované varianty javia ako zriedkavé. Výskyty variantu rok som
overovala v niektorých kolokáciách, napr. prim 7 kolokácia melodický rok 1 výskyt, porov. melodický rock 62
výskytov, v kontexte (na pozícii lema -5/+5) s žáner: rok 1 relevantný doklad, rock 176 dokladov, so spojením
mať rád + rok žiaden relevantný doklad, + rock 51 dokladov ap. Okrajový sa javí aj variant pank k punk, napr.
prim 7 pank 25 výskytov, punk 3271 výskytov, porov. ABM pank 209, punk 5025). Príčinou je zrejme tendencia
zachovávať internacionálnosť názvov štýlov modernej populárnej hudby, napr. blues, country, house, indie,
reggae (porov. Bańko 2016). V prípade lexémy rock je možným faktorom zachovania pôvodného zápisu aj
homonymia s domácou lexémou rok ,časové obdobie‘.
103
KSSJ4 registruje iba podobu toast, v jazykových korpusoch je doložený aj variant toust.
104
Proces slovotvornej adaptácie je motivovaný predovšetkým gramatickými potrebami, slovotvorný formant
nemá pri adaptácii slovotvornú funkciu, ale plní gramatickú funkciu (Furdík 2005: 242). Iná je potom funkcia
slovotvorných formantov, keď sa už prevzatie (internacionalizmus) stáva motivantom v domácom derivačnom
procese.
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dochádza k morfologickému rozlíšeniu a stvárneniu slovných druhov105 a k zaradeniu do
deklinačných a konjugačných typov. Morfologická adaptácia prevzatí spočíva v prehodnotení
gramatických kategórií vzhľadom na preberajúci jazyk (gramatického rodu a čísla pri
substantívach, vidu pri slovesách). Substantíva a adjektíva na rozdiel od slovies môžu
fungovať aj bez pripojenia relačnej morfémy alebo slovotvorného formantu s flektivizačnou
funkciou. Dôsledkom je v takej situácii ich nesklonnosť, adjektíva potom nevykazujú ani
pádovú a rodovú kongruenciu s určovaným substantívom.106 Často však koexistujú
konkurenčné dvojice slovotvorne adaptovaných a neadaptované prostriedkov, napr. CS PDF
– PDFko, super / supr – suprový, taxi – taxík, PL miss – misska, sexy – seksowny, taxi –
taksówka, SK miss – misska, online – onlinový, taxi – taxík).
4.2.1 Substantíva
Substantíva sa v preberajúcom jazyku prispôsobujú morfologicky, priraďujú sa ku
gramatickému rodu a zaraďujú do deklinačného typu. Ku gramatickému rodu sa priraďujú aj
inak neadaptované substantíva (rod môže aj kolísať), dôvodom je predovšetkým potreba
vyjadrenia gramatickej kongruencie pri ich fungovaní vo vete. Nesklonnosť vystupuje ako
znak cudzosti, výrazná je predovšetkým v neologickej vrstve lexikálnej zásoby, teda pri
lexémach, ktoré sa v jazyku zatiaľ nestabilizovali, existuje však aj množina lexém, ktoré si
zachovávajú nesklonnosť. Dynamickosť a neukončený priebeh adaptačných procesov dokladá
variantnosť (koexistencia rodových variantov, variantných paradigiem ap.).
Aj keď sú prezentované analýzy internacionalizmov zamerané skôr na opis rozdielov
medzi porovnávanými jazykmi, výrazné sú v porovnávanom materiáli predovšetkým zhody.
V porovnávanom materiáli napríklad registrujem rodové diferencie pri 11 % všetkých
internacionalizmov. Pomerne zriedkavé sú slovnodruhové rozdiely, porov. galicizmus šik má
v češtine a slovenčine adjektívnu a adverbiálnu platnosť (porov. ASCS, KSSJ), v poľštine je
szyk substantívum, napr. francuski szyk; ubierać się z szykiem (WSJP).
4.2.1.1 V nasledujúcom texte sa sústredím na niektoré vybrané otázky zaujímavé
z porovnávacieho hľadiska.107 Pri substantívach morfologická adaptácia znamená priradenie
do deklinačného typu a) bez zmeny formy (napr. bus – Npl busy), b) s náhradou pôvodnej
koncovky za domácu (napr. gramému feminín -a: kontrola ← Fr controle, CS trampolína, SK
105
je V porovnávaných jazykoch je formálne výraznejšie stvárnenie slovných druhov prostredníctvom
gramatických morfém v zakončení slov, predovšetkým v porovnaní prototypmi v jazykoch typologicky
odlišných (napr. s angličtinou) (porov. Ološtiak – Gianitsová-Ološtiaková 2007: 34).
106
Absencia odvozovacích a slovných tvarov môže mať za následok aj nejasnú slovnodruhovú funkciu
prevzatých lexém v niektorých syntaktický pozíciách (Mravinacová 2001: 80).
107
Deklinačné rozdiely medzi porovnávanými jazykmi sú pomerne detailne opísané v publikáciách Sokolová –
Musilová – Slančová 2005 a Sokolová – Vojteková – Mirosławska – Kyseľová 2012.
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trampolína, PL trampolina ← It trampolino), c) pripojením slovotvorného formantu
s flektivizačnou funkciou (CS taxík, SK taxík, PL taksówka). V porovnávaných jazykoch sa
ukazujú v jednotlivých prípadoch rozdiely, hoci sú adaptačné mechanizmy sú rovnaké.
Uvedený príklad CS taxík, SK taxík a PL taksówka ukazuje využitie odlišného slovotvorného
formantu (výsledkom slovotvornej adaptácie je aj rodová diferencia, CS, SK mask., PL fem.).
V prípade lexém CS disketa, SK disketa a PL diskietka bol uplatnený odlišný princíp,
v češtine a slovenčine sa pôvodná koncovka nahradila domácim zakončením -a, v poľštine sa
k pôvodnému (deminutívnemu) sufixu ešte pripojil domáci deminutívny formant -ka (porov.
Bańko 2016: 24).
Väčšina porovnávaných lexém je prispôsobená domácemu deklinačnému systému.
Skupina

nesklonných

internacionalizmov

predstavuje

asi

3%

jednotiek

z celku

porovnávaných substantív.108 Neohybné substantíva sú nositeľmi gramatickej kategórie rodu.
Väčšinovo sú radené medzi neutrá, zriedkavejšie sú maskulína alebo feminína (porov. MČ2:
42–43, Ološtiak – Gianitsová-Ološtiaková 2007: 144, Stefańczyk 2007: 41n), napr. CS kiwi,
PL kiwi, SK kivi ,ovocie‘ (neut.); CS menu, PL menu, SK menu (neut.); CS karate, PL karate,
SK karate (neut.); CS lady, PL lady, SK lady (fem.); PL kiwi ,vták‘ (mask.). V niektorých
prípadoch sa ukazujú v porovnávaných jazykoch rozdiely, napr. v češtine a slovenčine lexéma
CS kivi, SK kivi ,vták‘ nie je na rozdiel od poľštiny nesklonná (skloňuje sa ako maskulína
príslušného typu; ASCS, SSSJ). Rozdiely sú aj pri ďalších rovnako zakončených lexémach:
CS debry, SK debry (nesklonné neutrum; ASCS, SSSJ) – PL derby (nesklonné neutrum, ale
sklonné pri prehodnotení na pluralium tantum; USJP), PL guru (nesklonné maskulínum;
USJP) – CS guru, SK guru (sklonné i nesklonné maskulínum; IJP, SSSJ). Diferencie
sklonnosť/nesklonnosť sú prítomné aj v ďalších prípadoch, pri niektorých galicizmoch sa
zachováva pôvodná grafická podoba aj výslovnosť v PL atelier [atelie] (nesklonné neutrum) –
CS ateliér, SK ateliér [atelie:r] (sklonné maskulínum), v CS bufet [bife:] nesklonné neutrum a
bufet [bufet] sklonné maskulínum – PL bufet, SK bufet [bufet] (sklonné maskulínum).
V poľštine som v sledovanom materiáli zaznamenala nesklonnosť pri neutrách zakončených
na -o vo väčšej miere ako v češtine a slovenčine, porov. PL ego, porno, dvojakú deklináciu
majú lexémy logo (Gsg logo aj loga), wideo (Gsg wideo aj widea), v češtine a slovenčine sú
sklonné (CS, SK logo, porno, video – Gsg loga, porna, videa, SK ego – Gsg ega), pri ego je
v češtine možná dvojaká deklinácia (ego – Gsg ego aj ega) (uvedené podľa WSJP, IJP, KSSJ,

108

Gramatická adaptácia substantív je dynamický proces a pôvodne nesklonné mená sa zväčša postupne
včleňujú do deklinačného systému, často popri sebe existujú variantné paradigmy (pozri nižšie). V uvedených
príkladoch vychádzam z informácií uvedených v aktuálnych jazykových príručkách porovnávaných jazykov.
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SSSJ). V češtine a slovenčine sú nesklonné prevzaté neutrá zakončené na -le (finále,
promile)109, ich poľskými náprotivkami sú sklonné maskulína (finał, promil110). Rozdiely
v niektorých prípadoch vychádzajú z uplatnenia adaptačného mechanizmu iba v jednom
z jazykov, napr. PL randka, renoma (sklonné feminínum) – CS, SK rande, renomé
(nesklonné neutrum).
V poľštine sú v singulári nesklonné substantíva zakončené na -um, napr. centrum,
muzeum (Gsg centrum, muzeum), v pluráli sa koncové -um odpája (Npl centra, muzea).
V češtine a slovenčine sa v prípade týchto pôvodných latinizmov (aj v ďalších typoch, napr.
na -us, -ius, -os) zachováva pôvodný deklinačný systém (pozri Žaža 2010: 31–32), porov.
napr. CS cyklus – Gsg cyklu, génius – Gsg génia, kosmos – Gsg kosmu, magnézium – Gsg
magnézia, centrum – Gsg centra, muzeum – Gsg muzea, SK cyklus – Gsg cyklu, génius – Gsg
génia, kozmos – Gsg kozmu, magnézium – Gsg magnézia, centrum – Gsg centra, múzeum –
Gsg múzea. V poľštine sa pôvodný latinský sufix -us, -ius, resp. v podobe -usz, -iusz
zachováva a k nemu sa pripájajú deklinačné tvary: geniusz – geniuszu : geniusza, fundusz –
funduszu, kosmos – kosmosu. Sú však prípady, keď sa pôvodné zakončenie vo všetkých troch
jazykoch chápe ako súčasť koreňovej morfémy (napr. CS luxus – Gsg luxusu, PL status – Gsg
statusu, SK korpus – Gsg korpusu). Dvojakú deklináciu majú niektoré internacionalizmy v
češtine: virus – Gsg viru : virusu (funguje aj variant v základnom tvare vir), v poľštine wirus –
Gsg wirusa a slovenčine vírus – Gsg vírusu.
Čeština zachováva pôvodný deklinačný typ (aj rod) v rade prípadov pri pôvodných
gréckych a latinských neutrách zakončený na -ma: drama, klima (Gsg dramatu, klimatu)
(porov. Žaža 2010: 34), v poľštine je pri lexémach tohto typu prechod k maskulínam so
zakončením na -t a slovenčine sa zachováva pôvodné zakončenie -ma s prechodom
k feminínam (pozri aj nižšie).
Pri pripájaní tvarotvorných a slovotvorných sufixov sú medzi porovnávanými jazykmi
ortografické rozdiely pri maskulínach zakončených na nemé -e. V poľštine tu slúži
na oddelenie tvarotvorných aj slovotvorných morfém v apelatívach (aj propiách) apostrof,
napr. house – house’u, house’em, housie, software – software’u, software’em, softwarze
(WSO PWN), pri derivátoch často fungujú varianty so zachovaným a vynechaným nemým -e,
napr. online‘owy : onlinowy, software’owy : softwarowy. V češtine a slovenčine je tendencia v
apelatívach nemé -e vynechávať, v jazykových korpusoch sú doložené aj podoby s pripojením
tvarotvornej alebo slovotvornej koncovky k zakončeniu na -e, porov. CS housu : houseu,
109
110

České slovníky registrujú variantné pádové tvary Isg (-em), pri promile aj Lpl (-ech).
S variantom promille.
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housem, SK housu : houseu, housom : houseom, CS onlinový : onlineový, SK onlinový :
onlineový. Pri iniciálových skratkách zakončených na konsonant sa v češtine presadzuje
pripájanie tvarotvorných a slovotvorných koncoviek písanými malými písmenami priamo
k základu (CS AIDSu, PDFko), v poľštine a slovenčine sa tvarotvorné a slovotvorné
koncovky pripájajú spojovníkom (SK AIDS-om, PDF-ko, PL AIDS-u, PDF-a).
4.2.1.2 V Deklinácii prevzatých slov v slovenčine (2007: 32–33) sa pri adaptácii gramatického
čísla hovorí o symetrickom a asymetrickom modeli. Symetrický model podľa autorov zahŕňa
prenos gramatického tvaru bez jeho straty alebo zmeny: a) singulár v zdrojovom jazyku
zodpovedá singulár v preberajúcom jazyku, napr. It firma → CS firma, PL firma, SK firma, b)
pluráli v zdrojovom jazyku zodpovedá plurál v preberajúcom jazyku, napr. La aliemnta pl (od
aliementum) → CS alimenty, PL alimenty, SK alimenty; Fr finances pl → CS finance, PL
finanse, SK financie. Pri asymetrickom modeli dochádza k zmene v preberajúcom jazyku
v porovnaní s prototypom v zdrojovom jazyku, a) k singularizácii (resp. depluralizácii), keď
plurálu v zdrojovom jazyku zodpovedá singulár v preberajúcom jazyku, napr. Gr biblia pl (od
biblion ,kniha‘) → La biblia sg (SESS: 69) → sg CS Bible, PL Biblia, SK Biblia; En chips pl
(od chip) → sg CS chips / čips, PL chips / czips, SK chips / čips,111 b) k pluralizácii, zmene
gramatického čísla založenej na nadobudnutí plurálovej formy, napr. En bobsleigh → SK
boby (pluralium tantum) ,závodné sane s aerodynamickou kapotou‘ (ale CS bob, PL bobslej)
zrejme vplyvom domáceho hyperonyma sane.
Rozdiely v gramatickom čísle porovnávaných internacionalizmov sú zriedkavé, okrem
uvedeného príkladu boby112 registrujem túto diferenciu v skúmanom materiáli pri lexémach:
PL perfumy (pluralium tantum) – CS parfém, SK parfum; CS varhany, PL organy (pluralium
tantum) – SK organ.
4.2.1.3 Pri genéze gramatického rodu internacionalizmov sa v adaptačnom procese vychádza
z niekoľkých princípov. Východiskom môže byť forma – formálne zakončenie substantíva,
napr. pizza ← It pizza, lexikálna analógia – nadobudnutie rodu podľa významovo najbližšieho
pomenovania v preberajúcom jazyku, napr. fem. whisky ← CS, SK pálenka, PL wódka; jury
← CS, SK fem. porota, prirodzený rod referenčného objektu, osoby alebo zvieraťa, napr. miss
fem. ,výherkyňa súťaže krásy‘ (pozri AGSČ: 299–300, Ološtiak – Gianitsová-Ološtiaková
2011: 30–32). Gramatický rod v preberajúcom jazyku môže nadväzovať na rod prototypu
v zdrojovom jazyku (PL mask, garaż ← Fr mask, garage). Prevzatia so systémovo atypickým

111

Pôvodná plurálová koncovka -s sa stala súčasťou koreňovej morfémy a plurál sa vyjadruje domácimi
koncovkami: Npl chipsy (pozri k tomu napr. Svobodová 2007: 40–42).
112
Aj v češtine funguje lexéma boby vo význame ,detské platové sane‘, táto lexia však nie je internacionálna.
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zakončením (-e, / -é, -u, / -ú, -i / -í, -y / -ý) podliehajú resufixácii alebo sa zachová pôvodné
zakončenie a sú radené medzi nesklonné neutrá (body, indie, menu, CS, SK turné, PL
tournée). Ukazovateľom rodu je potom pri nesklonných substantívach v syntagmatickom
využití kongruencia atribútu alebo predikátu.
Neobvyklé nie sú rodovo variantné internacionalizmy, ktoré vznikajú ako prirodzený
dôsledok adaptačných mechanizmov. Medzi porovnávanými jazykmi existujú v tejto oblasti
viaceré diferencie, adaptačné mechanizmy sú však zase principiálne rovnaké. Ako ukazujú
príklady uvedené nižšie, rodové varianty môžu byť registrované iba v jednom z jazykov, kým
v druhých dvoch jazykoch sa gramatický rod stabilizoval. Pri určovaní rodu som sa opierala
o aktuálne jazykové príručky,113 odkazy uvádzam za jednotlivými príkladmi:
a) neut. / fem. = CS akné (IJP), aloe (ASCS), zoo (IJP), SK zoo (KSSJ),
-

PL mask. aloes (USJP), fem. zoo (USJP), SK neut. akné (SSSJ), fem. aloa (SSSJ);

b) neut. / mask. = CS blues (SSJČ114), CD (ASCS), PL CD (WSJP), SK blues (KSSJ),
-

PL M blues (USJP), SK neut. CD (SSSJ);

c) fem. / mask. = CS esej (ASCS),
-

PL mask. esej (WSJP), SK fem. esej (KSSJ).

V sledovanom materiáli som zaznamenala rodovú variantnosť skôr v češtine
a slovenčine než v poľštine, ide však o stav zachytený v slovníkoch a jazykových príručkách
(porov. pozn. vyššie). Rodové varianty sa vzťahujú na formálne totožné lexémy ako vo vyššie
uvedených príkladoch, alebo ide o varianty líšiace sa gramatickým či slovotvorným
formantom, ktorý signalizuje gramatický rod, napr.
a) mask. / neut. = CS apartmán – apartmá, depozit – depozitum, SK depozit –
depozitum,
-

PL apartament (mask.), depozyt (mask.), SK apartmán (mask.);

b) mask. / fem. = CS komponent – komponenta, PL czakra – czakram, SK masaker –
masakra,
-

CS čakra (fem.), masakr (mask.), PL komponent (mask.), masakra (fem.), SK čakra
(fem.), komponent (mask.).

113

Napr. USJP uvádza pri lexéme taxi „ż a. n ndm.“, v WSJP je už iba neutrum. Určujúci je pre mňa údaj
z WSJP. Slovotvorne adaptovaný variant taksówka je však feminínum, rovnako ako hovorové synonymum
taryfa. Analogicky k týmto synonymám sa môže aj nesklonné taxi používať ako feminínum, v APM je doložená
kolokácia s adjektívom bagażowy tak v tvaroch neutra, ako feminína (porov. Świadcząc usługi jako taxi
bagażowe zyskaliśmy olbrzymią przewagę nad zwykłymi warszawskimi taksówkami.; Wypracowane przez nas
wysokie standardy pracy są dla naszych klientów gwarancją stuprocentowej satysfakcji z usług każdej wynajętej
taxi bagażowej.)
114
Novšie slovník češtiny ASCS, SSČ, aj IJP uvádzajú iba nesklonné neutrum, jazykový materiál ale dokladá aj
maskulínum.
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Niektoré rodové varianty sú rovnocenné, môžu sa ale líšiť napríklad frekvenciou v úze,
štýlovým príznakom, komunikačnou platnosťou ap. Pre odborné vyjadrovanie sú typické
varianty: PL hybryd v biológii popri neutrálnemu hybryda (USJP), CS granulum v biológii
popri neutrálnemu granule (ASCS); CS principium, SK principium – zastaraný výraz popri
neutrálnom CS princip, SK princíp (SSJČ, SCS(A)), SK varianta zastaraný výraz popri
neutrálnom variant (SSJ), popr. môže byť jeden z variantov hodnotený ako nesprávny: SK
front – nespr. fronta (SSSJ).
Rodové diferencie predstavujú jednu z podstatných diferenčných čŕt v porovnávaných
jazykoch (ako bolo uvedené vyššie, ide cca o 11 % zo všetkých registrovaných
internacionálnych substantív). Pozornosť tejto problematike je venovaná predovšetkým
v prácach zameraných na gramatickú medzijazykovú homonymiu, porov. v češtine a poľštine
napr. E. Lotko (1998), v češtine a slovenčine napr. Bartáková (1998), v poľštine a slovenčine
napr. Buffa (1998).
Diferencie medzi porovnávanými jazykmi

vychádzajú z uplatnenia odlišných

mechanizmov genézy gramatického rodu. Ak sa na internacionalizmy pozrieme prizmou
dis/kontinuity s gramatickým rodom v zdrojovom jazyku, vidno v češtine a slovenčine
tendencie k zachovaniu pôvodného rodu v latinizmoch a grécizmoch (pozri Žaža 2010: 32n),
porov.
-

latinské feminína na -tās → v češtine a slovenčine feminína (CS autorita, priorita,
univerzita, SK autorita, priorita, univerzita) – v poľštine sú paralelné lexémy
zakončené na -tet115 maskulína (autorytet, priorytet, uniwersytet);

-

grécko-latinské neutrá na -ma → v češtine neutrá na -ma (to klima, schéma) –
v slovenčine rodovo prispôsobené podľa formálneho zakončenia (tá klíma, schéma),
v poľštine majú lexémy tohto typu podobu pôvodného gréckeho základu na -t, sú
to maskulína (ten klimat, schemat).

Treba spomenúť aj niektoré výnimky. V poľštine popri charyzmat funguje aj feminínum
charyzma (CS to charisma / charizma, SK tá charizma). V češtine existujú rodové varianty
pri lexéme panorama / panoráma116, ide o neutrum a feminínum117 (PL ta panorama, SK tá
panoráma). Zhody v rode sú v poľštine a slovenčine aj pri lexéme astma (fem.), v češtine je

115

Formálna podoba zakončení bola zrejme ovplyvnená nemčinou (-tät), kde sú však tieto lexémy feminína (die
Autorität, die Priorität, die Universität). Okrem poľštiny je prechod k maskulínam v tomto type aj v
ďalších slovanských jazykoch, v ruštine a bulharčine (Žaža 2010: 33).
116
Anglicizmus utvorený z gréckych základov (pozri SESS: 418).
117
IJP uvádza feminínum ako zriedkavý variant.
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astma neutrum. V slovenčine je v porovnaní s druhými dvoma jazykmi tento typ rodovo
jednotnejší.
V poľštine vidno väčšiu kontinuitu s pôvodným rodom pri galicizmoch:
-

francúzske maskulína na -age → v poľštine maskulína na -aż (garaż, masaż, reportaż)
– v češtine a slovenčine je prechod k feminínam (CS garáž, masáž, reportáž SK
garáž, masáž, reportáž);

-

Fr prestige (mask.) → PL prestiż (mask.), ale CS prestiž (fem., zried. mask.; IJP), SK
prestíž (fem.);

-

Fr renommée (fem.) → PL renoma (fem.) so zmenou relačnej morfémy, CS renomé,
SK renomé (neut.) (ale Fr tournée (fem.) → neut. CS turné, PL tournée, SK turné).
Systematické rodové diferencie sú

v porovnávaných jazykoch pri

lexémach

označujúcich chemické alebo biologické substancie zakončené v češtine na -in / -ín
a slovenčine na -ín (mask.), v poľštine na -ina / -yna (fem.) (pozri Pančíková 1992), napr. CS
adrenalin, benzín / benzin, toxin, vitamín / vitamin, kofein, protein, SK adrenalín, benzín,
toxín, vitamín, kofeín, proteín – PL adrenalina, benzyna, toksyna, witamina, kofeina, proteina.
Analogické diferencie (feminínum – maskulínum) sú aj pri ďalších lexémach:
-

maskulínum v češtine a slovenčine – feminínum v poľštine: CS centr ,prihrávka‘,
citron / citrón, orchestr, pár, porcelán, recept, tabák, SK center ,prihrávka‘, citrón,
orchester, pár, porcelán, recept, tabak – PL centra ,prihrávka‘, cytryna, orkiestra,
para, porcelana, recepta, tabaka;

-

feminínum v češtine a slovenčine – maskulínum v poľštine: CS adresa, aliance,
banka, celebrita, celulutida / celulitis, epizoda, esemeska, gorila, hymna (ale hymnus),
jachta, karabina, krize, sezona / sezóna, terasa, SK adresa, aliancia, banka, celebrita,
celulitída, epizóda, esemeska, gorila, hymna (ale hymnus), jachta, karabína, kríza,
sezóna, terasa – PL adres, alians, bank, celebryta / celebryt, cellulit / cellulitis,
epizod, esemes, goryl, hymn, jacht, karabin, kryzys118, sezon, taras; feminínum
v češtine – maskulínum v poľštine: PL tramvaj – CS tramvaj (SK električka);

-

maskulínum v poľštine a slovenčine – feminínum v češtine: PL materac, Paryż,
wariant, SK matrac, Paríž, variant – CS matrace, Paříž, varianta;

118

V porovnávanom materiáli registrujem tri internacionalizmy (maskulína) zakončené segmentom -ys
v poľštine (cyprys, kryzys, tygrys), v prípade kryzys a tygrys vidno kontinuitu pôvodného latinského zakončení
(La crisis, tigris). V češtine a slovenčine malo na výslednú podobu lexémy CS tygr, SK tiger vplyv zrejme
nemecké prostredníctvo (tam Tiger), dávnejšie aj tu bola používaná latinská podoba tigris (porov. Havlová 2010:
120, SESS: 613). V poľštine sa ako v jednom z mála európskych jazykoch zachovalo pôvodné zakončenie
(porov. aj Es tigre, Fr tigre, Port tigre, En tiger, Nor tiger, Ru тигр). Lexéma kryzys bola v priebehu 19. storočí
formálne aj rodovo rozkolísaná (popri ten kryzys bolo možné aj tá kryzys, to kryzys), súčasná podoba sa
stabilizovala až v priebehu 20. storočia (NSEJP: 250).

73

-

maskulínum v češtine a poľštine – feminínum v slovenčine: CS dort, artyčok, PL tort,
karczoch – SK artičoka, torta;

-

feminínum v poľštine a slovenčine – maskulínum v češtine: PL sala, taryfa, SK sála,
tarifa – CS sál, tarif.
Osobitnú pozornosť si zaslúži latinizmy a grécizmy zakončené v zdrojových jazykoch

na -um. V mnohých prípadoch sú v porovnávaných jazykoch zhody: neutrá zakončené
na -um, porov. napr. CS akvárium, lyceum, maximum, muzeum, referendum, spektrum, PL
akwarium, liceum, maksimum, referendum, spektrum / spectrum, SK akvárium, lýceum,
maximum, múzeum, referendum, spektrum. Diferencie medzi porovnávanými jazykmi majú
rozličný charakter:
-

zachovanie pôvodného zakončenia s prechodom k maskulínam: PL album, SK album,
dátum; pôvodná koncovka sa stáva súčasťou koreňovej morfémy, ku ktorej sú
dodávané flektívne koncovky (PL album119 – Gsg albumu, SK album – Gsg albumu,
dátum – Gsg dátumu). V češtine si lexéma album zachováva pôvodný gramatický rod
a paradigmu (album – Gsg alba), pri lexéme datum vidno posuny, pri lexii ,udanie
doby‘ je v súčasných jazykových príručkách povolená dvojaká paradigma (datum –
Gsg data aj Gsg datumu)120;

-

prechod k feminínam: PL data – CS datum, SK dátum ,kalendárny údaj‘, PL ewanglia
– CS evangelium, SK evanjelium;

-

odtrhnutie pôvodného zakončenia s prechodom k maskulínam: CS archiv / archív, SK
archiv – PL archiwum; PL magnez – CS magnézium, SK magnézium; PL synonim –
CS synonymum, SK synonymum;

-

nahradenie pôvodného zakončenia -um, resp. -ium a prechod k feminínam: CS -oř
konzervatoř, laboratoř – PL konserwatorium, laboratorium, SK konzervatórium,
laboratórium; prechod k maskulínam: CS -ář, SK -ár: CS seminář, SK seminár – PL
seminarium (ale CS kalendář, PL kalendarz, SK kalendár × CS kalendárium, PL
kalendarium, SK kalendárium).

Osobitnú skupinu predstavujú v tomto type názvy liekov na -ikum, ktoré sa však v úze často
používajú v pluráli, v češtine a slovenčine sú tieto lexémy neutrá: CS narkotikum (narkotika),
119
Podľa S. Behrendt-Bartkowskej (2014: 3) došlo v poľštine k zmene gramatického rodu v 19. storočí pod
vplyvom francúzskej výslovnosti [albom].
120
V slovníkovej časti IJP je informácia o možnosti používaní tvarov maskulína uvedená v poznámke
s upozornením, že sú akceptovateľné predovšetkým v pluráli a type textov, kde treba rozlišovať kalendárne
a počítačové údaje. V slovenčine je dvojaká paradigma lexémy dátum zachytená už v SSJ, pričom paradigma so
zmenou v morfémovej skladbe (Gsg dáta) je označená kvalifikátorom star., túto paradigmu zachytávajú aj
súčasné slovníky (KSSJ, SSSJ), ktoré ju však označujú ako zriedkavú.
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antibiotikum (antibiotika), SK narkotikum (narkotiká), antibiotikum (antibiotiká) – v poľštine
maskulína: narkotyk (narkotyki), antybiotyk (antybiotyki).121
-

vplyv iného jazyka a prechod k feminínam: CS trofej, SK trofej (cez nemčinu,
francúzštinu; SESS: 628–629) – PL trofeum, CS studie, SK štúdia (nemecké
die Studie; SESS: 596) – PL studium; PL wiza (cez francúzske visa; WSJP) – CS, SK
vízum; k maskulínam: CS, SK hospic (z nemeckého Hospitz; ČES: 231) – PL
hospicjum.

Diferencie medzi porovnávanými jazykmi sa môžu vyvodzovať aj z odlišného východiska z
toho istého jazyka, napr. PL feminínum publika (La publicus)122 – neutrum CS publikum, SK
publikum (La publikum); PL maskulínum jubileusz (z frázy annus iubilaeus; WSJP) –
neutrum CS jubileum, SK jubileum (círk. La iubilaeum, podľa iubilaeus annus; SESS:
245)123.
Analogické diferencie (neutrum × feminínum, maskulínum) sú aj pri ďalších lexémach:
-

neutrum v češtine a slovenčine – maskulínum v poľštine: CS eso, finále, gesto,
Mexiko, procento, promile, SK eso, finále, gesto, Mexiko, percento, promile – PL as,
finał, gest, Meksyk, procent, promil;

-

neutrum v češtine a slovenčine – feminínum v poľštine: CS Bulharsko, rande, renomé,
SK Bulharsko, rande, renomé – PL Bułgaria, randka, renoma;

-

neutrum v poľštine – maskulínum v češtine a slovenčine: PL Betlejem, id – CS Betlém,
id, SK Betlehem, id;

-

neutrum v češtine – feminínum v poľštine a slovenčine: CS procesí – PL procesja, SK
procesia;

-

neutrum v češtine a poľštine – feminínum v slovenčine: CS cigáro, PL cygaro – SK
cigara;

-

neutrum v slovenčine – feminínum v češtine a poľštine: SK Francúzsko – CS Francie,
PL Francja.

4.2.1.4 Inventár slovotvorných typov a prostriedkov je v porovnávaných jazykov blízky, v
mnohom zhodný/paralelný, rozdiely sa však ukazujú v jednotlivých paralelných lexémach.
121
Iná situácia je vo vzťahu PL profilaktyka feminínum – CS profylaktikum, SK profylaktikum neutrum.
Základom poľskej lexémy je Fr prophylactique (z Gr profylaktikos; pozri WSJP), porov. CS profylaxe, SK
profylaxia (La prophylaxis z Gr profylaktikos; SESS: 476). V češtine a slovenčine je pomenovanie CS
profylaktikum, SK profylaktikum utvorené asi analogicky k názvom liekov na -ikum (← CS profylaktický lék, PL
profylaktický liek). Rozdiely v porovnávaných jazykoch sú aj sémantické, kým lexéma profilaktyka označuje
v poľštine proces aj prostriedok zamedzujúci vznik choroby (USJP), v češtine a slovenčine pre obsah
,prostriedok‘ slúži lexéma CS profylaktikum, SK profylaktikum a pre ,proces‘ CS profylaxe, SK profylaxia.
122
Ide o príznakové synonymum k neutrálnemu publiczność (USJP).
123
V iných európskych jazykoch napr. En jubilee, Fr jubilé, De Jubiläum.
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Menej časté sú prípady, keď v jednom jazyku určitý slovotvorný typ celkom chýba.
V porovnávanom materiáli boli výrazné zhody v zakončení internacionalizmov124, porov.
CS -ce, PL -cja, SK -cia (CS definice, vegetace, PL definicja, wegetacja, SK definícia,
vegetácia), CS -izace, PL -izacja / -yzacja, SK -izácia (CS civilizace, optimalizace, PL
cywilizacja, optymalizacja, SK civilizácia, oprimalizácia), CS -ika, PL -ika / -yka, SK -ika
(CS pedagogika, technika, PL pedagogika, technika, SK pedagogika, technika), CS -áž, PL aż, SK -áž (montáž, sondáž, montaż, sondaż, montáž, sondáž), CS -ura, PL -ura, SK -úra (CS
kultura, PL kultura, SK kultúra), CS -óza, PL -oza, SK -óza (CS diagnóza, glukóza, PL
diagnoza, glukoza, SK diagnóza, glukóza), CS -ismus / -izmus , PL -izm / -yzm, SK -izmus
(CS alkoholismus / alkoholizmus, patriotizmus / patriotismus, PL alkoholizm, patriotyzm, SK
alkoholizmus, patriotizmus), CS -ant, PL -ant, SK -ant (CS konzultant, PL konsultant, SK
konzultant), CS -ing / -ink , PL -ing, SK -ing (CS hosting, trénink, PL hosting, trening, SK
hosting, tréning), CS -ista, PL -ista / -ysta, SK -ista (CS fotbalista, terorista, PL futbolista,
terrorysta, SK futbalista, terorista), CS -or, PL -or, SK -or (CS instruktor, PL instruktor, SK
inštruktor), CS -log, PL -log, SK -lóg (CS psycholog, PL psycholog, SK psychológ), CS -átor,
PL -ator, SK -átor (CS administrátor, vibrátor, PL administrator, wibrator, SK
administrátor, vibrátor), CS -er / -ér / -iér, PL -er / -ier SK -er / -ér / -iér (CS adaptér,
partner, pasažér, premiér, PL adapter, partner, pasażer, premier, SK adaptér, partner,
pasažier, premiér), CS -ař / -ař, PL -arz, SK -ár (CS komentář, komisař, PL komentarz,
komisarz, SK komentár, komisár), atď.125 Paralely sú aj pri substantívach tvorených domácimi
sufixmi, napr. CS funkčnost, PL funkcjonalność, SK funkčnosť, CS ministerstvo, PL
ministerstwo, SK ministerstvo, CS sportovec, PL sportowiec, SK športovec, CS studentka, PL
studentka, SK študentka.
4.2.1.4.1 Rozdiely medzi porovnávanými jazykmi sú založené na prítomnosti / absencii
koncového segmentu, napr. -us pôvodných latinizmov (k -um pozri hore), porov. CS
algoritmus, cyklus, mýtus, SK algoritmus, cyklus, cirkus, mýtus – PL algoritm, cykl, cyrk, mit,
PL wirus, SK vírus – CS vir / virus, SK cirkus, Cyprus126 – PL cyrk, Cypr, CS cirkus / cirk,127
Kypr. Rozdiel v prítomnosti koncového -us sa vzťahuje aj na internacionálne formanty:
CS -ismus / -izmus, -smus / -zmus, SK -izmus, -zmus – PL -izm / -yzm, -zm, kým v češtine
124
Zameriavam sa predovšetkým na otázku sufixov, prefixálne deriváty som v analyzovanom materiáli u
substantív registrovala v menšom množstve.
125
Niektoré z uvedených formantov sa výlučne alebo dominantne spájajú s internacionálnymi, resp. prevzatými
základmi, iné sa aj bežne uplatňujú v domácej slovotvorbe.
126
Ekvivalentmi pomenovania stredomorského stromu cyprus sú v češtine cypřiš, v poľštiny cyprys.
127
Varianty cirkus / cirk sa vzťahujú k významu ,starorímska kruhová stavba‘, ale len podoba cirkus ,zábavný
podnik‘.
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a slovenčine je podoba bližšia podobe v latinčine (-smus, -ismus), v poľštine stavu
v západoeurópskych jazykom (Fr -isme, -sme a En -ism, -sm, ale De -ismus, -smus). Okrem
rozdielov sú však v porovnávaných jazykoch prítomné aj zhody, napr. CS korpus, luxus,
status, PL korpus, luksus, status, SK korpus, luxus, status atď.
V poľštine má v niektorých prípadoch pôvodné latinské zakončenie -us, -ius
podobu -usz, -iusz, -eusz, napr. PL fundusz (La fundus), geniusz (La genius), notariusz (La
notārius), scenariusz (La scenarius), faryzeusz (La pharisaeus), jubileusz (La iubilaeus).
V češtine a slovenčine zodpovedá zakončenie -us v prípade lexémy CS génius, SK génius, um v prípade lexémy CS jubileum, SK jubileum, ktorá bola prevzatá z odlišného latinského
základu (pozri hore). Pôvodné zakončenie nemajú české a slovenské lexémy: CS fond, SK
farizej, fond, v prípade farizej / farizeus existujú v češtine varianty s pôvodným zakončením
a bez pôvodného zakončenia. Častejšie však so zakončením -iusz v poľštine korešponduje
v češtine a slovenčine CS -ář, SK -ár, v názvoch osôb: CS notář, SK notár aj názvoch
objektov: CS scénář, SK scenár.
V poľštine sa vo väčšej miere ako v češtine a slovenčine zachováva pôvodné
zakončenie názvov osôb na gramatickú morfému -a, v singulári sa skloňujú ako feminína
(porov. Behrendt-Bartkowska 2014: 6–7), napr. demokrata, idiota, poeta, patriota, terapeuta
či názvy lekárskych profesií tvorený pôvodným gréckym komponentom īātros ,lékař‘:
psychiatra. V češtine a slovenčine sú zakončené konsonantom: CS demokrat, idiot, patriot,
terapeut, psychiatr, SK demokrat, idiot, patriot, terapeut, psychiater, okrem knižnej lexémy
CS poeta / poet, SK poet / poeta, kde sú možné varianty. V jednom prípade sa
v porovnávanom materiáli analogická diferencia vyskytuje aj pri názve objektu: PL satelita –
CS satelit, SK satelit. Zhody sú však pri lexémach zakončených sufixom -ita: CS jezuita,
kosmopolita, PL jezuita, kosmopolita, SK jezuita, kozmopolita.
Odlišnosti v zakončení paralelných názvov osôb sú aj v ďalších prípadoch. Lexémam
CS muzikant, sympatizant, SK muzikant, sympatizant v češtine a slovenčine zodpovedajú
v poľštine lexémy muzyk, sympatyk. V niektorých prípadoch s názvami osôb na -or v poľštine
korešponduje v češtine a slovenčine -ér: PL amator, kontruktor – CS amatér, konstruktér, SK
amatér, konštruktér. V češtine a slovenčine sa slovotvorne adaptovali anglicizmy CS fanoušek, fan-da, farmář, SK fanúšik,128 farmár, poľština v paralelných prípadoch zachováva

128

Lexéma fanúšik je hláskoslovne adaptovaný bohemizmus so zmenou ou na ú a neskoršou zmenou -ek na -ik
(pozri napr. (Dvonč, 1966), podobu fanúšek zachytáva SSJ, (iba) podobu fanúšik KSSJ, SSSJ.
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pôvodné zakončenie: fan129, farmer. Slovotvorné diferencie sú aj pri lexéme pomenúvajúcej
,osobu venujúcu sa filmovej tvorbe‘: CS filmař, SK filmár – PL filmowiec.
V názvoch odborov činností som zaznamenala rozdiel vo využívaní internacionálneho
sufixu v poľštine v lexémach inżynieria, weterynaria, s ktorými v češtine a slovenčine
korešpondujú lexémy tvorené domácimi formantmi CS -ství, SK -stvo (CS inženýrství,
veterinářství, SK inžinierstvo, veterinárstvo). Rozdiel internacionálny sufix v L1 (L2)
a domáci alebo iný sufix v L3 sa vyskytuje aj v ďalších prípadoch, napr. pri názve stavu PL
precyzja – CS preciznost, SK precíznosť.
Vo

všetkých

troch

jazykoch

sú

prítomné

internacionalizmy

zakončené

segmentovom -ing (v porovnávanom materiáli je spolu 25 lexém s týmto segmentom).
V poľštine, zdá sa, sú častejšie ako v češtine a slovenčine, lebo v niektorých prípadoch
lexéme na -ing zodpovedajú v češtine a slovenčine lexémy tvorené niektorým konkurenčným
formantom. Porov. substantíva, ktoré majú charakter syntaktických derivátov slovies: PL
recykling130 – CS recyklace, SK recyklácia,131 PL surfing – CS surfování, SK surfovanie
alebo pomenovanie miesta: PL parking – CS parkoviště, SK parkovisko (paralelné lexémy so
segmentom -ing, parking, surfing, sú v týchto jazykoch zriedkavé).
V poľštine sa nevyskytujú deadjektívne abstraktá tvorená sufixom -ita (iná situácia je
pri sufixe -ita, ktorým sú tvorené názvy osôb, pozri hore).132 Českým a slovenským
abstraktám na -ita zodpovedajú v poľštine názvy rozličného typu, maskulína na -izm / -yzm:
CS homosexualita, profesionalita, SK homosexualita, profesionalita – PL homoseksualizm,
profesjonalizm, feminína na -izajca: CS rivalita, SK rivalita – PL rywalizacja, často však
na -ość: CS elasticita, formalita, kreativita, SK elasticita, formalita, kreativita – PL
elastyczność, formalność, kreatywność (v češtine a slovenčine fungujú aj konkurenčné
pomenovania zakončené domácimi sufixmi CS -ost, SK -osť, vzhľadom na nízke frekvencie
neboli do analyzovaného materiálu zahrnuté). V niektorých prípadoch však v poľštine
internacionálny ekvivalent chýba, napr. CS kriminalita, lokalita, SK kriminalita, lokalita – PL
przestępczość, miejscowoćś.

129
V poľštine si lexéma zachováva pôvodnú podobu anglicizmu (fan, ktorý bol uvorený odseknutím koncového
segmentu lexémy fanatic), pádové koncovky sa pripájajú k slovnému základu fan
130
Slovník SJP PWN uvádza aj lexému recyklizacja (spracovaná ako variant k recykling), v použitých
korpusových zdrojoch sú však jej frekvencie veľmi nízke (okolo 20 výskytov).
131
Situácie, keď sú korešpondujúce lexémy v porovnávaných jazykoch tvorené iným internacionálnym sufixom
nie sú celkom neobvyklé, porov. aj CS profesionalita, SK profesionalita – PL profesjonalizm, CS komponista,
SK komponista – PL kompozytor.
132
Porovnaj aj feminína zakončené na pôvodnú latinskú koncovku -tās: CS autorita, univerzita, SK autorita,
univerzita, ktoré majú v poľštine podobu na -tet: autorytet, uniwersytet
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V poľštine sa častejšie ako v češtine a slovenčine uplatňuje formant -ista, porov. PL
programista – CS programátor, SK programátor; PL ekonomista, homoseksualista – CS
ekonom, homosexuál, SK ekonóm, homosexuál. Sú aj opačné prípady, avšak zriedkavejšie,
keď sufixu -ista v češtine a/lebo slovenčine zodpovedajú v poľštine iné zakončenia, napr. CS
komponista, SK komponista133 – kompozytor134, CS policista – PL policjant, SK policajt.135
Častejšie sú zhody, napr. CS fotbalista, scenárista, turista, PL futbolista, scenarzysta, turysta,
SK futbalista, scenárista, turista.
Slovenským názvom štátov na -sko / -cko zodpovedajú v poľštine najčastejšie paralelné
názvy na -ia, -ja, v češtine názvy na -sko alebo -ie, porov. SK Anglicko, Belgicko, Bulharsko,
Francúzsko, Japonsko, Thajsko – PL Anglia, Belgia, Bulgaria, Francja, Japonia, Tajlandia,
CS Bulharsko, Japonsko, Thajsko, ale Anglie, Belgie, Francie. V niektorých prípadoch je
zakončenie -ia aj v slovenčine, napr. Brazília (CS Brazílie, PL Brazylia). Etnonymá sú
v češtine a slovenčine spravidla zhodne zakončené, v porovnaní s poľštinou sa ukazujú
diferencie CS -an Angličan, Evropan, -ec Japonec, -0 Brit, Rus, SK -an Angličan, Európan, 0 Brit, Rus – PL -ik Anglik, -czyk Brytyjczyk, Europejczyk, Japończyk, -anin Rosjanin. Poľský
sufix -anin sa okrem obyvateľských názvov vyskytuje aj v názvoch príslušníkov cirkvi a
veriacich: dominikanin, chrześcijanin, muzułmanin, v češtine a slovenčine im zodpovedajú
lexémy zakončené nulovou morfémou CS muslim, SK moslim, alebo na -án / -an: CS
dominikán, křesťan, SK dominikán, kresťan.
Prechýlené názvy sú v porovnávaných jazykoch spravidla tvorené zhodne slovotvorným
(a adaptačným) formantom -ka: autorka, juniorka, klientka, pacientka, partnerka, porov. aj
misska popri miss. Paralely v porovnávaných jazykoch sú aj v prípade feminín CS blondýnka
/ blondýna, PL blondynka / blondyna, SK blondínka / blondína. V češtine a slovenčine
fungujú internacionalizmy CS princezna, SK princezná136. V slovenčine je prechyľovací
formant -ka aj v lexémach ministerka, šéfka. V češtine sú korešpondujúce lexémy často
tvorené sufixom -yňe (ministryně)137. V prípade prechýleného pomenovania k šéf fungujú

133

Bežnejšie je domáce synonymum: CS (hudební) skladatel, SK (hudobný) skladateľ.
Formálne je poľské substantívum bližšie stavu v románskych jazykoch, porov. Fr compositeur, Es
compositor, české a slovenská stavu v germánskych jazykoch, porov. De Komponist (ale En composer), porov.
aj En ecomonist, Es economista, ale En homosexual, Es homosexual, En programmer, Es programador.
135
Aj v češtine funguje lexéma policajt, oproti neutrálnemu policista je štýlovo príznaková (ASCS hovor.).
136
SESS (474) v slovenčine uvádza, že podoba princezná vznikla obmenou podľa už existujúcich lexém
(kňažná, kráľovná) z pôvodného princesa (SSJ), ktoré bolo prevzaté z Fr princesse (lexému princesa ako
zastaranú spracováva ešte SSJ). Rovnaká interpretácia vzniku asi nie je vylúčená ani v češtine, kde tiež
fungovala lexéma princesa (porov. PSJČ, SSJČ). ESČ uvádza, že ide o prevzatie sprostredkované nemeckým
Prinzessin.
137
Sufixom -yně je v češtine tvorená aj lexéma kolegyně, v tomto prípade je ekvivalentná lexéma v slovenčine
tvorená sufixom -yňa (kolegyňa), v poľštine -anka koleżanka (s alternáciou g → ż).
134
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v češtine synonymá šéfová, šéfka, v poľštine feminínum na -owa szefowa. Lexéma minister
patrí v poľštine do skupiny maskulín, ku ktorým sa netvorí prechýlená podoba. Sú to názvy
titulov, vyšších postov a tradične mužských profesií (Grzegorczykowa – Laskowski – Wróble
1984: 365),138 porov. aj architekt, doktor139, premier, prezydent ap. Pri niektorých názvov
profesií sa na označenie osoby ženského pohlavia používa tak maskulínum, ako prechýlené
pomenovanie: asystent – asystentka, redaktor – redaktorka. Používanie generického
maskulína je bežné aj v češtine a slovenčine.
4.2.1.4.2 V internacionálnej lexike sú pomerne časté kompozitá. Tendencia má
v porovnávaných jazykoch značne paralelný charakter, rozdiely sa ukazujú skôr
v jednotlivých prípadoch, ale aj typoch. V porovnávanom materiáli registrujem predovšetkým
prevzatia: CS call centrum / callcentrum / call-centrum, eurozóna, hydroterapie, supermarket,
PL autostrada, call center / call-center / callcenter, eurozona, hydroterapia, supermarket, SK
autostráda, eurozóna, hydroterapia, supermarket a (polo)kalky: CS infotainment /
infozábava, ekoznačka, ultrazvuk, PL hiperpoprawność, pracoholik, ultradźwięk, SK
megahviezda, metajazyk, ultrazvuk. V analyzovanom materiáli registrujem v poľštine častejšie
polokalky než v druhých dvoch jazykoch, ovplyvnené to však môže byť zvolenou vzorkou
príkladov, ktorá bola v prípade kalkov voľne doplňovaná z rozličných zdrojov (pozri
v kapitole 2).
Pri lexémach s prvým komponentom auto- ,automobilový‘ existujú paralelné kompozitá
CS autosalon / autosalón, PL autosalon, SK autosalón, no v poľštine sa okrem kompozita
používa

aj

konkurenčné

združené

pomenovanie

salon

samochodowy,

ktoré

je

frekventovanejšie. Ekvivalentom kompozita CS autosedačka, SK autosedačka je v poľštine
slovné spojenie fotelik samochodwy, poľskému kompozitu s prvým komponentom auto,vlastný, sám‘ autouzupełnianie (zrejme kalk En autocomplete) zodpovedajú v češtine
a slovenčine domáce lexémy: CS našeptávač, SK našepkávač. V češtine a slovenčine na
rozdiel od poľštiny patria kompozitá s prvým členom cyklo- ,cyklistický‘ k veľmi
produktívnemu typu,140 v poľštine s nimi korešpondujú viacslovné spojenia s adjektívom

138

Mužská forma je, ak sa používa vo vzťahu k ženám, nesklonná, v tom prípade sa spája so slovesami
a adjektívami v tvaroch ženského rodu, alebo sa skloňuje ako maskulínum.
139
Prechýlenú podobu doktorka zachytáva starší slovník SJPDor, v súčasnosti je považovaná za hovorovú (pozri
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/skrot-od-doktorka;13945.html [cit 1.7.2017]. Iný vzťah je pri domácich
synonymách vo význame ,kto lieči‘, kde existuje aj prechýlené pomenovanie: lekarz – lekarka.
140
Aj keď sa do porovnávaného materiálu sa dostali iba dva vyššie uvedené príklady, produktívnosť týchto
kompozít potvrdzujú frekvenčné zoznamy (hľadané pomocou reťazca *yklo* zadaného typom dotazu časť slova
ASM, podraťazec prim 7). V SSSJ sú z tohto produktívneho typu zachytené lexémy cyklodróm, cyklokros,
cyklotrasa, cyklotrial, cykloturistika (a ich deriváty). Na produktivitu týchto kompozít upozorňuje v češtine P.
Mitter (2003: 69).
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rowerowy, porov. CS cyklostezka, cyklotrasa, SK cyklochodník, cyklotrasa – PL ścieżka
rowerowa, szlak rowerowy, trasa rowerowa. Rozdiely v porovnávaných kompozitách súvisia
skôr s uplatnením daného komponentu (v poľštine sa častejšie ako auto používa samochód, na
miesto cyklistika kolarstwo ap.), ako s tendenciou k tvoreniu kompozít alebo viacslovných
spojení.
Poľským viacslovným spojeniam zodpovedajú v češtine a slovenčine v niektorých
prípadoch jednoslovné pomenovania a kompozitá, napr. PL sesja zdjęciowa – CS focení, SK
fotenie; PL galeria zdjęć – CS fotogalerie / fotogalérie, SK fotogaléria; PL aparat
fotograficzny – CS fotoaparát (aj foťák), SK fotoaparát (aj foťák). Sú aj opačné prípady, keď
jednoslovnému

pomenovaniu

v poľštine

zodpovedá

viacslovné

spojenie

v češtine

a slovenčine, napr. PL ultrafiolet (aj promieniowanie ultrafioletowe) – CS ultrafialové záření,
SK ultrafialové žiarenie.
4.2.2 Slovesá
Pri adaptácii internacionálnych slovies je v preberajúcom jazyku nevyhnutné
slovotvorné sformovanie. Všeobecne sa uvádza, že dominantné postavenie majú pri adaptácii
slovies a derivácii slovies od prevzatých základov slovotvorné formanty CS -ovat, PL -ować,
SK -ovať, kým ďalšie formanty (predovšetkým CS -nout, -at, -it, PL -nąć, -ać, SK -núť, -ať, iť) sú zriedkavejšie. Tomu zodpovedá aj zloženie verb registrovaných v analyzovanom
materiáli, z celkového počtu 178 základových slovies141 je iba v šiestich prípadoch prítomný
iný formant: CS fandit, fotit, intrikařit, klikat, kliknout, risknout, PL klikać, kliknąć, SK
fandiť, fotiť, klikať, kliknúť, risknúť.142
V porovnávanom materiáli sa ukazujú výrazné zhody, paralelne sú tvorené lexémy
s prevzatými základmi formantmi CS -ovat, PL -ować, SK -ovať, napr. CS aplikovat, PL
aplikować, SK aplikovať aj rozšíreným formantom CS -izovat, PL -izować, SK -izovať, napr.
CS charakterizovat, PL charakteryzować, SK charakterizovať. Zhody sú aj pri slovesách CS
klikat, kliknout, PL klikać, kliknąć, SK klikať, kliknúť, no v češtine a slovenčine sa používajú
aj perfektíva CS risknout, SK risknúť. Korešpondujúca lexéma v poľštine je prefigát
zaryzykować (porov. aj CS riskovat, SK riskovať). Diferencované sú podoby slovies
141
V uvedenej sume nie sú započítané prefigované slovesá, ak sa v porovnávanom materiáli vyskytovalo
základové sloveso. Pri niektorých verbách sú v analyzovanom materiály registrované iba prefigáty (ufundować,
uhonorować, zatytułować, podlinkować).
142
Pri slovesách CS klikat, kliknout, PL klikać, kliknąć, SK klikať, kliknúť možno uvažovať aj o adaptácii
anglického slovesa to click formantmi CS -at, -nout, PL -ać, PL -nąć, SK -ať, -núť vo význame ,stlačením,
stláčaním tlačidla myši ovládať počítač‘ (použité sufixy zodpovedajú tvoreniu slovies od onomatopoických
základov, iteratív a súvzťažných okamžitých slovies). Súvzťažné substantívum a interjekcia (klik) mohli byť
prevzaté paralelne so slovesom. Slovesá CS fandit, fotit, CS intrikařit, SK fandiť, fotiť sú domáce deriváty
tvorené od prevzatých základov.
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v poľštine na -iować, ktorým v češtine a slovenčine zodpovedá CS -ovat, SK -ovať. F. Buffa
(1998: 65–67) píše, že poľské podoby slovies pravdepodobne nadväzujú priamo na latinské
vzory, v češtine a slovenčine pôsobil vplyv podôb nemeckých slovies na -ieren. Pri preberaní
sa nemecký sufix nahradil domácim CS -ovat, SK -ovať (v slovenčine je možné aj české
prostredníctvo), napr. PL definiować – CS definovat, SK definovať (La dēfīnīre, De
definieren), porov. aj PL studiować – CS studovat, SK studovať. Rozdiely v zakončení sú aj
pri slovesách, ktoré majú v češtine a slovenčine rozširujúcu príponu -ír-, napr. CS kopírovat,
servírovat, SK kopírovať, servírovať ,dávať, dať jedlo‘, v poľštine im zodpovedajú slovesa
na -ować: kopiować, serwować. Opakovaný internacionalizmu servovať ,podávať loptu do
hry‘ sa však v slovenčine adaptoval bez rozšírenej prípony -ír-, v češtine sa táto seméma
realizuje formou CS servírovat, v poľštine serwować143.
V niektorých prípadoch zodpovedajú slovesám na -ovat v češtine a -ovať v slovenčine
v poľštine multiverbizované spojenia, ktoré sú pre tento menej flektívny jazyk typickejšie
(porov. Lotko 2008a), napr. CS fotit, SK fotiť – PL robić zdjęcia (ale CS fotografovať, PL
fotografować, SK fotografovať), CS sportovat, SK športovať – PL uprawiać sport.144
Spolu so začlenením do konjugačných typov prebieha aj vidová adaptácia. Prevzaté
verbá na CS -ovat, PL -ować, SK -ovať sú jednovidové (predovšetkým imperfektíva),
obojvidové a/lebo vytvárajú vidové korelácie. Kategória vidu vyplýva zo sémantiky slovesa,
stupňa adaptácie a súvisí aj frekvenciou slovesa v úze (Sokolová 2009: 108).145 Adaptácia
vidového príznaku aj utváranie vidových korelácií má graduálny charakter a uskutočňuje sa
spravidla v dlhšom časovom období (ib.).
Základové verbá v sledovanom materiáli sú imperfektívne alebo biaspektuálne,
v rozličnej miere sú realizované vidové korelácie pomocou prefixov. Ako istá charakteristická
črta českých a slovenských slovies tvorených od prevzatých základov sa ukazuje
biaspektuálnosť, až 60 % zo sledovaných (základových) slovies môže vyjadrovať tak

143

V slovníkoch spravidla zachytené ako lexie polysémantu (USJP, SSJČ), okrem ASCS, kde sú tieto lexie
uvedené ako homonymá líšiace sa vidom: servírovať ,podávať loptu do hry‘ impf., servírovať ,dávať, dať jedlo‘
biasp.
144
Multiverbizované spojenia sú ekvivalentmi týchto slovies aj v ďalších jazykoch, porov. En take photos, make
photos, do sports, play sports, Es hacer fotos, tomar fotos, sacar fotos, hacer deporte, practicar deporte, fungujú
však aj v češtine a slovenčine: CS dělat fotky, věnovat se sportu, SK robiť fotky, venovať sa športu.
145
Podľa M. Sokolovej sú verbá na -ovať na začiatku adaptačných procesov predovšetkým imperfektíva tantum,
so zvyšujúcou sa frekvenciou sa stávajú biaspektuálne (okrem statických predikátov), na konci adaptačných
procesov sa utvárajú vidové korelácie, ktoré môžu byť sprevádzané stratou biaspektuálnosti. Korelácia
biaspektuálne sloveso – prefigovaný vidový náprotivok sa zachováva pri menej frekventovaných prefigátoch
(Sokolová 2009: 100n).
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dokonavý, ako nedokonavý vid.146 V poľštine prevažujú imperfektíva, v porovnávanom
materiáli registrujem iba 8 biaspektuálnych verb (aresztować, debiutować, deklarować,
emitować, implementować, importować, nominować, promować). V češtine a slovenčine je
často vid paralelných slovies s prevzatými základmi zhodný, diferencie sú cca v 5 % slovies,
no v závislosti od zdroja sa môže vzájomný pomer diferenciácií líšiť (porov. ASSČ
analyzovat biasp. (Vallex impf.), apelovat impf. (Vallex impf.), formovat impf. (Vallex
impf.), symbolizovat impf. (Vallex impf.), SSSJ analyzovať impf. (KSSJ biasp.), apelovať
biasp. (KSSJ impf.), formovať biasp. (KSSJ biasp.), KSSJ symbolizovať biasp. (SCS(A)
impf.).
Vo frekvenčných zoznamoch sa medzi prvými 10 tisíc lexémami vyskytoval v poľštine
vyšší podiel prefigovaných slovies, spravidla perfektíva s čisto vidovými a subsumpčnými
prefixmi.147 Slovesná prefixácia má dve funkcie – zmenu nedokonavého vidu na dokonavý
(perfektivizáciu) a modifikáciu významu. Prefixácia ako vidotvorný prostriedok rozširuje rad
vidovo korelovaných prostriedkov. Vo všetkých troch porovnávaných jazykoch má utvorenie
a zvýšenie frekvencie prefigovanej formy vplyv na aspekt základového slovesa, vyjadrovanie
dokonavosti novou formou je predpokladom k strate biaspektuálnosti základového slovesa
(pozri napr. Sokolová 2009). V poľštine je tento proces vzniku vidovej korelácie, a s tým
súvisiacim vyjadrovaním dokonavého a nedokonavého vidu dvoma odlišnými formami,
v porovnaní s češtinou a slovenčinou akcelerovanejší.
Najpočetnejšie sú v analyzovanom materiáli zastúpené deriváty tvorené sufixmi z- / sa za-, pri českých slovesách ďalej na-, vy-, o-, pro-, po-, do-, pri poľských u-, wy-, prze-, o-,
po-, od-, do-, pod-, pri slovenských na-, vy-, pre-, o-, po-, do- (zoradené podľa frekvencie),
iba pri poľských slovesách sa vyskytujú prefixy: u-, pod- a roz-. Zhody sa v porovnávaných
jazykoch ukazujú pri derivátoch s prefixmi z-, za- a vy-, napr. CS zorientovat, zredukovat,
zareagovat, vyprodukovat, PL zorientować, zredukować, zareagować, wyprodukować, SK
zorientovať, zredukovať, zareagovať, vyprodukovať, medzi poľštinou a slovenčinou aj pri s-,
napr. PL sformułować, skontaktować, skontrolować, SK sformulovať, skontaktovať,
skontrolovať, v češtine sú korešpondujúce slovesá tvorené prefixom z- (zformulovat,
146
Pri určovaní vidu som sa opierala o údaje v aktuálnych jazykových príručkách, v češtine ASCS, ASSČ, SN1,
2, Vallex 3.0 (čiastočne však aj SSJČ), v poľštine USJP, WSJP, WSWO, v slovenčine KSSJ, SSSJ, SCS(A).
V niektorých prípadoch sa uvedené informácie v slovníkoch líši, nie len medzi porovnávanými jazykmi, ale aj
v použitých slovníkoch, porov. napr. CS finacovat ASCS, SSJČ biasp., Vallex impf. – SK financovať KSSJ,
SCS(A), SSSJ impf. – PL finansować USJP, WSJP impf. – sfinansować perf., CS kandidovat ASCS, Vallex
impf. – SK kandidovať ASCS, KSSJ impf., SSSJ biasp. – PL kandydować USJP, WSJP impf. V takých
prípadoch som sa riadila najnovším zdrojom, t. j. CS financovat, SK kandidovať považujem za imperfektíva.
147
V zoznamoch porovnávaných lexém uvádzam prefigáty aj v českej a slovenskej časti, aj keď neboli prítomné
vo vygenerovanom frekvenčnom zozname, pokiaľ ide o frekventované a stabilizované lexémy.
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zkontrolovat). V češtine je prefix s- zriedkavý a vyskytuje sa pri dubletách typu zkontaktovat /
skontaktovat.148
Paralelne sú tvorené aj niektoré verbá vyjadrujúcich spôsob slovesného deja, porov. CS
dofinancovat, PL dofinansować, SK dofinancovať ,dodatočne dodať finančné prostriedky‘,
CS prostudovat, PL przestudiować, SK prestudovať ,dôkladne preskúmať‘.
Nerovnaké využitie zhodných alebo hláskoslovne diferencovaných prefixov som
zaznamenala pri jednotlivých slovesách. Poľskému prefixu za- zodpovedá v češtine
a slovenčine na- v prípadoch typu: CS naplánovat, SK naplánovať – PL zaplanować; ďalej
napr.
z- / u- : CS zregulovat, SK zregulovať – PL uregulować.
o- / s- : CS okomentovat, SK okomentovať – PL skomentować.
z- / prze- : CS zanalyzovat, SK zanalyzovať – PL przeanalizować;
pro- / pre- / pod : CS prolinkovat, SK pre- prelinkovať – PL podlinkować (neologizmus
s významom ,prepojiť hypertextovým odkazom, vložiť hypertextový odkaz‘).
Čeština a slovenčina vykazujú viaceré zhody, odlišnosti však badať aj medzi týmito
jazykmi, napr. CS vyfotit – SK odfotit.
Diferencie v porovnávaných jazykoch spočívajú aj v prítomnosti / absencii prefigátu.
Ako bolo už povedané vyššie, v poľštine som medzi najfrekventovanejšími lexémami
zaznamenala vyšší podiel prefigovaných slovies (cca 1:2),149 v značnej miere sú zastúpené
prefigované vidové koreláty. Tam, kde čeština a slovenčina majú obojvidové sloveso, fungujú
v poľštine vidové koreláty, napr. CS definovat, SK definovať – PL definiować : zdefiniować,
CS specializovat se, SK špecializovať sa – PL specjalizować się : wyspecjalizować się.
V niektorých prípadoch je v češtine a slovenčina dokonavosť vyjadrovaná dvoma formami,
napr. CS likvidovat : zlikvidovat, SK likvidovať : zlikvidovať – PL zlikwidować.150

148

V tomto prípade možno uvažovať aj o uplatnení sémantického princípu pri písaní prefixov s- a z- tak ako
v domácej lexike, t. j. skontaktovat ,k sebe, dohromady‘ (porov. Slovník afixů heslo s(e)-).
149
Aj v češtine a slovenčine je možné doložiť prefigáty vo väčšej miere, než ako ich vo svojej práci registrujem
ja. Ako limit pri doplňovaní prefigátov do analyzovaného materiálu som si stanovila 100 výskytov v korpusoch
ABM a ASM, preto napr. slovesá CS opublikovat, vyeliminovat, zadeklarovat, zidentifikovat, SK opublikovať,
vyeliminovať, zadeklarovať, zidentifikovať nie sú uvedené v súpise na konci práce. Ich poľské ekvivalenty
(opublikować, wyeliminovać, zadeklarować, zindentyfikować) majú všetky viac ako 6 tisíc výskytov a sú
centrálnymi prostriedkami lexikálnej zásoby. V niekoľkých prípadoch som doplňovala aj základové sloveso, PL
rezerwować (vo frekvenčnom zozname APM bol iba prefigát zarezerwować), lebo českým a slovenským
náprotivkami sú biaspektuálne slovesá, ktoré boli vo frekvenčných zoznamoch týchto jazykov.
150
V konkrétnych prípadoch prefigát frekvenčne prevyšuje základové slovo, porov. CS (ABM) likvidovat :
zlikvidovat 10498/13980 (ASCS biasp.), PL (APM) likwidować : zlikwidować 7467/19485 (USJP impf.), SK
(ASM) likvidovať : zlikvidovať 7584/11123 (SSSJ biasp.).
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4.2.3 Adjektíva
Adjektíva s internacionálnymi základmi možno rozdeliť do troch typov: prevzaté nesklonné
adjektíva (audio, brutto), adaptované adjektíva (CS kreativní, PL kreatywny, SK kreatívny)
a adjektívne deriváty od prevzatí (CS efektní, klubový, PL efektowny, klubowy, SK efektný,
klubový). Avšak v mnohých prípadoch nie je možné jednoznačne určiť, či je adjektívum
adaptované alebo utvorené pomocou konkrétneho formantu v domácej slovotvorbe.
Repertoár adjektívny sufixov (pozri nižšie) vykazuje v porovnávaných jazykoch
výraznú paralelnosť. Adaptačnú a derivačnú funkciu majú v porovnávaných jazykoch
predovšetkým sufixy: CS -ní,151 PL -ny, SK -ný / -ny a CS -ový, PL -owy, SK –ový, CS -ský,
PL -ski, SK -ský / -sky. Diferencie sú v niektorých prípadoch v ich distribúcii, a to
predovšetkým pri porovnaní poľštiny s druhými dvoma jazykmi. Z celkového počtu
porovnávaných adjektív pripadá v češtine najväčší podiel na adjektíva zakončené na -ní,
v polovičnom množstve sú zastúpené adjektíva na -ský, menší podiel tvorí adjektíva na -ový,
v poľštine viac ako 50 % tvorí adjektíva na -ny, približne v tretinovom množsve sú zastúpené
adjektíva na -owy, najmenej početné sú adjektíva na -ski, v slovenčine je situácia podobná ako
v češtine, o niečo vyšší je tu však podiel adjektív na -ový.152 Formanty CS -ní, PL -ny, SK -ný
/ -ny majú predovšetkým adaptačnú funkciu.153
V porovnávanom materiáli sa ukazuje výrazná paralelnosť najmä adjektív utvorených
pomocou internacionálnych

formantov.

Za

internacionálne

adjektívne

formanty

sú

považované zložené (hybridné) formanty utvorené reduplikáciou adjektívne prípony, zložené
z domácej prípony (CS -ní, -ský, PL -ny, SK -ný, -ský), ktorá umožňuje začlenenie do
flektívneho systému a prevzatej morfémy (segmentu pôvodného latinského sufixu) (DSZSS:
287, porov. Długosz-Kurczabowa – Dubisz 2006, Dokulil – Kuchař 1977, Nábělková 1999:
101), napr.
-

La -ālis → CS -ální, PL -alny, SK -álny, napr. CS elementární, katastrofální,
virutální, PL alementarny, katastrofalny, wirtualny, SK elementárny, katastrofálny,
virtuálny;

-

La -ilis → CS -ilní , PL -ilny, SK -ilný, napr. CS civilní, kompatibilní, PL cywilny,
kompatybilny, SK civilný, kompatibilný;

151

Iba v jednom prípade sa v analyzovanom materiáli vyskytol sufix -ný: reálný.
Charakteristickou diferenčnou črtou poľských adjektív je v porovnaní s češtinou a slovenčinou to, že kým je v
poľštine je nepríznakové postavenie adjektíva za substantívom (strona internetowa), v češtine a slovenčine sú
nepríznakové preponované atribúty (CS internetová stránka, SK internetový stránka).
153
Adjektíva sa adaptujú prostredníctvom produktívnych slovotvorných formantov (pozri nižšie), pripojenie
gramatickej morfémy priamo k prevzatému radixu, ako uvádza M. Ološtiak (2017: 91), je skôr zriedkavé (napr.
modern → CS moderní, SK moderný; ale PL modern), pri adverbiách sa však predpokladá skôr derivácia od
adjektív, ako adaptácia (porov. CS elegantní – elegantne, PL elegancki – elegancko, SK elegantný – elegantne).
152
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-

La -īvus → CS -ivní / -ívní, PL -iwny / -ywny, SK -ívny, napr. CS aktivní, definitivní,
PL aktywny, definitywny, SK aktívny, definitívny;

-

La -ārius → CS -ární, PL -arny, SK -árny, napr. CS legendární, solární, PL
solarny, legendarny, SK legendárny, solárny;

-

La -icus → CS -ický, SK -ický, PL -iczny / -yczny, napr. CS fantastický, kritický, PL
fantastyczny, krytyczny, SK fantastický, kritický. 154

V niektorých prípadoch sa ukazujú diferencie. Adjektívam s internacionálnymi sufixmi
CS -ální, -ární, SK -álny, -árny v češtine a slovenčine zodpovedajú v poľštine adjektíva
tvorené inými internacionálnymi alebo domácimi sufixmi: CS termální, SK termálny – PL
termiczny; CS literární, SK literárny – PL literacki. Existujú aj opačné prípady: PL
archiwalny – CS archivní / archívní, SK archívny; PL elitarny – CS eltitní, SK elitný; PL
tropikalny – CS tropický, SK tropický; PL satelitarny – CS satelitní, SK satelitný. Adjektívam
s internacionálnymi sufixmi CS -ivní / -ívní, SK -ívny v češtine a slovenčine zodpovedajú
v poľštine aj adjektíva tvorené inými sufixmi, napr. CS fiktivní, inovativní, SK fiktívny,
inovatívny – PL fikcyjny, innowacyjny; CS perspektivní, SK perspektívny – PL
perspektywiczny.
Iba v češtine a slovenčine sú paralelné adjektíva s internacionálnym sufixom CS -ózní,
SK -ózny (z La -ōsus) : CS ambiciózní, nervózní, seriózní, SK ambiciózny, nervózny, seriózny.
Poľské ekvivalenty predstavujú rozličné typy: ambitny, nerwowy (aj zdenerwowany),
hovorová lexéma serio (nocionálne je domáce synonymum poważny).
Pri poľských internacionálnych adjektívach je častý sufix -ijny / -yjny155, v češtine
a slovenčine sú ekvivalentné adjektíva na CS -ní, SK -ný / -ny, porov. CS aplikační, diskusní,
evoluční, precizní, SK aplikačný, diskusný, evolučný, precízny – PL aplikacyjny, dysjzsyjny,
ewolucyjny, precyzyjny. Menej často sa v porovnávanom materiáli vyskytujú aj ekvivalenty
tvorené inými sufixmi, napr. PL akcyjny – CS akciový, SK akciový vzťahujúci sa na akcie
(cenné papiere)‘, PL seryjny – CS sériový, SK sériový, PL biblijny – CS biblický, SK biblický.

154

M. Dokulil a J. Kuchař (1977: 178) uvádzajú, že „[h]ranice mezi přídavnými jmény do češtiny přejatými (a
počeštěnými příponou -ický) na straně jedné a v češtině touž příponou odvozenými na straně druhé není již
zdaleka tak výrazná jako u adjektiv na -ní. Je to z několika důvodů. Primárních, nebo alespoň nemotivovaných
adjektiv tohoto typu je v češtině, jak jsme již řekli, poměrně málo. Značnou část adjektiv zakončených na ický můžeme opřít o cizí podstatné jméno převzaté a v češtině užívané, takže je také chápeme jako v češtině
utvořené.“
155
V Gramatyke (Długosz-Kurczabowa – Dubisz 2006: 367) je formant -ijny / -yjny uvedený medzi
internacionálnymi formantmi zloženými z internacionálneho (-ij- / -yj-; La -ia, -io) a domáceho (-ny) segmentu.
Autori uvádzajú ako príklad adjektívum apelacyjny, v prípade adjektíva melodyjny upozorňujú, že to bolo
vytvorené analógiou.
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Viaceré paralely sa ukazujú pri adjektívach na CS -ní, PL -ny, SK -ný / -ny, napr. CS
interligentní, PL inteligentny, SK inteligentný (porov. aj CS reálný, PL realny, SK reálny).
Viacerým českým adjektívam na -ní a slovenským na -ný / -ny zodpovedajú poľské adjektíva
zakončené sufixom -ový, napr. CS firemní, SK firemný – PL firmowy, CS komplexní, SK
komplexný – PL kompleksowy, rozdiely sú však aj v češtine v porovnaní s druhými dvoma
jazykmi, porov. CS barokní156 – PL barokowy, SK barokový.
Ekvivalentom českých a slovenských adjektív na CS -ický, SK -ický / -ícky sú v poľštine
často adjektíva na -iczny / -yczny, porov. CS atletický, dynamický, exotický, komunistický,
organický,

plastický,

toxický,

zoologický,

PL

atletyczny,

dynamiczny,

egzotyczny,

komunistyczny, organiczny, plastyczny, toksyczny, zoologiczny, SK dynamický, exotický,
komunistický, organický, plastický, toxický, zoologický. V niektorých prípadoch je aj
v poľštine zakončenie na -icki / -ycki: PL katolicki – CS katolický, SK katolícky.
Výrazné sú v porovnávaných jazykoch paralely pri adjektívach tvorených sufixmi:
CS -ský, PL -ski, SK -ský / -sky a ich variantmi, napr. CS dámský, islámský, partnerský;
olympijský; gotický, turecký, PL damski, islamski, partnerski; olimpijski; goticki, turecki, SK
dámsky, islámsky, partnerský; olympijský; gotický, turecký. Odlišnosti v zakončení vznikajú
často ako dôsledok realizácií morfologických alternácií, napr. CS prezidentský, SK
prezidentský – PL prezydencki. Odlišnosti medzi porovnávanými jazykmi sú napr.
v prítomnosti rozšíreného sufixu iba v niektorom z jazykov, porov. CS profesní – SK
profesijný (PL zawodowy), CS australský, evropský, SK austrálsky, európsky – PL
australijski, europejski, CS africký, SK africký – PL afrykański, CS rasistický, skautský, SK
rasistický, skautský – PL rasistowski, skautowski (porov. Buffa 1998: 137). V češtine
a slovenčine sú k poľským adjektívam na -cki paralelné adjektíva tvorené sufixom CS -ní,
SK -ny / -ný, napr. PL elegancki, uniwersytecki, inwalidzki – CS elegantní, univerzitní,
invalidní, SK elegantný, univerzitný, invalidný, v češtine aj v prípade lexémy advokátní – PL
adwokacki, SK advokátsky.
Pri tvorení adjektív od prevzatých základov je produktívny aj formant CS -ový,
PL -owy, SK -ový, no v poľštine sú adjektíva s týmto sufixom o niečo častejšie, v porovnaní
s češtinou sú častejšie aj v slovenčine (pozri hore). Zhody sú napr. pri adjektívach: CS
asfaltový, golfový, hotelový, textový, PL asfaltowy, golfowy, hotelowy, tekstowy, SK asfaltový,
golfový, hotelový, textový, k viacerým poľským adjektívam zakončený na -owy sú však
v češtine aj slovenčine paralelné adjektíva zakončené na CS -ní, SK -ný / -ny: CS firemní,

156

Aj v češtine existuje adjektívum barokový, ale v porovnaní s barokní je okrajové.
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komfortní, montážní, servisní, sezonní / sezónní SK firemný, komfortný, montážny, sezónny –
PL firmowy, komfortowy, montażowy, sezonowy, alebo na -cký: CS alkoholický, typický, SK
alkoholický, typický – PL alkoholowy, typowy. V češtine v niektorých prípadoch stojí aj -ovní:
bankovní, kultovní, sportovní, startovní – PL bankowy, kultowy, sportowy, startowy,
v slovenčine sú v týchto prípadoch paralelné adjektíva na -ový: SK bankový, kultový,
športový, štartový. V niektorých prípadoch je aj v slovenčine -ovný: popri štartový sa používa
aj štartovný, rovnocenné (frekvenčne) varianty fungujú v slovenčine aj pri gumený a gumový
(CS gumový, PL gumowy). Sú aj opačné prípady, keď sufixu -owny v poľštine zodpovedá
v češtine sufix -ní, popr. -ový a v slovenčine -ný / -ny, popr. -ový, napr. PL efektowny,
ryzykowny – CS efektivní, rizikový, SK efektný, rizikový. Zriedkavejšie sú prípady, keď
sufixu -ový v češtine a slovenčine zodpovedá v poľštine -yjny (príklady pozri hore).
Väčšina adjektív v porovnávanom materiáli je slovotvorne sformovaných, nesklonné
adjektíva sú zastúpené v menšom počte (cca 6 % z celkového počtu adjektív), ide
predovšetkým o anglicizmy (napr. country, flash, online, sexi, top). V atributívnej platnosti
vystupujú aj abreviatúry, ktoré sú využívané ako anteponované i postponované atribúty, napr.
CD disk – disk CD, IP adresa – adresa IP, v poľštine častejšie ako postponované atribúty
(płyta CD, IP adres).
V rozličnej miere sú dotvárané aj slovotvorne adaptované varianty, porov. popri flash –
CS flashový, PL flashowy, SK flashový, popri online – CS onlinový, onlineový, PL onlinowy,
online‘owy, SK onlinový, onlineový, popri sexy / sexi – CS sexovní, PL seksowny, SK
sexovný. Uvedené slovotvorne sformované varianty sú menej frekventované ako varianty
zachovávajúce pôvodnú, neadaptovanú podobu, okrem poľského adjektíva seksowny, ktoré je
frekventovanejšie ako neadaptovaný variant. Okrem používania (uzualizácie) a frekvencie
slovotvorne adaptovaného variantu spočívajú rozdiely medzi porovnávanými jazykmi aj
v prítomnosti/absencii slovotvorne adaptovaného variantu v niektorom z nich, napr. v češtine
a slovenčine funguje popri super (CS aj supr) aj adjektívum suprový, v poľštine je iba super,
v poľštine sa používa iba slovotvorne neadaptované adjektívum modern (ide o knižný výraz),
v češtine a slovenčine bežne funguje slovotvorne prispôsobené adjektívum (CS moderní, SK
moderný).
V sledovanom materiáli boli zastúpené aj deverbatívne adjektíva. Okrem zhôd, napr.CS
animovaný, plánovaný, PL animowany, planowany, SK animovaný, plánovaný, CS
fascinující, škokující, PL fascynujący, szokujący, SK fascinujúci, šokujúci, sú zase
v porovnávanom materiáli aj rozdiely. V niektorých prípadoch sú korešpondujú poľské
ekvivalenty tvorené od prefigovaných slovies, porov. PL skomplikowany, wykwalifikowany,
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v češtine a slovenčine od slovies základových: CS komplikovaný, kvalifikovaný, SK
komplikovaný, kvalifikovaný. Niektorým deverbatívam v češtine a slovenčine zodpovedajú v
poľštine adjektíva na -owy (CS parkovací, SK parkovací – PL parkingowy) a naopak
poľskému deverbatívnemu menu dominujący zodpovedá v češtine a slovenčine adjektívum na
-ní / -ný: CS dominantní, SK dominantný.
Okrem týchto príkladov registrujem v analyzovanom materiáli aj niektoré ďalšie
prefigované adjektíva. Zastúpené sú domáce i internacionálne prefixy (ide však skôr
o jednotlivé prípady). Pri adjektívach tvorených prefixom bez- a ne- (PL nie-)157 sú
v porovnávaných jazykoch prevažne zhody, porov. CS bezproblémový, neefektivní, nereálný,
PL bezproblemowy, neefektywny, nerealny, SK bezproblémový, neefektívny, nereálny. Sú
však prípady, keď sa internacionalizmus používa iba v niektorom z jazykov, napr. PL
niebanalny, niepubliczny, CS bezbariérový, nekvalitní, SK bezbariérový, nekvalitný,
prekladovými ekvivalentmi v druhých jazykoch sú domáce alebo iné adjektíva, popr.
jednoslovný ekvivalent chýba (CS originální, podstatný; neveřejný, SK originálny, podstatný;
neverejný; PL niskiej jakości; dostępny dla wózków inwalidzkich).
Niektoré rozdiely v porovnávaných jazykoch spočívajú aj vo využívaní domácich
a internacionálnych prefixov. F. Buffa (1998: 140) upozorňuje na asymetrický vzťah pri
adjektívach s internacionálnymi prefixmi a-, i-, in- v slovenčine a poľštine, kým v slovenčine
fungujú internacionálne prefixy, v poľštine je domáci prefix nie-. V porovnávanom materiáli
sa to týka dvoch adjektív: CS atypický – netypický, ilegální – nelegální, SK atypický –
netypický, ilegálny – nelegálny – PL nielegalny, nietypowy / atypowy. V češtine a slovenčine
ide o sémanticky aj frekvenčne rovnocenné synonymá, v poľských korpusoch sú výskyty
adjektíva atypowy nízke a prevažujú kontexty z medicíny. Z internacionálnych prefixov som
v materiálu registrovala aj prefix CS anti-, PL anty-, SK anti-, napr. CS antikoncepční,
antivirový, PL antykoncepcyjny, antywirusowy, SK antikoncepčný, antivírusový. V niektorých
prípadoch koexistujú synonymné dvojice s internacionálnym a s domácim prefixom, hybridné
náprotivky vznikli zrejme náhradou internacionálneho komponentu za domáci, napr. CS

157

V porovnávaných korpusových zdrojoch sú rozdiely v lematizácii týchto adjektív. V korpusoch APM, ASM
sú afirmatívne a negatívne tvary lematizované samostatne, v korpuse ABM sú zaradené pod afirmatívne lemy.
Vo frekvenčnom zozname s atribútom word sú medzi najfrekventovanejšími tvarmi tieto jednotky: neexistuje,
nefunguje, nebankovní, netradiční (nezohľadňujem nemotivované jednotky s komponentom ne- ako negácia,
nervozita, neutrálny, nerv ap.). V korpuse ASM, kde sú negatívne a afirmatívne tvary lematizované zvlášť, patria
medzi desaťtisíc najfrekventovanejších lem: netradičný, nelegálny, neformálny, nebankový, nekvalitný, nereálny,
neefektívny (zo slovies: neexistovať, nefungovať, nereagovať, neplánovať), v korpuse APM sú to adjektíva:
niebanalny, nielegalny, nieformalny, niepubliczny, nieskomplikowany, niestandardowy, nietypowy (negatívne
tvary slovies tu samostatne lematizované nie sú, zrejme preto, že negácia slovies je v poľštine vyjadrovaná
partikulou nie písanou samostatne pred slovesom).
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antipirátský → protipirátský, PL antypiracki → przeciwpiracki, SK antipirátsky →
protipirátsky. V uvedenom príklade sú v češtine a slovenčine je frekventovanejšie adjektíva
s komponentom proti-, v poľštine s komponentom anty-.
Zložené adjektíva sú v analyzovanom materiáli reprezentované iba niekoľkými
príkladmi, napr. CS hyperkorektní, multifunkční, PL fotowoltaiczny, SK hyperkoretný,
multifunkčný, časté sú aj (polo)kalky CS nadzvukový, PL hiperpoprawny, wielofunkcyjny, SK
nadzvukový. Diferencie v porovnávaných sú založené často na tom, že kompozitum existuje
iba v jednom z jazykov, porov. PL energooszczędny – CS energeticky úsporný, SK
energeticky úsporný (ale CS nízkoenergetický, PL niskoenergetyczny, SK nízkoenergetický),
kompozitá sa líši aj frekvenčne, napr. v poľskom zozname najfrekventovanejších lexém bolo
adjektívum energooszczędny, v českom a slovenskom adjektívum nízkoenergetický.
Rozdiely medzi porovnávanými jazykmi majú základ v ich typologických vlastnostiach.
E. Lotko (napr. 2008a) uvádza, že menej flektívna poľština používa častejšie analytické
pomenovania, ktorých základom je substantívum v pozícii postponovaného atribútu
v nepredložkovom alebo predložkovom páde, napr. film akcji, iloraz inteligencji, olejek do
masażu, system kamer, českými a slovenskými ekvivalentmi sú často adjektívno-substantívne
spojenia: CS akční film, inteligenční kvocient, masážní salon / salón, kamerový systém, SK
akčný film, inteligenčný kvocient, masážny salón, kamerový systém. V niektorých prípadoch
poľština korešpondujúce adjektívum vôbec nemá, ekvivalentom je iba postponované
atributívne substantívum, napr. CS akční, SK akčný ,založený na dynamickom deji‘ (film) –
PL akcji (film akcji).
4.2.4 Adverbiá
V prevažnej väčšine sú adverbiá registrované v analyzovanom materiáli derivátmi prevzatých
adjektív. Deadjektívne adverbiá sú v poľštine a slovenčine tvorené sufixmi -o a -e,
v slovenčine aj -y, v poľštine sú produktívne aj predložkové spojenia s po a sufixom -u,158
ktorým v slovenčine v niektorých prípadoch zodpovedajú adverbia s prepozíciou po a
sufixom -sky (Buffa 1998: 143). V češtine sú adverbiá s internacionálnymi základmi tvorené
sufixmi -ě a -y.
Pri adverbiách zakončených v češtine na -ě sú v poľštine a slovenčine paralelné
adverbia na -e: CS aktivně, kompletně, virtuálně, PL aktywnie, kompletnie, wirtualnie, SK
aktívne, kompletne, virtuálne. V niektorých prípadoch zodpovedá sufixu -ě v češtine a -e
v slovenčine v poľštine sufix -o, napr. PL komfortowo, standardowo – CS komfortně,
158

V tento typ adverbií má dvojakú motiváciu – adjektívnu a substantívnu (Grzegorczykowa – Laskoskowski –
Wróble 1984: 456).
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standardně, SK komfortne, štandardne. Pri internacionalizmoch je sufix -o produktívny aj
v slovenčine, zhodne majú poľština a slovenčina adverbia na -o, tam, kde je v češtine -ě, napr.
PL mosowo, sportowo, SK masovo, športovo – CS masově, sportovně. Sufixu -y
deadjektívnych adverbií v češtine a slovenčine zodpovedá v poľštine najčastejšie -e: CS
ekologicky, statisticky, SK ekologicky, štatisticky – PL ekologicznie, statystycznie,
v niektorých prípadoch -o: CS amatérsky, typicky, SK amatérsky, typicky – PL amatersko,
typowo.
V poľštine sú pravidelne tvorené adverbiálne deriváty od názvov národov
predložkovým spojením po a sufixom -u: po angielsku (pozri Grzegorczykowa –
Laskoskowski – Wróble 1984: 461).159 V slovenčine sú predložkovým spojením tvorené
adverbiá vo význame ,spôsob hovorenia, písania a pod.‘ po anglicky, ale synonymne sa
používajú aj adverbiá bez prepozície, porov. písať po anglicky; písať anglicky, ktoré sa
sémanticky viažu aj k ,spôsobu jednania, chovania daného národa‘, napr. nevyzeral veľmi
anglicky (príklady sú zo SSSJ). V niektorých prípadoch sú sémantické diferencie aj pri
poľských adverbiách: piracko ,bez získaní povolenia oprávnenej osoby alebo inštitúcie‘ – po
piracku ,spôsobom považovaným za charakteristický pre piráta‘ aj ,bez získania povolenia
oprávnenej osoby alebo inštitúcie‘ (WJSP) (pozri k tomu aj Buffa 1998: 144). V češtine sa
adverbium s predložkou nepoužíva (mluvit anglicky)160.
Nemotivované internacionálne adverbiá tvoria v porovnávanom materiáli cca 8 %
z celkového počtu adverbií, sú to napr. lexémy allegro, extra, gratis, netto. Rozdiely medzi
porovnávanými jazykmi sú skôr marginálne, napr. prevzatiu v poľštine topless / toples
zodpovedajú v češtine a slovenčine kalky: CS nahoře bez, SK hore bez; v poľštine sa používa
adverbium stricte v neadaptovanej podobe, jeho náprotivkami sú v češtine a slovenčine
graficky a slovotvorne prispôsobené adverbia: CS striktně, SK striktne.
4.3 Porovnanie internacionalizmov v západoslovanských jazykoch na lexikálnosémantickej rovine
Pri konfrontačnej analýze internacionalizmov z lexikálno-sémantického hľadiska sa sústredím
na zhody a rozdiely v češtine, poľštine a slovenčine, ktoré sa dotýkajú sémantiky
internacionálnych lexém a ich sémantických paradigmatických vzťahov k neinternacionálnym
lexikálnym jednotkám v sledovaných jazykoch. Mojím cieľom v tejto kapitole bolo
159

Adverbiá tvorené spojením prepozície z a sufixu -a vzhľadom na okrajovosť (Buffa 1998: 144,
Grzegorczykowa – Laskoskowski – Wróble 1984: 462) vo svojej práci nechávam stranou.
160
V češtine má zložka po anglicku predovšetkým charakter komponentu frazémy zmizet po anglicku
,nenápadne sa vytratiť‘, v jazykových korpusoch sú doložené aj ďalší užitia tejto zložky, nízke frekvencie ako aj
uvádzanie v úvodzovkách ukazujú skôr na jej okazionálnosť.
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analyzovať a predstaviť v troch jazykoch ekvivalenčné typy internacionalizmov v ich
symetricko-asymetrickej škále so zreteľom na prítomnosť/neprítomnosť internacionalizmu
a neinternacionálnej lexémy/lexém ako výlučných alebo synonymických pomenúvacích
prostriedkov v konkrétnom jazyku. Sledujem predovšetkým ekvivalenciu v porovnávaných
jazykoch z hľadiska L1 (L2) internacionalizmus – L3 neinternacionálny lexikálny
prostriedok161; pri ekvivalencii L1 internacionalizmus – L2 internacionalizmus – L3
internacionalizmus ma zaujímajú sémantické, komunikačné, štylistické a frekvenčné paralely
a kontrasty. V prípade polysémických lexém pri sémantickej konfrontácii neanalyzujem celú
sémantickú štruktúru polysémantov, ale sústreďujem sa iba na internacionálne lexie. V
záverečnej časti tejto kapitoly je venovaná pozornosť aj medzijazykovej homonymii.
4.3.1 Pri celkovom zhodnotení zvolenej vzorky lexiky možno povedať, že v porovnávaných
jazykoch sú výrazné zhody, paralely. Neukazuje sa ani, že by internacionalizmy všeobecne
výrazne prevažovali alebo naopak absentovali v niektorom z jazykov. Rozdiely sú
predovšetkým v jednotlivých prípadoch a badať ich aj v niektorých tematických skupinách
(pozri nižšie).
Štatistické

sondy

(pozri

kapitola

3)

ukazujú

o niečo

vyššiu

koncentráciu

internacionalizmov medzi centrálnymi, frekventovanými prostriedkami lexikálnej zásoby v
poľštine. Ukazuje sa aj, že poľským nocionálnym, frekventovaným internacionalizmom
zodpovedajú v niektorých prípadoch v češtine a slovenčine výlučne domáce lexémy, popr. sú
internacionalizmy v češtine a slovenčine štýlovo, frekvenčne alebo z časového hľadiska
príznakové, napr. PL budżet × CS rozpočet – zried. budget, SK rozpočet – zried. budget; PL
wakacje × CS prázdniny – zast. vakace, SK prázdniny – zast. vakácie. Sú však aj opačné
prípady, napr. CS kvalitativní, SK kvalitatívny × PL jakościowy – zried. kwalitatywny; CS
exkurze, SK exkurzia × PL wycieczka – zast. ekskursja. V poľskej medicínskej a technickej
lexike je výrazná konkurencia domácich a internacionálnych prostriedkov, pričom domáce
prostriedky sú často frekventovanejšie (pozri nižšie). V porovnávanom materiáli je pri
relatívne menšom množstve lexém asymetrický vzťah, keď iba v jednom jazyku (popr. v
dvoch jazykoch) je internacionalizmus, ku ktorému v druhom jazyku nie je internacionálny
ekvivalent vôbec prítomný, napr. PL wolontariusz – CS dobrovolník, SK dobrovoľník; CS
data, SK dáta – PL dane.
Náš materiál však ukazuje aj príklady využitia odlišného internacionalizmu, porov. CS
automobilový (průmysl), SK automobilový (priemysel) – PL motoryzacyjny (przemysł),
161

Ekvivalentom internacionalizmu v druhom jazyku je často lexéma domáceho pôvodu (napr. PL ścisły – CS
striktní, SK striktný), ale môže ním byť aj iné prevzatie (napr. PL rajd – CS rally, SK rely).
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používajú sa internacionalizmy s rovnakým základom ale líšiace sa zakončením (CS
korektura, SK korektúra – PL korekta) alebo v jednom jazyku prevažuje jednoslovné
pomenovanie PL internauta (popri użytkownik internetu), ktorému v ostatných dvoch
jazykoch zodpovedajú viacslovné spojenia: CS uživatel internetu, SK používateľ internetu.162
Odlišnosti sa ukazujú aj v paradigmatických vzťahoch v porovnávaných jazykoch.
Rozdiel v zásade spočíva v: L1 (L2) internacionalizmus, L3 internacionálne a domáce
synonymum, napr. CS existovat × PL egzystować – istnieć, SK existovať – jestvovať, PL
ambasada, ale v češtine a slovenčine funkčne diferencované synonymá: CS velvyslanectví,
SK veľvyslanectvo oficiálne pomenovanie pre ,zastupiteľský úrad štátu‘ a CS ambasáda, SK
ambasáda neoficiálne pomenovanie (ASSČ, SSSJ); SK menstruácia – perióda, v češtine
a poľštine funguje popri internacionálnych synonymách aj nocionálne domáce synonymum:
CS menstruace – perioda – měsíčky, PL menstruacja – period – miesiączka.
4.3.1.1 S fungovaním internacionalizmov v lexikálnej zásobe súvisí aj ich interakcia s inými
prostriedkami lexikálneho systému a utváranie paradigmatických vzťahov. Preberanie
rozširuje spektrum synoným, utvárajú sa dvoj- alebo viacčlenné synonymické rady s
totožným denotatívnym (pojmovým) významom. Pre internacionalizáciu západoslovanských
jazykov je dôležitá najmä otázka koexistencie prevzatých, internacionálnych a domácich
lexém.163 Vo vzťahu domácich a internacionálnych synoným možno uvažovať aj o
absolútnych synonymách, ak „plnia takú istú funkciu ako ich domáce náprotivky“ (DSZSS:
324), porov. napr. CS atomový – jaderný, PL motor – silnik, SK podstatné meno –
substantívum. Synonymia je však „důležitým organizujícím, systémotvorným činitelem
v lexikální zásobě a nezbytným činitelem stylistické pragmatiky“ (Filipec – Čermák: 132–
133). Synonymné domáce a internacionálne prostriedky slúžia k štýlovej a funkčnej
diferenciácii, porov. CS úspěch – hovor. expr. sukces, PL dziennikarstwo – kniž. żurnalistyka,
SK hovor. cukrovkár – diabetik.
Internacionalizmy však

vstupujú

do

synonymických

vzťahov

aj

s

ďalšími

internacionalizmami a prevzatiami, porov. CS debata – diskuze, renomé – reputace, PL
162

Uvedené lexémy považujem za systémové ekvivalenty, ich výskyt v textoch však tomu nemusí zodpovedať
Napr. databáza Treq (založená na korpusoch Intercorp) ponúka pre poľské internauta viaceré prekladové
ekvivalenty, okrem uvedeného uživatel internetu, ktorý je najfrekventovanejší, aj internetový uživatel, osoba,
člověk na internetu, internetový divák (poradie podľa frekvencie), v jednom prípade sa vyskytuje aj ekvivalent
internaut. Jednoslovné synonymá CS internetista, internaut, SK internetista, interaut majú v porovnaní
s viacslovnými pomenovaniami, aj v porovnaní s poľskou lexémou, veľmi nízke frekvencie a patria na perifériu
lexikálnej zásoby, zatiaľ čo v poľštine je lexéma internauta centrálny jazykový prostriedok.
163
Tendencia k tvoreniu z domácich zdrojov je označovaná ako nacionalizácia (NESČ) alebo autochtonizácia
(Avramova 2003). Vo vzťahu k internacionalizácii, resp. preberaniu sa hovorí aj o pôsobení tzv. vyrovnávacích
tendencií (Martincová 2003).
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homoseksualista – gej, plebiscyt – referendum, SK esemeska – textovka, kandidát – nominant,
PL propagować – promować – reklamować – popularyzować.
4.3.2 V teórii dvojjazyčnej lexikografie sa na základe zhôd a rozdielov vymedzujú vzťahy
symetrickej, symetricko-asymetrickej a asymetrickej ekvivalencie (napr. Benkovičová 1993,
Filipec 1985, Sekaninová 1993).
Súvzťažnosť internacionalizmov v západoslovanských jazykoch som sa pokúsila
uchopiť na základe určenia ekvivalenčných typov. Ako bolo povedané v úvode tejto kapitoly,
zaujímajú ma predovšetkým vzťahy internacionálnych a neinternacionálnych prostriedkov
ako aj paralely a kontrasty v požívaní internacionalizmov v porovnávaných jazykoch.
Ako východisko som prijala štúdiu K. Buzássyovej Niektoré rozdiely v stupni
internacionalizácie medzi češtinou a slovenčinou (1989), ktorá je zameraná na porovnanie
rozdielov

v zastúpení

internacionalizmov

a domácich

lexém

v českej

a slovenskej

terminológii. Zohľadnila som aj o ekvivalenčné typológie v dvojjazyčnej lexikografii J.
Filipca (1985) a E. Sekaninovej (1993: 59n).
Predstavená typológia nezahrnuje celé spektrum možných ekvivalenčných typov
a podtypov, nazdávam sa však, že postihuje hlavné, základné typy ekvivalentov.

4.3.2.1 Symetrická ekvivalencia
1. ekvivalenčný typ predstavuje symetrické vzťahy, keď sa vo všetkých porovnávaných
jazykoch používa paralelný komunikačne, štylisticky zhodný ekvivalent.
1.1 Prvý podtyp tohto symetrického vzťahu predstavujú prípady, keď sa vo všetkých troch
jazykoch používa paralelný komunikačne, štylisticky zhodný internacionalizmus. Pri
symetrickom vzťahu sa lexia L1 zhoduje s lexiou v L2 aj L3, pričom môže ísť a) o zhodu
monosémických lexém: CS butik, PL butik, SK butik ,malý obchod s módnymi odevmi a
doplnkami‘, b) zhodu lexií polysémických lexém: CS virus / vir, PL wirus, SK vírus 1.
,jednoduchý parazitický organizmus‘, 2. ,škodlivý počítačový program‘. Možno hovoriť aj
o úplnej symetrii.
1.2 Druhý podtyp tohto symetrického vzťahu predstavujú prípady, keď sa vo všetkých troch
jazykoch používa paralelný komunikačne, štylisticky zhodný internacionalizmus aj
neinternacionálne (domáce) synonymum. Napr. CS armáda – vojsko, PL armia – wojsko, SK
armáda – vojsko (lexia ,ozbrojené sily štátu‘), CS atomový – jaderný – nukleární, PL
atomowy – jądrowy – nuklearny, SK atómový – jadrový – nukleárny (lexia ,súvisiaci
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s energiou vytvorenou rozpadom atómového jadra‘),164 CS luna – měsíc, PL luna – księżyc,
SK luna – mesiac (lexia ,nebeské teleso‘, internacionálny poetizmus – nocionálne domáce
synonymum).
1.3 Tretí podtyp tohto symetrického vzťahu predstavujú prípady, keď sa vo všetkých troch
jazykoch používa ekvivalentný interlingválne motivovaný jazykový prostriedok bez
kongruentnej internacionálnej formy. Napr. CS červ – PL robak – SK červ; CS myš – PL mysz
– SK myš; CS nadváha – PL nadwaga – SK nadváha.

4.3.2.2 Symetricko-asymetrická ekvivalencia
2. ekvivalenčný typ tvoria prípady symetricko-asymetrického vzťahu, keď sémantické
štruktúry internacionálnych polysémantov v L1, L2 a L3 obsahujú zhodné a nezhodné
internacionálne lexie. Napr. CS imunita, SK imunita 1. ,odolnosť organizmus proti chorobe‘,
2. ,trestná nedotknuteľnosť‘165, poľský ekvivalent immunitet je monosémický, je realizáciou
semémy ,trestná nedotknuteľnosť‘, realizáciou semémy ,odolnosť organizmus proti chorobe‘
je domáca lexéma odporność; SK futbal 1. ,športová hra‘, 2. ,lopta k tejto hre‘ – lexémy CS
fotbal, PL futbol sú realizáciou iba semémy ,športová hra‘ (semému ,lopta‘ realizujú lexie CS
fotbalový míč, kopačák, PL futbalówka); PL aktor 1. ,dramatický umelec‘, 2. ,účastník‘ –
lexémy CS aktér, SK aktér sú realizáciou iba semémy ,účastník‘ (seméma ,dramatický
umelec‘ je realizovaná domácimi lexémami CS herec, SK herec), PL kostium 1. ,oblečenie
slúžiace ako prestrojenie‘, 2. ,dámske oblečenie zložené z saka a nohavíc, sukne‘, 3.
,oblečenie na kúpanie‘ – lexémy CS kostým, SK kostým sú realizáciou semém 1. ,oblečenie
slúžiace ako prestrojenie‘, 2. ,dámske oblečenie zložené z saka a nohavíc, sukne‘ (seméma
,oblečenie na kúpanie‘ je realizovaná lexémami CS plavky, SK plavky). V týchto prípadoch
možno hovoriť aj o čiastočnej symetrii.
2.1 podtyp tohto symetricko-asymetrického vzťahu predstavujú prípady, keď lexiám
internacionálneho polysémantu, popr. úplným homonymám166 v L1 (L2) zodpovedajú v L3
čiastočne diferencované formy. Napr. PL konzola, SK konzola × CS konzole ,výstupok v
stene‘ – konzola ,ovládacie zariadenie počítača‘; CS rezervace, SK rezervácia × PL
rezerwacja ,vopred zaistené používanie veci alebo služby‘ – PL rezerwat ,vyhranené územie
pre pôvodných obyvateľov‘, ,vyhranené prírodné, kultúrne chránené územie‘; PL hymn × CS
164

Stranou tu ponechávam skutočnosť, že ide o čiastočné synonymá líšiace sa predovšetkým kolokačne.
V češtine a slovenčine ide o úplnú symetrickú ekvivalenciu.
166
Vzťah daných lexií nie je vždy celkom jednoznačný, súvisí s neostrou hranicou medzi polysémiou
a homonymiou. V jednotlivých slovníkoch sa potom môžu interpretácie týchto vzťahov líšiť, porov. napr. CS
servírovat = polysémia (SSJČ), homonymia (ASCS).
165
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hymna, SK hymna ,reprezentatívna pieseň štátu, národa ap.‘ – CS hymnus, SK hymnus
,chválospev‘; CS servírovat, PL serwować × SK servírovať ,podávať, podať jedlo‘ – servovať
,podávať loptu do hry‘. Do tohto typu by spadali aj ekvivalenty líšiace sa morfologicky, napr.
slovesá vidom: CS charakterizovat, SK charakterizovať biasp. × PL charakteryzować impf. –
scharakteryzować perf.
3. ekvivalenčný typ tvoria prípady symetricko-asymetrického vzťahu, keď L1 (L2) má
výlučne

internacionalizmus,

kým

v

L3

funguje

internacionalizmus

a synonymný

neinternacionálny (domáci) prostriedok, napr. PL komputer × CS komputer – počítač, SK
komputer – počítač; PL wulkan × CS vulkán – sopka, SK vulkán – sopka; PL gramatyka, SK
gramatika × CS gramatika – mluvnice; PL sekunda, SK sekunda × CS sekunda – vteřina; CS
motor, SK motor × PL motor – silnik; CS molekula, SK molekula × PL molekuła –
cząsteczka; SK basketbal × CS basketbal – košíková, PL basketball – koszykówka; SK gól ×
CS gól – branka, PL gol – bramka.
4.

ekvivalenčný

typ

symetricko-asymetrického

vzťahu

tvoria

prípady,

keď

sa

internacionalizmy v porovnávaných jazykoch líši štýlovou a komunikačnú platnosťou,
frekvenciou ap. K týmto príznakovým internacionalizmom spravidla existuje v lexikálnej
zásobe daného jazyk neutrálne neinternacionálne (často domáce) synonymum.167
a) Internacionalizmy sú prostriedkami využívanými na realizáciu prestížnejších,
náročnejších komunikačných cieľov, asymetria tu spočíva v tom, že kým v L1 (L2) sú
internacionalizmy knižné prostriedky, v L3 sú nocionálne (v slovníkoch zachytené bez
kvalifikátora). Knižné výrazy sú napr. lexémy CS decidovat (ASCS), SK decidovať
(SCS(A)); CS konsekvence (SSJČ), SK konzekvencia (SSSJ); CS rezultát (SSJČ), SK
rezultát (KSSJ), v poľštine ide o štýlovo nocionálne internacionalizmy decydować,
konsekwencja, rezultat (WSJP); v poľštine sú knižné lexémy: detaliczny ,podrobný‘, tank
1. ,vojenské vozidlo‘, 2. ,nádrž na kvapalinu‘ (WSJP168), v češtine a slovenčine sú
internacionalizmy CS detailní, tank, SK detailný, tank nocionálne (porov. SSČ169, KSSJ,
SSSJ).
b) Internacionalizmy sú komunikačné prostriedky bežného dorozumievania, asymetria
spočíva v tom, že v L1 (L2) sú internacionalizmy štýlovo príznakové, v L3 sú paralelné
internacionalizmy nocionálne (v slovníkoch zachytené bez kvalifikátora). Napr. hovorové
167

Pri hodnotení príznakovosti synoným vychádzam z údajov uvedených vo výkladových slovníkoch.
V poznámke o používaní výrazu sa v hesle detaliczny uvádza, že v tomto význame je považovaný za
nesprávny.
169
SSČ a ASCS označujú lexiu ,cisterna‘ ako zriedkavú, aktuálny jazykový materiál tomu však už
nezodpovedá, aj lexia ,vojenské vozidlo‘ je výrazne frekventovanejšia.
168
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lexémy CS muzika (SSČ), SK muzika (SSSJ) ,umenie‘ – nocionálna lexéma PL muzyka
(WSJP); hovorový a expresívny výraz: CS interesovat (ASCS), SK interesovať (SSSJ) –
nocionálna lexéma PL interesować (WSJP); porov. aj lexémy CS partaj hovor. expr.
(ASCS), SK partaj hovor. často pejor. (KSSJ) – PL partia nocionálna lexéma (WSJP).
Tento stav pozorujem skôr v češtine a slovenčine pri porovnaní s poľštinou.
c) Internacionalizmy sú v L1 (L2) z časového hľadiska príznakové (v slovníkoch označené
ako zastarané, zastarávajúce prostriedky), v L3 sú paralelné internacionalizmy nocionálne
(v slovníkoch zachytené bez kvalifikátora). Napr. zastarané výrazy: CS bagáž, sese, SK
bagáž, sesia (ASCS, SSSJ, SSJ) – v poľštine sú internacionalizmy bagaż, sesja
z časového hľadiska nepríznakové (WSJP). Tento stav sa zdá častejší v češtine
a slovenčine v porovnaní s poľštinou, sú však aj opačné prípady, porov. PL ekskursja,
tabaka vo významoch ,rastlina; listy tejto rastliny používané ako fajčivo‘ (USJP) –
v češtine a slovenčine sú internacionalizmy CS exkurze, tabák, SK exkurzia, tabak
z časového hľadiska nepríznakové (SSČ, KSSJ); v češtine bicykl z časového hľadiska
príznakový (SSČ), v poľštine je lexéma bicykl historizmom (USJP)170 – v slovenčine je
internacionalizmus bicykel nepríznakový (SSSJ).
d) Rozdiel v používaní internacionalizmu môže spočívať aj vo frekvencii. V L1 (L2) je
internacionalizmus výrazne frekventovanejším prostriedkom ako v L3. Napr. v češtine
a slovenčine patria lexémy CS konektor, SK konektor medzi centrálne lexikálne
prostriedky zachytené už v starších slovníkoch (napr. SSJČ, SSJ), v poľštine je lexéma
konektor neologizmom, ktorého frekvencia sa postupne zvyšuje. Frekvenčné diferencie sa
ukazujú aj pri galicizme CS suvenýr, SK suvenír, ktorý v češtine a slovenčine patrí medzi
najfrekventovanejšie internacionalizmy – v poľštine má lexéma souvenir / suwenir nižšie
frekvencie. Opačná situácia je pri poľskej lexéme lunch / lancz, ktorá patrí medzi
centrálne lexikálne prostriedky, je realizáciou semémy ,ľahké jedlo konzumované okolo
poludnia‘ (USJP), českým a slovenským prekladovým ekvivalentom je však skôr domáca
lexéma CS oběd, SK obed než anglicizmus171. V češtine a slovenčine korpusové doklady
ukazujú jednak nízke frekvencie lexém CS lunch, SK lunch, jednak kontexty často
odkazujú k cudziemu (angloamerickému) prostrediu, popr. ide o anglické kontexty.172

170

A tiež funguje v inom význame: ,typ bicykla s jedným veľkým a druhým malým kolesom‘ (porov. USJP).
V databáze Treq je lexéma oběd dominantným prekladovým ekvivalentom, avšak spojeniam pora lunchu,
przerwa na lunch zodpovedajú v češtine spojenia polední předstávka, polední pauza.
172
K cudzím reáliám odkazujú aj sémantické poznámky v slovníkových definíciách, porov. „druhé jedenie okolo
poludnia v krajinách, kde podávajú hlavné jedlo až v popoludňajších hodinách“ (SSJ), „(v cizím prostředí, kde se
hlavní jídlo podává až později odpoledne) masitá přesnídávka v poledne“ (ASCS).
171
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4.3.2.3 Asymetrická ekvivalencia
5. ekvivalenčný typ tvoria prípady asymetrického vzťahu, keď internacionalizmu v L1 (L2)
zodpovedá v L3 výlučne neiternacionálna (domáca) lexéma. Napr. CS atentát, SK atentát ×
PL zamach; CS infarkt, SK infarkt × PL zawał; CS román, SK román × PL powieść; PL
kwestia × CS otázka, záležitost, SK otázka, záležitosť; PL bazować × CS vycházet, zakládat,
SK vychádzať, zakladať; CS tramvaj, PL tramvaj × SK električka. Do tohto typu patria aj
slovenské (medzinárodné) názvy mesiacov173: január, február, marec, apríl, máj, jún, júl,
august, september, október, november, december, v češtine sa používajú vlastné názvy (leden,
únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec),
v poľštine má väčšina mesiacov domáce názvy (styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień), okrem 3. a 5. mesiaca, tu má aj poľština
internacionalizmy marzec a maj.174
6. ekvivalenčný typ tvoria prípady asymetrického vzťahu, keď L1 (L2) má internacionalizmus
aj komunikačne, štylisticky rovnocenné neiternacionálne (domáce) synonymum, kým v L3 je
iba neiternacionálny (domáci) prostriedok. Napr. CS obezita – otylost, SK obezita – tučnota ×
PL otyłość; PL natura – przyroda × CS příroda, SK príroda (symetria je pri lexii ,povaha‘ CS
nátura, PL natura, SK nátura).
6.1. podtyp tohto asymetrického vzťahu predstavujú prípady, keď L1, má internacionalizmus,
L2 neinternacionálny (domáci) lexikálny prostriedok a L3 internacionálne aj neinternacionálne
(domáce) synonymá. Napr. CS drak × PL smok × SK drak – šarkan; SK puk × PL krążek ×
CS puk – kotouč.
7. ekvivalenčný typ tvoria prípady asymetrického vzťahu, keď sa v porovnávaných jazykoch
používa iný internacionalizmus, popr. iná lexéma tvorená od internacionálneho základu175.
Napr. PL aborcja × CS interrupce, SK interrupcia; PL zero × CS nula, SK nula; CS tramvaj,
PL tramvaj × SK električka. V niektorých prípadoch sa ukazujú rozdiely v distribúcii
internacionalizmov, ktoré sa viac alebo menej sémanticky prekrývajú, napr. CS flexibilní –
elastický, SK flexibilný – elastický × PL elastyczny ,pružný (materiál)‘, ,prispôsobivý
podmienkam‘; CS droga – narkotikum, SK droga – narkotikum × PL narkotyk, používanie

173

V minulosti bola snaha zaviesť vlastné názvy mesiacov aj v slovenčine, napr. u štúrovcov, používali ich
niektoré periodiká 19. storočia a objavujú sa v staršej literatúre (pozri Ondrejková 2002).
174
Internacionálne názvy 4. a 5. mesiaca apríl a máj sa používajú aj v češtine, nie sú to však oficiálne názvy
(SSČ apríl hovor., máj kniž. a expr.)
175
Do príkladov tohto typu zahŕňam aj prípady lexém s internacionálnymi základmi, ale bez náležitej
sémantickej ekvivalencie vo viacerých jazykoch.
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lexémy drag / drug sa obmedzuje vyjadrovanie určitej sociálnej skupiny v UJSP vymedzenej
generačne (środ. młodz.). Paralelný internacionalizmus sa môže aj používať v inej
komunikačnej oblasti, napr. v poľštine sa pre obsah ,propagačná kampaň, podujatie na
podporu predaja‘ a ,slávnostné stretnutie s autorom diela‘ uzualizovala forma promocja,
používaná je aj v bežnom dorozumievaní, v češtine a slovenčine spolunažívajú podoby CS
promoce – promotion, SK promócia – promotion,176 ktoré sú obmedzené skôr na
vyjadrovanie v oblasti marketingu, v bežnom dorozumievaní fungujú skôr lexémy CS
prezentace, propagace, SK prezentácia, propagácia177.
7.1 podtyp tohto asymetrického vzťahu tvoria prípady, keď v L1, popr. aj L2 je konkrétna
realita vyjadrená odlišným spôsobom ako v L3 – inou slovotvornou štruktúrou, viacslovným
spojením ap.
a) internacionalizmus – polokalk: CS hyperkorektní, SK hyperkorektný × PL
hiperpoprawny; CS fulltextový / fultextový × PL pełnotekstowy × SK fulltextový –
plnotextový;
b) jednoslovný internacionalizmus – viacslovné spojenie: CS elektromobil, SK elektromobil
× PL samochód elektryczny; CS sportovat, SK športovať × PL uprawiać sport; PL
parlamentarzysta × CS poslanec parlamentu, SK poslanec parlamentu, PL ultrafiolet × CS
ultrafialové záření, SK ultrafialové žiarenie.
Predstavená typológia tvorí jeden z prístupov, akým sledovať zhody a rozdiely
v internacionálnej lexike medzi porovnávanými jazykmi. Iným je sledovanie vzťahov
ekvivalencie v čiastkových systémoch (tematických skupinách). Sledovanie prítomnosti alebo
absencie internacionalizmov v určitých tematických okruhoch akcentuje rozdielnosti
vo vývine porovnávaných jazykoch aj kultúrnych a spoločenských tradícií. Iné skutočnosti by

176

V slovenčine lexému promócia vo význame ,slávnostný akt pri vydaní platne, knihy‘ zachytáva VSCS z roku
2003, vo VSCS z roku 2008 už táto lexia v hesle promócia chýba, pribudlo však heslo promotion ,propagačná
kampaň‘. Analogickým spôsobom ako vo VSCS 2008 je zachytený stav v češtine v ASCS. V slovníkoch
neologizmov sa uvádza lexéma promotion (SN1) vo význame ,propagace (výrobku, akce ap.); propagační
kampaň‘ a lexému promoce (SN2) vo významoch ,akce na podporu prodeje (nového) výrobku, služby ap.;
promoční akce, promotion akce‘ a ,slavnostní prezentace nového díla (knihy, desky ap.) zprav. při jeho uvedení
na trh‘ (v poznámke je vymedzené použitie na komunikačné oblasti marketingu a kultúry).
Tomuto opakovanému internacionalizmu venovali pozornosť viacerí lingvisti (napr. Buzássyová 1995,
Markowski 1999, Witalisz 2007). Rozdiely medzi porovnávanými jazykmi nie sú iba v distribúcii týchto lexém,
ale aj v ich sémantickej štruktúre. Polysémantu promocja v poľštine zodpovedajú vo význame ,ponuka tovaru za
zníženú cenu‘ lexémy CS akce, SK akcia.
Lexémy CS promoce, PL promocja, SK promócia v tradičnom význame ,udelenie vedeckej, akademickej
hodnosti‘, ako aj poľskú lexiu ,postúpenie žiaka do vyššej triedy‘ nepovažujem za internacionalizmy.
177
V poľštine je lexia propagacja ,propagačná kampaň‘ zastaraná (napr. WSWO).
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mohlo odhaliť aj porovnávanie sledovanej lexiky z hľadiska pôvodu, obdobia transferu alebo
na základe iných kritérií.
4.3.3 Súbor registrovaných internacionalizmov predstavuje z hľadiska tematických skupín
veľmi rozmanitú vzorku, od vyjadrovacích prostriedkov každodenného života (kozmetika,
móda, spoločenský a profesiový život, stravovanie atď.), po lexiku vedných a i. odborov
(architektúra, biológia, ekonómia, elektrotechnika, financie, farmácia, film a televízia,
filozofia, fyzika, chémia, hudba, informatika, lingvistika, literatúra, medicína, politika, šport
atď.). V nasledujúcej časti kapitoly predstavím lexiku niektorých vybraných tematických
okruhov (lingvistika, medicína, informatika, hudba, šport) v konfrontačnom pohľade cez
prizmu miery internacionálnosti a vzťahu domácich a internacionálnych prostriedkov.
4.3.3.1 Lingvistická terminológia, ktorá bola budovaná na základoch gréckej a latinskej
terminológie, sa vyznačuje značnou synonymiou medzinárodných a domácich termínov (napr.
CS kompozitum – složené slovo, složenina, PL compositum – wyraz złożony, SK kompozitum
– zložené slovo, zloženina). Pri používaní týchto konkurenčných prostriedkov sa zdôrazňuje,
že internacionalizmy slúži na komunikáciu v odbornej sfére, domáce náprotivky sú určené pre
potreby širšieho dorozumievaní, popularizáciu, školskú prax ap. (pozri DSZSS, Jedlička
1987). Pri analýze tejto tematickej skupiny nevychádzam z materiálu frekvenčných
zoznamov, ale z analýzy lexiky slovníka Slovník slovanské lingvistické terminologie (1977,
1979).178 Výrazná je predovšetkým paralelnosť českej a slovenskej terminológie, rozdiely sa
ukazujú medzi poľštinou a druhými dvoma jazykmi. V poľštine majú silnú pozíciu domáce
termíny, napr. bierny, gatunek, iloczas, tam, kde čeština slovenčina majú internacionalizmy:
CS pasivní, žánr, kvantita, SK pasívny, žáner, kvantita. Neobvyklá však nie je ani opačná
situácia, porov. PL alfabet, litera, ortografia, relacja, redundancja, v českej a slovenskej
terminológii sú uprednostnené domáce termíny: CS abeceda, vztah, písmeno, pravopis,
nadbytečnost, SK abeceda, vzťah, písmeno, pravopis, nadbytočnosť, hoci fungujú aj
internacionálne synonymá. Rozdiely sú však aj medzi češtinou a slovenčinou, napr.
v slovenčine fungujú frekvenčne rovnocenné synonymá infinitív – neurčitok, v češtine je
domáca lexéma neurčitek zriedkavá a v odbornej aj bežnej komunikácii sa používa
178

Treba však zdôrazniť, že lexika zachytená v Slovníku slovanské lingvistické terminologie zo 70. rokov nie je
už celkom aktuálna, preto boli dané termíny overované v jazykových korpusoch (ÚČNK syn, link, SNK prim5.0-public-all, NKJP k marci 2012). Táto analýza bola zameraná predovšetkým na symetricko-asymetrickú a
asymetrickú ekvivalenciu.
Čiastkové výsledky tejto sondy boli prezentované na Študentskej vedeckej konferencii Inštitútu slovakistických,
mediálnych a knižničných štúdií (Prešovská univerzita v Prešove, 27. marec 2012) v príspevku s názvom
Srovnání diferenčních lingvistických termínů v češtině, polštině a slovenštině. Vypracovaná konfrontačná
analýza mala podobu seminárnej práce ku skúške Volitelná oborová zkouška z předmětu užší vědecké
specializace, absolvovanej v rámci doktorského štúdia.
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internacionalizmus

infinitiv.

V poľštine

prevažuje

používanie

domáceho

termínu

bezokolicznik, internacionalizmus je zriedkavý a jeho forma neustálená (infinitiwus /
infinitivus

/

infinityw179).

Aj

keď

v porovnávaných

jazykoch

existujú

dvojice

internacionálnych a domácich termínov, ukazujú sa rozdiely v ich používaní. Napr. aj pri
názvoch slovných druhov sú v češtine a slovenčine v odbornom vyjadrovaní bežnejšie
internacionálne názvy,180 kým v poľštine sú uprednostňované domáce termíny, o čom svedčí
aj neustálenosť formy internacionalizmov, porov. CS substantivum – podstatné jméno,
adverbium – příslovce, SK substantívum – podstatné meno, adverbium – príslovka, ale PL
rzeczownik – substantivum / substantiwum, przysłówek – adverbium / adwerbium.
Príčiny rozdielov medzi jazykmi vidí M. Sokolová (napr. 2008) v kultúrnych sféra
jazykovied tzv. veľkých či väčších kultúr. Autorka uvádza, že „v kultúrnej sfére bohemistiky
je napr. slovakistika, čiastočne sorabistika, v kultúrnej sfére ruštiny je hlavne bulharská a
čiastočne macedónska či bieloruská terminológia, vo sfére polonistiky je sčasti sorabistika a
ukrajinistika. Pritom platí, že čím je kultúra väčšia, tým je voči internacionálnej terminológii
viac uzavretá (poľština, ruština), ale platí to aj naopak (lužická srbčina, slovenčina,
slovinčina, chorvátčina)“ (ib. 309).
4.3.3.2 Lexika z oblasti medicíny má do značnej miery internacionálny charakter vo všetkých
porovnávaných jazykoch, jej jadro tvoria termíny z latinčiny a gréčtiny, novodobejšie termíny
pochádzajú predovšetkým z angličtiny (pozri napr. Bozděchová 2003), porov. CS diagnóza,
DNA / dna, HIV, (oplodnění) in vitro, orgán, šok, terapie, trauma, PL diagnoza, DNA / dna,
HIV, (zapłodnienie) in vitro, organ, szok, terapia, trauma, SK diagnóza, DNA / dna, HIV,
(oplodnenie) in vitro, orgán, šok, terapia, trauma. V poľskej lekárskej terminológii je však
väčší dôraz na domáce termíny, vo väčšej miere než v češtine a slovenčine koexistujú domáce
a internacionálne synonymá a domáce lexémy tu majú platnosť odborných termínov (porov.
Bańko 2016: 80)181, napr. nadciśnienie – hipertensja, odpornościowy – immunologiczny,
zastrzyk – iniekcja, szczepionka – wakcyna, popr. sa používajú výlučne domáce termíny:
plemnik, wydzielina, v češtine a slovenčine týmto dvojiciam zodpovedajú internacionalizmy
(len popri hypertenzii funguje aj lexikalizované spojenie vysoký tlak): CS hypertenze,
imunologický, injekce, sekret, spermie, vakcína, SK hypertenzia, imunologický, injekcia,

179

Podoby infinitiwus, infinitivus uvádza slovník USJP, podoba infinityw je zachytená vo WSJP v hesle
bezokolicznik v časti Relacje znaczeniowe, synonimy.
180
Výnimku v tejto skupine predstavuje termín sloveso vo vzťahu k verbum, porov. aj PL czasownik – verbum.
181
Pri formovaní novodobej normalizovanej poľskej medicínskej terminológie v 19. storočí pôsobili
nacionalizačné tendencie. Zdrojom poľských termínov boli regionalizmy, archaizmy, vznikali mnohé
neologizmy, z ktorých však iba niektoré pretrvali do súčasnosti (pozri Masłowski 1977).
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sekret, spermia, vakcína. Existujú však aj opačné prípady, napr. v názvoch lekárskych
profesií, porov. PL dentysta – CS zubní lékař, zubař, SK zubný lekár, zubár, internacionálne
názvy CS dentista, SK dentista nefungujú v češtine a slovenčine ako oficiálne názvy tejto
lekárskej profesie (pozri sémantickú poznámku v SSJČ „(v cizině) zubní lékař“, SSSJ
kvalifikátor neofic.)182. Synonymia internacionálnych a domácich lexém je v tejto tematickej
skupine prítomná aj v češtine a slovenčine (napr. CS parazit – cizopasník, SK parazit –
cudzopasník, poľským ekvivalentom je lexéma pasożyt), vo všetkých jazykoch fungujú
dvojice: CS doktor – lékař, PL doktor – lekarz, SK doktor – lekár; synonymia v medicínskej
terminológii je však výraznejšou charakteristickou črtu poľštiny.
4.3.3.3 Internacionálnosťou sa vyznačuje lexika z oblasti hudby. Nech už sú to pojmy
z klasickej hudby, pochádzajúce predovšetkým z taliančiny, napr. CS allegro, duet / dueto,
harmonie, kadence, koncert, kytara, melodie, nota, opera, sólo, tempo, tón, vokalista, PL
allegro, duet, gitara, harmonia, kadencja, koncert, melodia, nuta, opera, solo, tempo, ton,
wokalista, SK allegro, duet / dueto, gitara, harmónia, kadencia, koncert, melódia, nota, sólo,
tempo, tón, alebo lexika modernej populárnej hudby, vytvorená predovšetkým na základe
angličtiny, porov. názvy hudobných štýlov: acid jazz, free jazz, blues, country, house, indie,
jazz (aj CS džez, PL dżez, SK džez), metal, pop, punk rock, rock, reggae, R’n’B183, názvy
hudobných foriem: hit, protest song, CS muzikál, PL musical, SK muzikál, názvy hudobných
nosičov a obsahu na nich umiestenom: CS CD, singl, PL CD, singiel, SK CD, singel, názvy
osôb: CS manažer, DJ / dýdžej, PL menedżer, DJ / didżej, SK manažér, DJ / dídžej, miest a
podujatí: CS festival, klub, PL festiwal, klub, SK festival, klub.
Rozdiel medzi porovnávanými jazykmi vystupuje už pri základom pojme tejto
tematickej oblasti. Kým v poľštine sa používa iba internacionalizmus muzyka (aj muzyczny,
muzyk), v češtine a slovenčine fungujú domáce a internacionálne (príznakové)184 synonymá:
CS hudba – muzika (aj hudebník – muzikant, hudební – muzikální), SK hudba – muzika (aj
hudobník – muzikant, hudobný – muzikálny). Synonymické dvojice fungujú aj pri
hyperonyme označujúcom prostriedok na tvorenie hudby: CS (hudobný) nástroj – instrument,
SK (hudobný) nástroj – inštrument, ale PL instrument (muzyczny), pri pomenovaniach
182

Primárny význam lexémy dentista v češtine a slovenčine je ,zubný technik‘.
Názvy moderných hudobných štýlov si spravidla zachovávajú pôvodnú grafickú podobu. Nedochádza ani
k slovotvornému prispôsobovaniu adjektívnych komponentov viaczložkových názvov, napr. free jazz, heavy
metal, ktoré sa preberajú ako celky a môžu byť chápané ako súslovia aj ako kompozitá. Často sú doložené dve
grafické podoby, písanie zvlášť a dovedna, napr. art rock / artrock, punk rock / punkrock (pozri k tomu
Mravinacová 2001).
184
V slovníkoch sú internacionálne substantíva označené kvalifikátorom hovor., napr. CS muzika, muzikant
ASCS, SSČ, SK muzika, muzikant KSSJ, SSSJ, ale adjektíva CS muzikální, SK muzikálny nie sú označené
štylistickým kvalifikátorom a ide o čiastočné synonymá k domácim adjektívam CS hudební, SK hudobný.
183
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tvorcov hudobných diel: v poľštine je iba kompozytor, v češtine a slovenčine je bežnejšie
domáce synonymum CS skladatel, SK skladateľ než internacionalizmus CS komponista, SK
komponista.
4.3.3.4 Lexika informatiky je v značnej miere tvorená na základe anglickej predlohy (pozri
k tomu napr. Bozděchová 1997, Mietła 2004). Jadro lexiky informatiky je tvorené lexikou
pôvodom z klasických jazykov a má často interdisciplinárny charakter, lebo informatika čerpá
z terminológie iných odborov (matematiky, elektrotechniky, medicíny a i.), porov. CS abort,
adaptér, algoritmus, ikona, import, infikovat, informace, komprese, post, program, PL abort,
algorytm, ikona, import, infekować, informacja, kompresja, post, program, SK abort,
adaptér, algoritmus, ikona, import, infikovať, informácia, kompresia, post, program.
Zastúpené sú aj etymologicky anglické lexémy, popr. hybridné lexémy, napr. bluetooth,
displej, download, e-shop, hot spot / hotspot, laptop, spam, web. Výrazný je v nej podiel
abreviatúr: admin, bit, HTML, IP, org, PC, PDF / pdf, RAM, SQL, USB.
Anglické vplyvy na lexiku informatiky majú rozličných charakter. Okrem vlastného
preberania nových lexikálnych prostriedkov sú časté sémantické a slovotvorné kalky, popr. je
vznik domácich pomenovaní cudzím vzorom stimulovaný. Nadväznosť na anglický prototyp
môže byť zachovaná v rozličnej miere, porov. slovotvorné kalky CS prohlíž-eč, PL przeglądarka, SK prehliad-ač (← En brows-er), CS vyhledávač, PL wyszukiwarka, SK vyhľadávač
(← En search engine), CS kyberprostor, PL cyberprzestrzeń, SK kyberpriestor (← En
cyberspace), CS operační systém, PL system operacyjny, SK operačný systém (← En
operating system). V porovnávaných jazykoch sa výsledok v jednotlivých prípadoch môže
líšiť, porov. CS dvojklik, SK dvojklik – PL podwójne kliknięcie (← En double-click), CS
sociální síť, PL serwis, portal społecznościowy, SK sociálna sieť (← En social network).
V poľštine sú častejšie kalky a polokalky (porov. aj Mietła 2004: 89), ktorým v češtine
a slovenčine zodpovedajú internacionalizmy, popr. domáce lexémy, porov. PL baza danych –
CS databáze, SK databáza (← En database); PL bank danych – CS databanka, SK
databanka, banka údajov (← En databank);185 PL autouzupełnianie – CS našeptávač, SK
našepkávač (← En autocomplete); PL hiperłącze (En hyperlink) – CS hyperlink, SK
hyperlink (← En hyperlink), paralelne však fungujú synonymné pomenovania: CS link,
(hypertextový) odkaz, PL link, odsyłacz (hipertekstowy), SK link, (hypertextový) odkaz.
185

Tu aj v češtine a slovenčine existujú kalkované viacslovné domáce náprotivky (CS báze dat, datová báze,
banka dat, datová banka, SK báza dát, dátová báza, banka dát, datová banka), sú však v porovnaní
s kompozitami veľmi málo frekventované. V súvislosti so slovenčinou však treba pripomenúť, že v prvej fáze
začleňovania týchto pomenovaní do slovenskej lexiky sa pomenovania databáza, databanka hodnotili ako
slangové. Oproti internacionalizmu databanka sa odporúčalo – stále živé – spojenie banka údajov (Masár 1983).
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Zhody a diferencie sú aj pri sémantických kalkoch. Sémantické kalkovanie sa týka
internacionalizmov aj lexém domáceho pôvodu, porov. CS adresa, PL adres, SK adresa
,identifikátor umiestnení údajov v pamäti počítača‘, ,označenie e-mailovej schránky‘, CS
červ, PL robak, SK červ ,škodlivý program‘, CS menu, PL menu, SK menu ,ponúka činností
programu‘, CS okno, PL okno, SK okno ,ohraničený priestor na obrazovke‘, CS robot, PL
robot, SK robot ,program prehľadávajúci internet za účelom indexácia dát‘. V niektorých
prípadoch sa popri kalku CS záplata, PL łata, łatka, SK záplata ,menšia časť kódu určená
k oprave programu‘ používa aj prevzatie CS patch, PL patch, SK patch.
Diferencie spočívajú predovšetkým v tom, že kým v L1 dochádza k rozšíreniu
sémantickej štruktúry internacionalizmu, v L2 (L3) domácej, popr. zdomácnenej lexémy,
porov. CS knihovna, SK knižnica – PL biblioteka; CS průzkumník, SK prieskumník – PL
eksplorator; CS digitální, SK digitálny – PL cyfrowy. V češtine a slovenčine v niektorých
prípadoch fungujú internacionalizmy aj domáce synonymá, napr. CS konto – účet, SK konto –
účet × PL konto; CS komputer – počítač, SK komputer – počítač × PL komputer, sú však opäť
aj opačné prípady: PL cookie / cookies – czasteczko × CS cookie / cookies, SK cookie /
cookies.
4.3.3.5 Základ v angličtine má aj lexika z oblasti športu. Vo všetkých troch jazykoch sa
paralelne používajú internacionalizmy: CS aut, blokovat, divize, finále, handicap / hendikep,
hokej, golf, junior, karate, ofenziva / ofenzíva, raketa, servírovat, set, surfovat, šampionát,
tenis, tribuna, turnaj, PL aut, blokować, czempionat / championat, dywizja, finał, handicap,
hokej, golf, junior, karate, ofensywa, rakieta, serwować, set, tenis, trybuna, turniej, SK aut,
blokovať, divízia, finále, hendikep / handicap, hokej, golf, junior, karate, ofenzíva, raketa,
servovať, set, tenis, tribúna, turnaj. Zhody sú aj pri niektorých kalkoch, porov. CS pětiboj,
horské kolo, PL pięciobój, rower górski, SK päťboj, horský bicykel, aj v používaní
internacionalizmov a domácich synoným: CS centr – střední útočník, servis – podání, stolní
tenis – ping-pong, PL center – środkowy napastnik, serwis, serw – zagrywka, tenis stołowy –
ping-pong, SK center – stredný útočník, servis, serv – podanie, stolný tenis – pingpong.
Okrem zhôd sú prítomné aj rozdiely, porov. PL boks – pięściarstwo, SK box – pästiarstvo
(domáce synonymum je menej frekventované), CS box – zast. rohování; CS branka – gól, PL
bramka – gol ,bod získaný pri dopravení lopty do bránky‘, v slovenčine iba gól.
Odlišnosti medzi porovnávanými jazykmi sa ukazujú pri porovnaní názvov loptových
hier, lôpt a spôsobov odohrania lopty, ku ktorým spravidla existuje anglický prototyp
s komponentom -ball. V češtine a poľštine existujú viaceré domáce synonymá pri názvoch
loptových hier, v slovenčine sa takmer výlučne používajú internacionalizmy. Porov. CS
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basketbal – košíková, fotbal – kopaná, házená – handbal, volejbal – odbíjená,186 SK
basketbal, futbal, volejbal, ale hádzaná popri (okrajovejšom) handbal. V poľštine sú domáce
pomenovania loptových hier tvorené viacslovnými spojeniami s komponentom piłka: piłka
nożna, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, popri ktorých fungujú pomenovania
tvorené sufixom -ównka: koszykówka, siatkówka. Internacionálne synonymá sú používané iba
v niektorých prípadoch, futbol / football187 (porov. aj futbolista – piłkarz, futbolowy –
piłkarski, ale iba futbol amerykański) a basketball188. Komponentom piłka sú tvorené aj
domáce pomenovania lôpt (piłka lekarska) a odohrania lôpt (piłka meczowa, piłka setowa), ku
ktorým existujú aj internacionálne synonymá: meczbol, setbol (CS medicinbal, mečbol, setbol,
SK medicinbal, mečbal, setbal).
Rozdiely sa ukazujú aj v lexike z oblasti cyklistiky. Pri pomenovaní základného
prostriedku sa internacionalizmus zachoval iba v slovenčine bicykel (pozri vyššie), českým
ekvivalentom je domáca lexéma kolo, poľským deproprium rower189. Rozdiely v používaní sú
aj pri názve daného športu, záujmovej činnosti. Frekventovanému internacionalizmu v češtine
a slovenčine (CS cyklistika, SK cyklistika) zodpovedá v poľštine domáca lexéma kolarstwo
(internacionalizmus cyklistyka je zriedkavý). V češtine a slovenčine je aj veľmi produktívne
tvorenie kompozít s prvým komponent cyklo- s významom ,vzťahujúci sa k cyklistike, k jazde
na bicykli‘ (pozri aj v kapitole 4.2). Pre pomenovanie osoby venujúcej sa jazde na bicykli
existuje viac synonymných pomenovaní, v slovenčine s internacionálnymi základmi: cyklista
– bicyklista, v češtine internacionalizmus cyklista a domáca lexéma kolař (hovorový výraz),
v poľštine fungujú čiastočné synonymá rowerzysta ,kto jazdí na bicykli‘ – kolarz ,pretekár v
cyklistike‘ a v súčasnosti dochádza k revitalizácii lexémy cyklista v súvislosti s cyklistikou
ako formou dopravy (Bańko 2016: 134)190. Synonymická dvojica existuje v poľštine aj pri
ďalšom pojme z cyklistiky: peleton – czołówka, v češtine a slovenčine sa používajú iba
internacionalizmy: CS peloton, SK peletón / pelotón.
4.3.4 Z hľadiska sémantickej ekvivalencie internacionalizmov je podstatná aj otázka
medzijazykovej

(interlinguálnej)

homonymie.191

Za

medzijazykové

homonymá

sú

186

Frekventovanejšie sú internacionalizmy okrem prípadu dvojice házená – handbal.
Zriedkavejší neadaptovaný variant football sa často obmedzuje na vlastné názvy (porov. Bańko 2016: 137).
188
WSJP označuje lexému basketball kvalifikátormi sport. pot. (výraz zo športovej oblasti a hovorový výraz).
189
Podľa WSJP „z ang. Rover 'nazwa firmy założonej w 1877 r., produkującej pojazdy mechaniczne' < rover
'wędrowiec'“.
190
V slovníkoch je lexéma cyklista hodnotená ako zastaraná (USJP) alebo knižná (WSJP).
191
Na označenie tohto pojmu sa v lingvistike používa viacero termínov, napr. falošní priatelia (prekladateľa),
faux-amix, zradné slová, v poľštine fałszywi przyjaciele tłumacza, pułapki językowe, wyrazy zdradliwe a i.
Medzijazyková homonymia je významnou otázkou konfrontačnej lingvistiky, prekladateľstva a glotodidaktiky,
ale týka sa aj bežnej komunikácie v druhom jazyku.
187

105

považované také dve lexémy dvoch (popr. viacerých) jazykov, ktoré sú formálne (zvukovo,
graficky) viac alebo menej kongruentné, ale sémanticky (významom alebo sémantickou
štruktúrou) nezhodné (porov. Lotko 1998: 8–9).192 „Tieto lexikálne jednotky sa zvyčajne
chápu ako slová, ktoré svojím pôvodom (majú napr. spoločný latinský či grécky základ) alebo
morfologickou a fonologickou štruktúrou si v dvoch jazykoch zodpovedajú, ale vývojom v
rôznych jazykových prostrediach nadobudli odlišný význam.“ (Trup 1981: 212), porov. napr.
CS penze, SK penzia ,situácia, stav dôchodcu‘, ,peniaze pravidelne vyplácané štátom
osobám v dôchodku‘ a ,denný poplatok za ubytovanie a stravu v hoteli‘ a CS penzion /
penzión, SK penzión ,menší hotel‘;
En pension1 ,peniaze pravidelne vyplácané štátom osobám v dôchodku, vdovám alebo
hendikepovaným‘, pension2 ,penzión‘ (OED);
Es pensión ,peniaze pravidelne vyplácané úradom osobám v dôchodku‘, ,penzión‘,
,poplatok za ubytovanie v penzióne‘, ,štipendium‘ (Clave).
V poľštine má lexéma pensja významy ,mzda, plat‘, ,zast. súkromná dievčenská škola‘
(WSJP). Druhému významu zodpovedajú v češtine a slovenčine lexémy: CS penzionát, SK
penzionát (porov. Es pensionado (synonymum k internado), En pansionnat sa nevzťahuje
k domácim reáliám, ale pomenúva taký typ školy v európskych štátoch, zodpovedajúcim
prekladovým

ekvivalentom

je

boarding

school).

Význam

,menší

hotel‘ a

,dom

s poučovateľskou službou‘ má v poľštine lexéma pensjonat (WSJP).
Medzijazyková homonymia vzniká aj v dôsledku náhodnej podobnosti formy
internacionalizmu s domácou lexémou v jednom z jazykov, porov. napr. CS droga, SK droga
,narkotikum‘– PL droga ,cesta‘ (narkotyk, slang. drag / drug); PL mecz ,zápas‘ – CS meč, SK
meč ,sečná zbraň‘(CS zápas, utkání, zast. hovor. match / mač, SK zápas, zried. match); CS
burza, SK burza ,organizovaný trh‘ – PL burza [buža] ,búrka‘ (PL giełda); PL house, SK
house [haus] ,hudobný štýl‘ – CS house ,mláďa husi‘ (aj CS house).

192

Problematike medzijazykovej homonymie vo vzťahu k porovnávaným jazykom sa venovali viacerí lingvisti,
okrem čiastkových štúdií (napr. Lotko 2008, Pančíková 2007, Bartáková 1998, 2003, Nábělková 2017, v širšom
kontexte slovanských jazykov Lacková 2015) existujú aj monografie a slovníky, napr. Zdrádná slova v polštině
a češtině (Lotko 1992), Zradné slová v poľštine a slovenčine (Pančíková 1993), Czesko-polski słownik
zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych (Orłoś, 2003). Lexikálna medzijazyková homonymia v češtine
a slovenčine (okrem študentských prác) zatiaľ nie je lexikograficky spracovaná. V štúdii z r. 2017 sa M.
Nábělková zamerala na zradnosť internacionálnej lexémy víno (je aj v našom súpise internacionalizmov)
a súvzťažných slov v česko-slovenskom kontexte. Lexéma víno, vzhľadom na to, že v slovenčine ide
o monosémant a v češtine o polysémant (sémantická kongruencia sa týka jednej z jeho lexií) predstavuje
potenciálnu nástrahu v slovensko-českej komunikácii.
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4.3.4.1 Medzijazyková homonymia je komplexný a mnohostranný jav. Možno na ňu nazerať
z hľadiska formy193 alebo sémantiky. R. Lipczuk (1992: 139) hovorí o širokom a úzkom
chápaní medzijazykových homoným. Zradnosť lexémy môže spočívať v gramatických
kategóriách, napr. odlišnosti v gramatickom rode CS (to) klima, PL (ten) klimat, SK (tá)
klíma, slovnodruhovej platnosti CS šik, SK šik adj. a adv. – PL szyk subst., v spájateľnosti CS
to je absurdní, SK to je absurdné – PL to absurd atď. Pri medzijazykovej homonymii sa
zdôrazňujú aj rozdiely v používaní paralelných lexém, frekvencii výskytu, v príslušnosti
k funkčným štýlom, v temporálnom aspekte, ap., napr. CS manuál, SK manuál ,príručka,
návod‘ – PL manuał zast. ,príručka, návod’ (zhoda v lexii ,klávesnica hudobného nástroja‘);
PL port ,prístav‘ – CS port, SK port zast. ,prístav‘ (zhoda v lexii ,rozhranie počítača‘).
Časté sú rozdiely pri lexémach s analogickým zakončením. L. Trup (1981: 215–215) na
materiáli slovenčiny a španielčiny popisuje tento typ v dvoch polohách, „jednak má výraz inú
podobu, než akú očakávame (...), jednak má tento očakávaný výraz v druhom jazyku odlišný
význam“, porov. CS morálka, SK morálka ,súbor noriem ľudského správania‘ – PL
moralność, ale CS morálnost, SK morálnosť ,mravný, etický ráz; vlastnosť toho, kto koná
v súlade s etikou, mravnosťou‘; CS legislativa, SK legislatíva nezodpovedá PL legislatywa,
ale legislacja vo význame ,tvorba a vydávanie právnych noriem‘, PL legislatywa znamená
,zákonodarný orgán (parlament, snem)‘194; CS agentura, SK agentúra – PL agencja (napr. CS
pracovní agentura, SK pracovná agentúra, PL agencja pracy), ale CS agentúra, PL
agentura, SK agentúra ,organizovaná sieť agentov vykonávajúcich špionáž‘.
Medzijazyková homonymia sa vzťahuje na polysémanty aj monosémické lexémy.
Častejšia je kombinácia monosémická lexéma v jednom jazyku a polysémant195 v druhom
(porov. Lotko 1998, Orgoňová 1998), v takých prípadoch možno hovoriť o čiastočnej
medzijazykovej homonymii. Napr. CS runda, SK runda ,objednávka poháriku pre celú
spoločnosť‘ (PL kolejka) × PL runda ,kolo súťaže, jednaní ap.‘ (CS kolo, SK kolo); CS sekret,
SK sekrét ,látka vylučovaná žľazami‘ (PL wydzielina) × polysémant PL sekret ,čo je treba
ukryť‘, ,čo je známe iba zasväteným‘ (CS tajemství, SK tajomstvo); CS interiér, SK interiér
,vnútorný priestor, vzhľad architektonického diela‘, ,filmová scéna nakrútená v ateliéri‘ – PL
interior ,vnútorné územie krajiny vzdialené od mora a priemyselných oblastí‘. Čiastočnými
medzijazykovými homonymami sú aj lexémy PL alfabeta ,abeceda obecne‘(CS abeceda, SK
193

Na základe zhodnosti formy možno rozlišovať medzijazykového homonymá (=úplne formálne identické
lexémy) a medzijazykové paronymá (=čiastočne formálne zhodné lexémy) (napr. Nábělková 2017).
194
Porov. prenesený význam SK legislatíva zachytený v SSSJ ,hovor. legislatívne oddelenie ministerstva‘.
195
Ako už bolo aj skôr povedané, vzhľadom na tému svojej práce sústreďujem sa nie na celé sémantické
štruktúry daných lexém, ale na rozdiely v internacionálnych lexiách.
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abeceda) – CS alfabeta, SK alfabeta ,grécka abeceda‘. Pri polysémante pilot sú zhody vo
významoch ,kto vedie lietadlo‘, ,fragment televízneho programu, filmu, ukážkový diel
seriálu‘ a ,lodivod‘, zhodne fungujú aj spojenia automatický pilot, pilot automatyczny,
automatický pilot, rozdiel je pri lexii z oblasti športu, kým v češtine a slovenčine je prítomná
internacionálna lexia ,vodič závodného auta‘196, v poľštine označuje pilot ,spolujazdca vodiča
závodného auta‘197.
Okrem polysémie sa medzijazyková homonyma vzťahuje aj na homonymné prostriedky
vyskytujúce sa spravidla v jednom z jazykov (Lotko 1998: 14), porov. napr. vzťah lexém PL
karawan ,pohrebné vozidlo‘ a caravan ,rekreačné vozidlo‘198 – CS karavan, SK karavan
,rekreačné vozidlo‘; CS kanon / kanón, SK kanón ,delo‘ a CS kánon, SK kánon ,norma‘199 –
PL kanon ,norma‘; CS zip ,mechanické zapínadlo‘ a zip ,komprimačný program‘ – PL zip, SK
zip ,komprimačný program‘200.
4.3.4.2 Pri geneticky nepríbuzných jazykoch sa zdôrazňuje „zradnosť“ v medzinárodnej
lexike, tieto formálne zhodné alebo podobné lexémy majúce spoločné etymologické
východisko (spravidla ide o latinizmy a grécizmy), ktoré vykazujú sémantické odlišnosti, sú
niekedy označované ako pseudointernacionalizmy (Akulenko 1972, Maćkiewicz 1984).201 Za
pseudointernacionalizmus možno považovať polysémant s parciálnou ekvivalenciou
sémantickej štruktúry vo viacerých jazykoch alebo lexému, ktorá je ekvivalentná iba v určitej
množine jazykov, no nie je ekvivalentná v inej množine jazykov. Napr. CS renta, SK renta
,príjem plynúci z vlastníctva pôdy, akcií ap.‘, zast. dôchodok‘, PL renta ,sociálna dávka pre
osoby neschopné práce alebo pozostalé‘, ,príjem plynúci z vlastníctva pôdu, akcií ap.‘, Es
renta ,príjem, výnos obecne‘, ,pravidelná platba nájomníka‘, En rent ,pravidelná platba
nájomníka‘ a v ekonomike aj ,časť národného príjmu pripadajúceho vlastníkom pôdy alebo
nehnuteľnosti‘; CS salát, SK šalát, De der Salat, Ru сала́т ,zelenina pestovaná pre listy‘ a
196

Túto lexiu v slovenčine zachytáva SCS(A), vo VSCS5 sa ale uvádza lexia ,spolujazdec pretekára‘.
Korpusová sonda (prim 7) ukazuje skôr na lexiu ,vodič závodného auta‘, porov. Film rozpráva skutočný príbeh
dvoch pilotov Formuly 1.; Nová sezóna si pre zákaz dotankovania paliva počas pretekov vyžiada od
všetkých pilotov nový jazdecký štýl. Táto lexia je prítomná aj vo francúzštine (pilote „Personne qui conduit une
voiture de course.“ Larousse) a nemčine (Pilot „(Motorsport) Rennfahrer.“ Duden).
197
V poľštine sú prítomné aj ďalšie lexie, napr. ,diaľkový ovládač‘ či ,sprievodca turistov ap.‘, tieto lexie však
nespĺňajú internacionálne minimum rozšírenia (porov. však anglickú semému „archaic A guide or leader“ OED
či francúzsku „Littéraire. Personne qui dirige un groupe, un pays.“ Larousse).
198
V poľštine ide o etymologické homonymá karawan – caravan, prvé je germanizmus, druhé anglicizmus
a internacionalizmus.
199
CS kánon, SK kánon ,norma‘ a CS kanon / kanón, SK kanón ,delo‘ sú etymologické paronymá, prvé je
grécizmus, druhé italinizmus.
200
V slovenčine paronymá, zips ,mechanické zapínadlo‘ – zip ,komprimačný program‘.
201
Otázke medzijazykovej homonymie internacionalizmov sa venovali napr. Lipczuk 1992, SvobodováChmelová 1982.
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,studený pokrm zo zmesi zeleniny, ovocia, mäsa ap.‘, PL sałatka ,studený pokrm zo zmesi
zeleniny, ovocia, mäsa ap.‘ a sałata ,zelenina pestovaná pre listy‘ – En salad, Es ensalada,
,studený pokrm zo zmesi zeleniny, ovocia, mäsa ap.‘; CS konkurence, PL konkurencja, SK
konkurencia, De Konkurrenz, Fr concurrence ,súperenie, rivalita (podnikov na trhu,
súťažiacich ap.)‘ – En concurrence ,súbežnosť‘, ,súhlas, zhoda‘, Es concurrencia ,účastníci
jednaní, stretnutí‘, ,zhoda, súhra‘.
5. Záver
Internacionalizácia predstavuje univerzálnu dynamickú tendenciu ovplyvňujúcu fungovanie
a smerovanie vývinu súčasných jazykov. Jej postup a výsledky predstavujú závažnú
výskumnú problematiku, osobitne so zreteľom na to, že ide o posilňujúcu sa tendenciu
vyplývajúcu zo zintenzívnenia komplexných vzťahov a jazykových kontaktov v súčasnom
svete.

Vo

svojej

dizertačnej

práci

som

sa

zamerala

na

internacionalizáciu

v lexike západoslovanských jazykov – v češtine, poľštine a slovenčine – v konfrontačnom
pohľade, aký v takomto zameraní dosiaľ nebol realizovaný.
Práca je štruktúrovaná do piatich kapitol. V úvodných častiach je predstavený súčasný
stav výskumu a vymedzenie základných pojmov. Jadrom dizertačnej práce sú tretia a štvrtá
kapitola venované konfrontačnej analýze internacionálnej lexiky na jednotlivých jazykových
rovinách. Popri opise formálnych, gramatických a lexikálno-sémantických zhôd, paralel
a rozdielov je dôraz kladený aj na miesto a fungovanie internacionalizmov v lexikálnych
systémoch daných jazykov a ich vzťahoch k iným prostriedkom lexikálnej zásoby.
Predkladané poznatky sú výsledkom analýzy porovnateľného lexikálneho materiálu
internacionalizmov s vysokým frekvenčným rangom získaného primárne z jazykových
korpusov všetkých troch západoslovanských jazykov. Na tomto materiáli som sledovala
prejavy zhôd a rozdielov pri výsledkoch integračno-adaptačných procesov v skúmaných
jazykoch. Súčasťou a jedným z výstupov práce je trojjazyčný súpis analyzovaných
internacionálnych a súvzťažných lexém v češtine, poľštine a slovenčine.
Kvantitatívne zhodnotenie skúmaného výseku lexikálnej zásoby umožnilo dospieť
k údajom, že z cca 3 660 analyzovaných jednotiek tvoria substantíva až 63 %, adjektíva až
20 %, ďalej sú početne zastúpené slovesá (až 7 %), adverbiá (až 3 %). Až 60 % porovnávanej
lexiky má etymologicky grécky alebo latinský pôvod, prípadne ide o lexémy vytvorené
z grécko-latinských základov. Ako výrazné zdroje internacionalizmov sa ukázali angličtina
(cca 17 %) a francúzština (cca 13 %). Tieto údaje ukazujú posilňovanie pozície angličtiny ako
producenta

internacionalizmov.

V uvedených

percentách

sú

zahrnuté

iba

lexémy
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etymologicky anglické alebo angličtinou sprostredkované, pri zarátaní tzv. „skrytých“
prevzatí (sémantických kalkov) by bol prínos angličtiny k internacionalizácii lexiky
nepochybne vyšší. Frekvenčný zoznam poľštiny vykazuje o niečo vyššiu koncentráciu
internacionalizmov (24 %), v češtine a slovenčine je to okolo 22 %.
Analýza skúmaného materiálu internacionalizmov v češtine, poľštine a slovenčine
z hláskoslovného a pravopisného hľadiska potvrdila a na konkrétnych príkladoch ukázala, že
popri formálne kongruentných prevzatiach existujú aj formálne diferencované výsledné
podoby prevzatí, do ktorých sa premietajú viaceré hláskoslovné a ortografické rozdiely medzi
sledovanými jazykmi. Z konkrétnych diferenčných javov možno v poľštine zdôrazniť
prítomnosť tendencie k substitúcii pôvodných i, y v latinizmoch a grécizmoch, tak, aby sa
zabránilo palatalizácii predchádzajúceho konsonantu alebo naopak aby sa palatalizácia
dosiahla, kým v češtine a slovenčine – kde platí, že i v prevzatiach nevplýva na kvalitu
predchádzajúceho konsonantu – sa vo väčšej miere zachováva pôvodné (etymologické) i a y.
V súlade s periférnejším postavením fonémy g v češtine v porovnaní s poľštinou a do istej
miery aj so slovenčinou možno pozorovať jeho substitúciu fonémou/grafémou k v základoch
slov aj v produktívnom slovotvornom formante -ing anglického pôvodu (tu sa posilňuje
variantnosť internacionálnych prevzatí). V slovenčine sa ortograficky jednotnejšie adaptuje
pôvodné s na z v súlade s pravidlami znelostnej asimilácie, kým v poľštine sa vo väčšej miere
zachováva pôvodné s a v češtine fungujú viaceré varianty. K osobitostiam slovenčiny patrí
prehodnocovanie bifonematických vokalických spojení na dvojhlásky v adaptačnom procese.
Z analyzovaného materiálu nevyplynulo, že by bola v niektorom z jazykov celkovo
silnejšia alebo slabšia tendencia prispôsobovať prevzatia. Vo viacerých prípadoch sú však
v slovenčine adaptované varianty uzualizovanejšie (napr. dizajn, džez, imidž) než v druhých
dvoch jazykoch (kodifikačné príručky často uvádzajú varianty prevzatí vykazujúce vyšší
stupeň ortoepickej a ortografickej adaptácie a fungujúce neadaptované varianty iba
v poznámke o pôvodnom užití). No existujú aj opačné prípady, napr. lodžie, sprej v češtine,
budżet, megabajt v poľštine – v ostatných dvoch jazykoch paralelné lexémy nemajú
stabilizovanú formu. Hoci je variantnosť všeobecne považovaná za prirodzený dôsledok
adaptačných procesov a je prítomná vo všetkých troch jazykoch, do určitej miery je
príznačnejšia pre češtinu, kde má aj oporu v kodifikačných príručkách.
Predmetom skúmania boli geneticky aj areálovo blízke jazyky z hľadiska paralelne
pôsobiacej tendencie, ktorá má výrazne unifikačnú funkciu, nie je preto prekvapujúce, že som
v porovnávanom materiáli registrovala výraznejšie zhody a podobnosti skôr ako rozdiely.
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Analýza materiálu ukázala existenciu niekoľkých ekvivalenčných typov z hľadiska
koexistencie internacionálnej

a neinternacionálnej

lexiky v porovnávaných jazykoch.

Neukazuje sa, že by internacionalizmy všeobecne výrazne prevažovali alebo naopak
absentovali v jednom z jazykov v porovnaní s druhými jazykmi, rozdiely badať v niektorých
tematických skupinách, napr. v lexike medicíny v poľštine frekvenčne prevažujú domáce
náprotivky internacionálnych pomenovaní alebo typov. Z hľadiska skúmanej problematiky
predstavujú

v opozícii

k češtine

aj

poľštine

markantnú

diferenciu

internacionálne

pomenovania mesiacov v slovenčine, v jednotlivých prípadoch sa ukázali diferencie
v existencii a neexistencii synonymických vzťahov (napr. SK existovať – jestvovať, CS
existovat, PL egzystować – istnieć), pri štylistickom príznaku (CS zast. subšt. tyátr – SK
zastar. teáter) ap.
Zo slovotvornej problematiky možno ako diferenčný jav spomenúť produktívnosť
slovotvornej série s komponentom cyklo- v češtine a slovenčine a jej absenciu v poľštine.
Analýza materiálu vcelku potvrdila výraznejšie paralely medzi češtinou a slovenčinou
a diferencie medzi poľštinou a druhými dvoma jazykmi.
Predkladaná práca predstavuje príspevok k poznaniu prejavov internacionalizácie
v lexike západoslovanských jazykoch. Nie všetky javy a procesy, ktoré sa vzťahujú na
štruktúru

a postavenie

internacionalizmov

v porovnávaných

jazykov,

sú

opísané

a interpretované vyčerpávajúcim spôsobom. Niektoré aspekty internacionalizácie sú len
evidované, keď zvolená vzorka lexikálnej zásoby neposkytla dostatok materiálu na
komplexnejšiu analýzu daného javu (napr. vzťah internacionálnych a domácich formantov
a ich konkurencie). Predstavená práca je prvým náčrtom sledovanej problematiky v
komparatívnom pohľade. Ďalšie výskumy by mali priniesť jeho prehĺbenie a rozšírenie, aj
smerom za hranice najfrekventovanejších internacionálnych lexém, ktorým som sa venovala
vo

svojej

práci, smerom

ku

komunikačným

a pragmatickým

aspektom

tendencie

k internacionalizácii v západoslovanských jazykoch.
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Zoznam skratiek
Ar
biasp.
círk.
CS
De
En
Es
expr.
fem.
Fi
Fr
Gr
Gsg
hovor.
Hu
impf.
It
Jap
kniž.
La
mask.
neofic.
nesp.

arabčina, arabský, arabsky
biaspektuálne, obojvidové sloveso
výraz z cirkevnej oblasti
čeština, český, česky
nemčina, nemecký, nemecky
angličtina, anglický, anglicky
španielčina, španielsky, španielsky
expresívny výraz
feminínum
fínčina, fínsky, fínsky
francúzština, francúzsky, francúzsky
gréčtina, grécky, grécky
genitív singuláru
hovorový výraz
maďarčina, maďarský, maďarsky
imperfektum, nedokonavé sloveso
taliančina, taliansky, taliansky
japončina, japonský, japonsky
knižný výraz
latinčina, latinský, latinsky
maskulínum
neoficiálne pomenovanie
výraz hodnotený ako nesprávny

neut.
Nor
Npl
ob.
obch., práv.
odb.
pejor.
perf.
PL
pl
Port
sg
SK
slang.
SNK
subšt.
Tu
ÚČNK
Viet
zast.
zastaráv.
zried.

neutrum
nórčina, nórsky, nórsky
nominatív plurálu
obecne používané výrazy, neplno spisovné
výraz z oblasti obchodu, práva
odborný termín
pejoratívny výraz
perfektum, dokonavé sloveso
poľština, poľský, poľsky
plurál
portugalčina, portugalský, portugalsky
singulár
slovenčina, slovenský, slovensky
slangový výraz
Slovenský národný korpus
subštandardný (nespisovný) výraz
turečtina, turecký, turecky
Ústav českého národního korpusu
vietnamčina, vietnamský, vietnamsky
zastaraný výraz
zastarávajúci výraz
zriedkavý výraz
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Súpis vybratých internacionálnych a súvzťažných lexém v češtine, poľštine a slovenčine
(Paralelné zoznamy analyzovanej lexiky)
Zoznamy analyzovaného materiálu sú koncipované ako

súpis prekladových

ekvivalentov porovnávaných jazykov. Tvorí ich vyše 3660 paralelných jednotiek. Zoznamy
obsahujú internacionalizmy (formálne kongruentné a sémanticky ekvivalentné prostriedky),
nepravé internacionalizmy (kalky), etymologicky súvzťažné formálne nekongruentné lexémy,
neinternacionálne lexémy: tzv. pseudointernacionalizmy (medzijazykové homonymá),
domáce a prevzaté náprotivky internacionalizmov
Paralelné zoznamy ekvivalentnov sú zostavené v poradí jazykov: čeština, poľština
a slovenčina. Základné radenie zoznamov je abecedné podľa prvých ekvivalentov,
internacionalizmov v češtine. Odchýlky v abecednom poriadku vznikajú v prípadoch, a) keď
český internacionálny ekvivalent chýba, radenie pokračuje podľa internacionálneho
ekvivalentu v ďalšom jazyku; b) keď sú pod nesamostatný komponent podradené
viaczložkové lexémy (napr. art-, -art – art rock / artrock, street art).
Pri lexémach s nestabilizovanou formou sú registrované varianty. Výpočet týchto
variantov nemusí byť vyčerpávajúci a ani v zhode s dostupnými kodifikačnými príručkami
daných jazykov.
Znaky v zoznamoch
-

hviezdičkou * sú označené pseudointernacionalizmy a etymologicky súvzťažné formálne
nekongruentné lexémy

-

spojovníkom - sú uvedené položky vygenerovaných frekvenčných zoznamov, ktoré sa
v porovnávaných jazykoch nevyskytujú samostatne, mimo prevzaté viacčlenné lexémy

-

pomlčkou – sú oddelené predovšetkým internacionálne a domáce synonymá

-

lomkou / oddeľuje komponenty viacslovných spojení a frazém

-

znakom × sú oddelené ekvivalenty pri diferenčných sémantických príznakov

-

číslicou202 v dolnom indexu sú označené homonymá

-

po čiarke sú uvádzané varianty a domáce (zdomácnené) synonymá

202

Číslicou v indexe neoznačujem opakujúce sa lexémy, ktoré sú ekvivalentmi na úrovni lexií formálne
diferencovaných lexém v ďalšom jazyku (napr. biaspektuálne slovesá v češtine a slovenčine, ktorým v poľštine
zodpovedajú dve slovesné formy – základové sloveso a prefigát).
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Čeština

Poľština

Slovenčina

a, A

a, A

a, A

à la

à la

à la

à propos

à propos

apropo

abomná, abonnement

abonament

abonmán

abonent

abonent

abonent

potrat – interrupce

aborcja – przerwanie ciąży

potrat – interrupcia

odb. abort, abortus

odb. abort

odb. abort

absence

absencja

absencia

absolutně

absolutnie

absolútne

absolutní

absolutny

absolútny

*absolvovat

*absolwować

*absolvovať

abstrakt

abstrakt

abstrakt

abstraktní

abstrakcyjny

abstraktný

absurdita

absurd

absurdita

absurdní

absurdalny

absurdný

ad-

ad-

ad-

ad absurdum

ad absurdum

ad absurdum

ad hoc

ad hoc

ad hoc

adaptace

adaptacja

adaptácia

adaptér

adapter

adaptér

adekvátní

adekwatny

adekvátny

admin

admin

admin

administrace

administracja

administrácia

administrativa

administracja

administratíva

administrativní

administracyjny

administratívny

administrátor – správce

administrator

administrátor – správca

adopce

adopcja

adopcia

adorace

adoracja

adorácia

adrenalin

adrenalina

adrenalín

adrenalinový

adrenalinowy

adrenalínový

adresa

adres

adresa

adresář

książka adresowa

adresár

adresát

adresat

adresát

adresovaný

adresowany

adresovaný

adresovat

adresować

adresovať

adventní

adventný

advokát

adwentowy, adwent
przysłówek – adverbium,
adwerbium
adwokat

advokát

advokátní

adwokacki

advokátsky

aféra

afera

aféra

Afganistan, Afganistán

Afganistan

Afganistan

adverbium – příslovce

adverbium – príslovka
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africký

afrykański

africký

Afrika

Afryka

Afrika

agenda

agenda

agenda

agent

agent, zast. ajent

agent

agentura

agentura

agentúra

agentura

agencja, biuro

agentúra

agility

agility

agility

aglomerace

aglomeracja

aglomerácia

agregát

agregat

agregát

agrese

agresja

agresia

agresivita

agresja – agresywność

agresivita

agresivní, agresívní

agresywny

agresívny

AIDS, aids

AIDS, aids

AIDS, aids

airbag

poduszka powietrzna – airbag

airbag

akademický

akademicki

akademický

akademie

akademia

akadémia

akce1

akcja1

akcia1

akce2

akcja2

akcia2

akcent – přízvuk

akcent

akcent – prízvuk

akceptace

akceptacja

akceptácia

akceptovaný

zaakceptowany

akceptovaný

akceptovat

akceptować

akceptovať

akceptovat

zaakceptować

akceptovať

doplněk, příslušenství

akcesorium, akcesoria – dodatek

doplnok príslušenstvo

akcie

akcja3

akcia3

akcionář

akcjonariusz

akcionár

akciový

akcyjny

akciový

akční

akcji

akčný

spotřební daň

akcyza

spotrebná daň

akné

trądzik

akné

akt

akt

akt

akta

akta

aktá

aktér

aktor

aktér

herec

aktor

herec

herečka

aktorka

herečka

herecký

aktorski

herecký

aktivace

aktywacja

aktivácia

aktivista

aktywista

aktivista

aktivita

aktywność

aktivita

aktivizace

aktywizacja

aktivizácia

aktivně

aktywnie

aktívne

aktivní

aktywny

aktívny
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aktivovat, aktivovat se

aktywować, aktywować się

aktivovať, aktivovať sa

aktivum, aktiva

aktywa

aktívum, aktíva

aktualita

aktualność

aktualita

aktualizace

aktualizacja – uaktualnienie

aktualizácia

aktualizovaný

aktualizowany

aktualizovaný

aktualizovat, aktualizovat se

aktualizować, aktualizować się

aktualizovať, aktualizovať sa

aktuálně

aktualnie

aktuálne

aktuální

aktualny

aktuálny

aktuálnost

aktualność

aktuálnosť

akumulátor

akumulator

akumulátor

akustický

akustyczny

akustický

akutní

ostry, nagły

akútny

akvárium

akwarium

akvárium

akvizice

akwizycja

akvizícia

alarm

alarm

alarm

album

album

album

alej

aleja

aleja, alej

alergický

alergiczny

alergický

alergie

alergia

alergia

alfa a omega

alfa i omega

alfa a omega

alfa1

alfa1

alfa1

alfa2

alfa2

alfa2

abeceda × alfabeta

alfabet

abeceda × alfabeta

*gramotnost

alfabetyzm

*gramotnosť

algoritmus

algorytm

algoritmus

aliance – spojenectví

alians – sojusz

aliancia – spojenectvo

alias1

alias1

alias1

alias2

alias2

alias2

alibi

alibi

alibi

alimenty

alimenty

alimenty

alkohol

alkohol

alkohol

alkoholický

alkoholowy

alkoholický

alkoholik

alkoholik

alkoholik

alkoholismus, alkoholizmus

alkoholizm

alkoholizmus

allegro1

allegro1

allegro1

allegro2

allegro2

allegro2

aloe

aloes

aloa

alpský

alpejski

alpský

druhé já – alter ego

drugie ja – alter ego

druhé ja – alter ego

alternativa

alternatywa

alternatíva

alternativní

alternatywny

alternatívny
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hliníkový – aluminiový

aluminiowy

hliníkový – alumíniový

hliník – aluminium

aluminium

hliník – alumínium

amatér

amator

amatér

amatérsky

amatorsko – po amatorsku

amatérsky

amatérský

amatorski

amatérsky

ambasáda – velvyslanectví

ambasada

ambasáda – veľvyslanectvo

ambasador – velvyslanec

ambasador

ambasádor – veľvyslanec

ambice

ambicja

ambícia

ambiciózní

ambitny

ambiciózny

ambulance – sanitka

karetka – ambulans

ambulancia – sanitka

amen, ámen

amen

amen

americký

amerykański

americký

americký fotbal

futbol amerykański

americký futbal

Američan

Amerykanin

Američan

Amerika

Ameryka

Amerika

amfiteátr

amfiteatr

amfiteáter

aminokyselina

aminokwas

aminokyselina

amnestie

amnestia

amnestia

analogicky

analogicznie

analogicky

analogický

analogiczny

analogický

analogie

analogia

analógia

analogový

analogowy

analógový

analytický

analityczny

analytický

analytik

analityk

analytik

analýza

analiza

analýza

analyzovat

analizować

analyzovať

analyzovat – zanalyzovat

przeanalizować

zanalyzovať

anatomie

anatomia

anatómia

android

android

android

dodatek

aneks

dodatok

angažmá

angaż – engagement

angažmán

angažovanost

zaangażowanie

angažovanosť

angažovat, angažovat se
angažovat, angažovat se –
zaangažovat, zaangažovat se
anglicky

angażować, angażować się

po angielsku

angažovať, angažovať sa
angažovať, angažovať sa –
zaangažovať, zaangažovať sa
anglicky – po anglicky

anglický

angielski

anglický

Angličan

Anglik

Angličan

angličtina

język angielski

angličtina

Anglie

Anglia

Anglicko

animace

animacja

animácia

animátor

animator

animátor

animovaný

animowany

animovaný

zaangażować, zaangażować się
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animovat

animować

animovať

anketa

ankieta

anketa

anonym

anonim

anonym

anonymní

anonimowy

anonymný

anotace

adnotacja

anotácia

anténa

antena

anténa

antibiotikum

antybiotyk

antibiotikum

antický

antyczny

antický

antikoncepce

antykoncepcja

antikoncepcia

antikoncepční

antikoncepčný
antioxidant

antiperspirační – proti pocení

antykoncepcyjny
antyutleniacz – przeciwutleniacz –
antyoksydant
antyperspiracyjny – przeciwpotny

antiperspirant

antyperspirant

antiperspirant

antivir, antivirus

antywirus

antivírus

antivirový

antywirusowy

antivírusový

aparát

aparat

aparát

aparatura

aparatura

aparatúra

apartmán, apartmá
lékárna – zast., ob. apatyka,
apatéka, zast. apotéka
apel

apartament
apteka
apel

apartmán
lekáreň – zast., hovor. apatieka,
apatéka
apel

apelační

apelacyjny

apelačný

apelovat

apelować

apelovať

apetit, expr. apetýt, zried. apetyt

apetyt

apetít

aplikace

aplikacja

aplikácia

aplikační

aplikacyjny

aplikačný

aplikovaný

stosowany

aplikovaný

aplikovat

aplikować

aplikovať

apoštol

apostoł

apoštol

apoštolský

apostolski

apoštolský

duben – hovor. apríl

kwiecień

apríl

apríl

prima aprilis

apríl

aprobace – souhlas, schválení

aprobata – kwalifikacja

aprobácia – súhlas, schválenie

arabský

arabski

arabský

aranžmá

aranżacja

aranžmán

arcibiskup

arcybiskup

arcibiskup

areál

teren – areał

areál

aréna
zavřít, zavírat do vězení – zast.
hovor. arestovat
argument

arena
aresztować
argument

aréna
zatvárať, zatvoriť do väzenia –
zastar. expr. áreštovať
argument

argumentace

argumentacja

argumentácia

argumentovat

argumentować

argumentovať

antioxidant

antiperspiračný – proti poteniu
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archeolog

archeolog

archeológ

archeologický

archeologiczny

archeologický

architekt

architekt

architekt

architektonický

architektoniczny

architektonický

architektura

architektura

architektúra

archiv, archív

archiwum

archív

archivní, archívní

archiwalny

archívny

armáda – vojsko

armia – wojsko

armáda – vojsko

armádní

armijny – wojskowy

armádny

aroma

aromat

aróma

aromatický

aromatyczny

aromatický

art-, -art

art-, -art

art-, -art

art deco

art déco

art deco

art rock, artrock

art rock, artrock

artrock, art rock

street art

street art

street art

umělec – zried. kniž. artista

artysta

umelec

artista

artysta estradowy, cyrkowy

artista

umělkyně – zried. kniž. artistka

artystka

umelkyňa

umělecký – artistický

artystyczny

umelecký – artistický

článek

artykuł

článok

artikl

artykuł

artikel

zast. artikul

artykuł

(hist.) artikul, artikula

artikulace

artykulacja

artikulácia

artikulovat

artykułować

artikulovať

artilerie, artilérie – dělostřelectvo

artyleria

artiléria – delostrelectvo

artyčok

karczoch

artičoka

asfalt

asfalt

asfalt

asfaltový

asfaltowy

asfaltový

Asie

Azja

Ázia

asijský

azjatycki

ázijský

asistence

asysta – pomoc, wsparcie

asistencia

asistenční

pomoc

asistenčný

asistent

asystent

asistent

asistentka

asystentka

asistentka

asociace

asocjacja

asociácia

asortiment

asortyment

asortiment

aspekt

aspekt

aspekt

aspirace1

aspiracja1

aspirácia

aspirace2

aspiracja2

ašpirácia

astma

astma

astma

astronom

astronom

astronóm

astronomický

astronomiczny

astronomický
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atak

atak

atak

atakovat

atakować

atakovať

atakovat

zaatakować

atakovať

ateista

ateista

ateista

ateliér

atelier

ateliér

atentát

zamach

atentát

atest

atest

atest

atlas

atlas

atlas

atletický

atletyczny

atletický

atmosféra

atmosfera

atmosféra

atmosférický

atmosferyczny

atmosférický

atom

atom

atóm

atomový – jaderný – nukleární

atomowy – jądrowy – nuklarny

atómový – jadrový – nukleárny

atrakce

atrakcja

atrakcia

atraktivita

atrakcyjność

atraktivita

atraktivně

atrakcyjnie

atraktívne

atraktivní

atrakcyjny

atraktívny

atribut

atrybut

atribút

atypický – netypický

nietypowy – zried. atypowy

atypický – netypický

audio1

audio

audio1

audio2

sprzęt audio

audio2

audiovizuální

audiowizualny

audiovizuálny

audit

audyt

audit

auditor

audytor

audítor

srpen

sierpień

august

aukce

aukcja

aukcia

aula

aula

aula

aura

aura

aura

Austrálie

Australia

Austrália

australský

australijski

austrálsky

aut

aut

aut

autentický

autentyczny

autentický

autismus, autizmus

autyzm

autizmus

auto

auto – samochód

auto

autobus

autobus

autobus

autobusový

autobusowy

autobusový

automat

automat

automat

automaticky

automatycznie

automaticky

automatický

automatyczny

automatický

automatika

automatyka

automatika

automobil

automobil – samochód
producent samochodów, fabryka
samochodów

automobil

automobilka

automobilka
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automobilový

automobilowy – samochodowy

automobilový

autonomie

autonomia

autonómia

autonomní

autonomiczny

autonómny

autor

autor

autor

autorita

autorytet

autorita

autorizovaný

autoryzowany

autorizovaný

autorka

autorka

autorka

autorský

autorski

autorský

autorství

autorstwo

autorstvo

autosalon, autosalón

salon samochodowy – autosalon

autosalón

autosedačka

fotelik samochodowy

autosedačka

dálnice – zried. autostráda

autostrada

diaľnica – autostráda

našeptávač

autouzupełnianie

našepkávač

avantýra, avantura – dobrodružství

awantura

avantúra – dobrodružstvo

avatar, zried. avatár

awatar, avatar

avatar, avatár

avatár, zried. avatar

awatara, awatar

avatára, avatara, avatár, avatar

avizovat

awizować

avizovať

b, B

b, B

b, B

zavazadla – zast. bagáž

bagaż

batožina – zast. bagáž

kufr, zavazadlový prostor, nosič

bagażnik

kufor, batožinový priestor, nosič

bakterie, baktérie

bakteria

baktéria

bál

bal

bál

balet

balet

balet

balkon, balkón

balkon

balkón

balon, balón

balon

balón

banální

banalny

banálny

banán

banan

banán

band – kapela – (hudební) skupina

band – kapela – zespół (muzyczny)

band – kapela – (hudobná) skupina

banda

banda

banda

bank

bank

bank

banka

bank

banka

bankovka

banknot

bankovka

bankovní

bankowy

bankový

bankovnictví

bankowość

bankovníctvo

bankrot

bankructwo

bankrot

banner, baner

banner, baner

banner, baner

bar1

bar1

bar1

bar2

bar2

bar2

barák

barak

barak

bariéra

bariera

bariéra

bárka

bark

bárka

barokní

barokowy

barokový
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basa – basová kytara

basketbal, basket

basketbalový

bas – gitara basowa
koszykówka, piłka koszykowa –
basketball, basket
koszykarski

batalion, batalión

batalion

batalión

baterie, batérie

bateria

batéria

baterka

bateryjka

baterka

bazar

bazar

bazár

báze

baza

báza

bazén

basen

bazén

bazilika
vycházet (z čeho), zakládat (na
čem)
bázový

bazylika

bazowy

bazilika
vychádzať (z čoho), zakladať (na
čom)
bázový

beach volejbal – plážový volejbal

siatkówka plażowa

beach volejbal – plážový volejbal

Belgie

Belgia

Belgicko

benefit

benefit

benefit

benzin, benzín

benzyna

benzín

benzinový, benzínový

benzynowy

benzínový

Berlín

Berlin

Berlín

bestseller, zried. bestseler

bestseller, zried. bestseler

bestseller, zried. bestseler

beta

beta

beta

Betlém

Betlejem

Betlehem

beton

beton

betón

betonový

betonowy

betónový

bez komentáře

bez komentarza

bez komentára

bezbariérový

dostępny dla wózków inwalidzkich

bezbariérový

bezkonkurenční

bezkonkurencyjny

bezkonkurenčný

bezpečný sex

bezpieczny seks

bezpečný sex

bezproblémově

bezproblemowo

bezproblémovo

bezproblémový

bezproblemowy

bezproblémový

bhp

bhp

bhp

bible

biblia

biblia

biblický

biblijny

biblický

kolo – zast. bicykl

rower × hist. bicykl

bicykel

knihovna – kniž. bibliotéka

biblioteka

knižnica – kniž. bibliotéka

big-

big-

big-

big band

big-band

bigband, bigbend

big bang – velký třesk

Big Bang – Wielki Wybuch

big bang – veľký tresk

bigbít, big beat, bigbeat

bigbit, big-beat, big beat

bigbít, big beat, bigbeat

bilance

bilans

lístek, vstupenka – zast. bilet, bileta

bilet

bilancia
lístok, vstupenka – zast. bilet,
biletka

bingo1

bingo1

basketbal, basket – košíková

bazować

basová gitara

basketbalový

bingo1
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bingo2

bingo2

bingo2

bio

bio

bio

životopis – biografie

życiorys – biografia

životopis – biografia

biologický

biologiczny

biologický

biologie

biologia

biológia

biomasa

biomasa

biomasa

biotop

siedlisko – biotop

biotop

*biskup

*biskup

*biskup

bit

bit

bit

bulletin – věstník

biuletyn

bulletin – vestník

kancelář, úřad – zast. byro, byró

biuro

kancelária, úrad – zast. byro

psací stůl

biurko

písací stôl

pracovní, stolní

biurowy

pracovný, stolový

prsa, poprsí

biust

prsia, poprsie

bižuterie, bižutérie

biżuteria

bižutéria

blog

blog

blog

blok

blok

blok

blokáda

blokada

blokáda

blokovat

blokować

blokovať

blokovat – zablokovat

zablokować

blokovať – zablokovať

blondýna, blondýnka

blondynka, blondyna

blondínka, blondína

blues

blues

blues

bluetooth1

bluetooth1

bluetooth1

bluetooth2

bluetooth2

bluetooth2

blůza

bluza

blúza

blůzka

bluzka

blúzka

bob

bobslej

boby

body

body

bomba

bomba

body
bodyguard, bodygard – osobný /
telesný strážca
bomba

bon

bon

bon

bonus

bonus

bonus

bordel

burdel

bordel

boss, zried. bos

boss, zried. bos

boss, bos

*bota

*but

topánka

busta, bysta

popiersie – zast. biust

busta

být či nebýt

być albo nie być

byť či nebyť

byznys, business

biznes, business

biznis, business

byznysmen, businessman

biznesmen, zried. businessman

biznismen, zried. businessman

byznysový

biznesowy

biznisový

botanický

botaniczny

botanický

bodyguard – osobní / tělesný strážce bodyguard – ochroniarz osobisty
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box1

boks1

box1

box2 – zast. rohování

boks2 – pięściarstwo

box2 – zried. pästiarstvo

brainstorming

burza mózgów – brainstorming

vymývání mozků – brainwashing

pranie mózgu

náramek – zast. brazoleta, brazuleta

bransoletka

branže

branża

brainstorming
vymývanie mozgu / mozgov –
brainwashing
náramok – zast. brazoleta,
brazoletka
brandža, branža

branžový

branżowy

brandžový, branžový

Bratislava

Bratyslawa

Bratislava

bravo, bravó1

brawo1

bravo, bravó1

bravo, bravó2

brawo2

bravo, bravó2

Brazílie

Brazylia

Brazília

brigáda

brygada

brigáda

Brit

Brytyjczyk

Brit

Británie

Brytania

Británia

britský

brytyjski

britský

bronz

brąz

bronz

bronzový

brązowy

bronzový

brožura

broszura

brožúra

Brusel

Bruksela

Brusel

brutální

brutalny

brutálny

brutto1

brutto1

brutto1

brutto2

brutto2

brutto2

Buddha, buddha
buddhismus, buddhizmus,
budhismus, budhizmus
rozpočet – budget, zried. budžet,
badžet
rozpočtový – budgetový

Budda

Budha, Buddha

buddyzm

budhizmus, buddhizmus

budżetowy

rozpočet – budget, zried. budžet,
badžet
rozpočtový – budgetový

bufet

bufet

bufet

buffer, bufer

bufor

buffer, bufer

buket

bukiet

buket

buket, pugét, puget – kytice

bukiet – wiązanka

bukréta – kytica

budżet

Bulharsko

Bułgaria

Bulharsko

bulvár

bulwar

bulvár

burza

giełda – hovor. parkiet

burza

bus

bus

láhev, flaška – zast. butela, butelka

butelka

butik, zried. boutique

butik, zried. boutique

bus
fľaša, fľaška – hovor. zast. buteľka,
buteľa
butik, zried. boutique

c, C

c, C

c, C

callcall centrum, callcentrum, callcentrum

call-

callcall centrum, callcentrum, callcentrum

call center, call-center, callcenter
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catering, zried. katering

catering, zried. katering

catering, zried. katering

cca, ca

ca, cca

ca, cca

CD1

CD1

CD1

CD2 – hovor. cedéčko, cédé, cédo

CD2

CD2 – cédečko

cela

cela

cela

celebrita

celebryta, celebryt, celebrytka

celebrita

celostátní

ogólnopaństwowy, ogólnokrajowy

celoštátny

Celsius

Celsjusz

Celzius

celulitida, zried. celulitis

cellulit, cellulitis

celulitída

cent

cent

cent

centimetr

centymetr

centimeter

centr

centra

center

centr – střední útočník

center – napastnik środkowy

center – stredný útočník

centrála

centrala

centrála

centrální

centralny

centrálny

centrum

centrum

centrum

cenzura

cenzura

cenzúra

ceremonie

ceremonia

ceremónia

certifikace

certyfikacja

certifikácia

certifikát

certyfikat

certifikát

certifikovaný

certyfikowany

certifikovaný

CIA

CIA

CIA

číslice – cifra

cyfra

číslica – cifra

cigareta

papieros

cigareta

cigáro – doutník

cygaro

cigara

cirkus, zast. cirk

cyrk

cirkus

císařský řez, císař

cesarskie cięcie, cesarka

cisársky rez

citace

cytat

citácia

citát

cytat, zast. cytata

citát

citovaný

cytowany

citovaný

citovat

cytować

citovať

citron, citrón
citronela – citronová, citrónová
tráva
civilizace

cytryna
trawa cytrynowa – palczatka
cytrynowa
cywilizacja

citrón
citronela – citrónová tráva

civilizační

cywilizacyjny

civilizačný

civilní

cywilny

civilný

cm

cm

cm

com

com

com

con

con

con

cookie, cookies

cookie, cookies – ciasteczko

cookie, cookies

country1

country1

country1

civilizácia
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country2 – country music / hudba

country2 – muzyka country

country2 – country hudba / music

*cukr

*cukier

*cukor

cup

cup

cup

CV

CV

CV

cyklicky

cyklicznie

cyklicky

cyklický

cykliczny

cyklický

cyklista – hovor. kolař

cyklista – rowerzysta – kolarz

cyklista – bicyklista

cyklistický

cyklostezka

kolarski
cyklistický
kolarstwo, jazda na rowerze – zried.
cyklistika
cyklistyka
ścieżka rowerowa
cyklochodník

cyklotrasa

szlak rowerowy, trasa rowerowa

cyklotrasa

cyklus

cykl

cyklus

*cypřiš

cyprys

cyprus

CZ, cz

CZ, cz

CZ, cz

čaj – zast. té, thé

herbata

čaj – zast. thé

čajový

herbaciany

čajový

čakra

czakra, czakram

čakra

čas jsou peníze

czas to pieniądz

čas sú peniaze

Čech

Czech

Čech

červ

robak

červ

Červený kříž

Czerwony Krzyż

Červená kríž

červený trpaslík

czerwony karzeł

červený trpaslík

Česko

Czechy

Česko

česky

po czesku

česky – po česky

český

czeski

český

čeština

czeszczyzna

čeština

Čína

Chiny

Čína

čínský

chiński

čínsky

čip

chip, czip

čip

čokoláda

czekolada

čokoláda

čokoládový

czekoladowy

čokoládový

čtvrtfinále

ćwierćfinał

štvrťfinále

d, D
barvoslepost – odb. daltonismus,
daltonizmus
barvoslepý – daltonista

d, D

d, D

odb. daltonizm – ślepota barwna

farbosleposť – odb. daltonizmus

daltonista

farboslepý – daltonista

dáma

dama

dáma

dámský

damski

dámsky

-dance

-dance

-dance

break dance, breakdance

break dance, breakdance

break dance, breakdance, brejkdens

street dance, streetdance

street dance, streetdance

street dance, streetdance

data

dane

dáta

databanka

bank danych

databanka – banka dát

cyklistika
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databáze

baza danych

databáza

datovat, datovat se

datować, datować się

datovať, datovať sa

datový

dane, informacyjny

dátový

datum

data

dátum

de-

de-

de-

de facto

de facto

de facto

dealer, zried. dýler, díler

dealer, diler

díler, zried. dealer

debata

debata

debata

debut

debiut

debut

debutovat

debiutować

debutovať

debutovat

zadebiutować

debutovať

prosinec

grudzień

december

rozhodovat – kniž. decidovat

decydować

rozhodovať – kniž. decidovať

rozhodnout – kniž. decidovat

zdecydować

rozhodnúť – kniž. decidovať

rozhodující

decydujący

rozhodujúci

rozhodnutí – kniž. decize

decyzja

rozhodnutie – kniž. decízia

dedikovaný

dedykowany

dedikovaný

defekt

defekt

defekt

deficit

deficyt

deficit

definice

definicja

definícia

definitivně

definitywnie

definitívne

definitivní

definitywny

definitívny

definovaný

zdefiniowany

definovaný

definovat

definiować

definovať

definovat

zdefiniować

definovať

deformace

deformacja

deformácia

degradace

degradacja

degradácia

degustace

degustacja

degustácia

dekáda

dekada

dekáda

děkan

dziekan

dekan

deklarace

deklaracja

deklarácia

deklarovat, deklarovat se

deklarować, deklarować się

deklarovať, deklarovať sa

deklarovat, deklarovat se

zadeklarować, zadeklarować się

deklarovať, deklarovať sa

dekorace

dekoracja

dekorácia

dekorační

dekoracyjny

dekoračný

dekorativní

dekoratywny

dekoratívny

dekret

dekret

dekrét

dělat scénu

robić / urządzać sceny

robiť scénu

delegace

delegacja

delegácia

delegát

delegat

delegát

delikátně

delikatnie

delikátne

delikátní

delikatny

delikátny
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delta

delta

delta

demise

dymisja

demisia

demo1

demo1

demo1

demo2

demo2

demo2

demokracie

demokracja

demokracia

demokrat

demokrata

demokrat

demokratický

demokratyczny

demokratický

démon

demon

démon

demonstrace

demonstracja

demonštrácia

demonstrovat

demonstrować

demonštrovať

demontáž

demontaż

demontáž

zubař, zubní technik – dentista

dentysta

zubár, zubný technik – dentista

departement

departament

departmán, departement

oddělení, odbor – department

departament

oddelenie, odbor – department

designérský, zried. dizajnérský,

designerski, dizajnerski

dizajnérsky, zried. designerský

cukrovka – odb. diabetes

cukrzyca

cukrovka – odb. diabetes

depozit, depozitum

depozyt

depozit, depozitum

deprese

depresja

depresia

derby

derby

derby

design, zried. dizajn, dyzajn

design, dizajn

dizajn, zried. design

designer, zried. dizajnér, dyzajnér
designový, zried. dizajnový,
dyzajnový

designer, dizajner

dizajnér, zried. designer

designerski, dizajnerski

dizajnový, zried. designový

desktop – stolní počítač
destinace
detail

desktop – komputer stacjonarny,
komputer biurkowy
cel, miejsce docelowe

desktop – stolný počítač
destinácia

detekce

detal
szczegółowo – kniž., nesp.
detalicznie
szczegółowy – kniž., nesp.
detaliczny
detekcja – wykrywanie

detektiv

detektyw

detektív

detektor

detektor – czujnik, wykrywacz

detektor

determinace

determinacja

determinácia

deus ex machina

deus ex machina

deus ex machina

dezert

deser

dezert

diabetik

diabetyk

diabetik

diagnostický

diagnostyczny

diagnostický

diagnostika

diagnostyka

diagnostika

diagnostikovat, zried. diagnózovat

diagnozować

diagnostikovať

diagnostikovat, zried. diagnózovat

zdiagnozować

diagnostikovať

diagnóza

diagnoza

diagnóza

dialog

dialog

dialóg

detailně – podrobně
detailní – podrobný

detail
detailne – podrobne
detailný – podrobný
detekcia
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dialogový

dialogowy

dialógový

diamant

diament

diamant

didaktický

dydaktyczny

didaktický

diecéze

diecezja

diecéza

dieta

dieta

diéta

dietní

dietetyczny

diétny

digitální

cyfrowy

digitálny

dilema

dylemat

dilema

dimenze – rozměr

wymiar – zried. dymensja

dimenzia – rozmer

dinosaurus

dinozaur

dinosaurus

dioda

dioda

dióda

diplom

dyplom

diplom

diplomacie

dyplomacja

diplomacia

diplomat

dyplomata

diplomat

diplomatický

dyplomatyczny

diplomatický

diplomový

dyplomowy

diplomový

ředitelství, vedení – zast. direkce

dyrekcja

riaditeľstvo, vedenie – zast. direkcia

směrnice, pokyn – direktiva

dyrektywa

smernica, pokyn – direktíva

ředitel – hovor. direktor

dyrektor

riaditeľ – hovor. direktor

disciplína

dyscyplina

disciplína

disciplinární

dyscyplinarny

disciplinárny

disk

dysk

disk

disketa

dyskietka

disketa

disko, disco1

disco1 – disco polo

disko, disco1

disko, disco2

disco2

disko, disco2

diskotéka

dyskoteka

diskotéka

diskriminace

dyskryminacja

diskriminácia

diskurz, diskurs

dyskurs

diškurz

diskurz, diskurs

dyskurs

diskurz

diskuse, diskuze

dyskusja

diskusia

diskusní

dyskusyjny

diskusný

diskutovat

dyskutować

diskutovať

displej

displej

displej

disponovat

dysponować

disponovať

dispozice

dyspozycja

dispozícia

distribuce

dystrybucja

distribúcia

distribuční

dystrybucyjny

distribučný

distribuovat

dystrybuować

distribuovať

distributor

dystrybutor

distribútor

dividenda

dywidenda

dividenda

divize

dywizja

divízia

DJ – dýdžej, zried. dídžej

DJ – didżej

DJ – dídžej
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DNA, dna

DNA, dna

DNA, dna

doc

doc

doc

doc.

doc.

doc.

dofinancování

dofinansowanie

dofinancovanie

dofinancovat

dofinansować

dofinancovať

dogma

dogmat

dogma

doktor – lékař

doktor – lekarz

doktor – lekár

doktorka – lékařka

doktor – lekarka

doktorka – lekárka

doktorský

doktorski

doktorský

doktrína

doktryna

doktrína

dokument

dokument

dokument

dokumentace

dokumentacja

dokumentácia

dokumentární

dokumentalny

dokumentárny

dokumentovat

dokumentować

dokumentovať

dokumentovat – zdokumentovat

udokumentować

dokumentovať – zdokumentovať

dolar – $

dolar – $

dolár – $

doména

domena

doména

dominance

dominacja

dominancia

dominanta

dominanta

dominanta

dominantní

dominujący

dominantný

dominikán

dominikanin

dominikán

dominovat

dominować

dominovať

dominový efekt, domino efekt

efekt domina

dominový efekt, domino efekt

don

don

don

doping, zried. dopink

doping

doping

dort

tort

torta

dotazovací jazyk

język zapytań

dopytovací / dotazovací jazyk

download

download

download

dr, dr.

dr, dr.

dr, dr.

dračí

smoczy

šarkaní – dračí

drak

smok

šarkan – hovor. drak

drama

dramat

dráma

drama

drama

dráma

dramatický

dramatyczny

dramatický

drastický

drastyczny

drastický

drink

drink

drink

droga

narkotyk – slang. drag, drug

droga

drogový

narkotykowy

drogový

duel – souboj

pojedynek

duel – súboj

duet, dueto

duet

dueto, duet

duo

duet

duo

DVD, dvd

DVD, dvd

DVD, dvd

dvojklik

podwójne kliknięcie

dvojklik
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dynamický

dynamiczny

dynamický

dynamicky

dynamicznie

dynamicky

dynamika

dynamika

dynamika

dynastie

dynastia

dynastia

džungle

dżungla

džungľa

e, E

e, E

e, E

edice

edycja

edícia

editor1

edytor1

editor1

editor2

edytor2

editor2

editovat

edytować

výchova, vzdělání – kniž. edukace

edukacja – wychowanie, nauka

vzdělávací – edukační

edukacyjny

editovať
výchova, vzdelávanie – odb. i hist.
edukácia
vzdelávací – edukačný

efekt

efektivita – efektívnosť

efektivně

efekt
skuteczność, sprawność –
efektywność
efektywnie

efektivní

efektywny

efektívny

efektní

efektowny

efektný

ego

ego

ego

Egypt

Egipt

Egypt

egyptský

egipski

egyptský

echo

echo

echo

ekipa

ekipa

ekipa

e-kniha, e-book

e-book, e-książka

e-kniha, e-book

ekologicky

ekologicznie

ekologicky

ekologický

ekologiczny

ekologický

ekologie

ekologia

ekológia

ekonom

ekonomista

ekonóm

ekonomicky

ekonomicznie

ekonomicky

ekonomický

ekonomiczny

ekonomický

ekonomie

ekonomia

ekonómia

ekonomika

ekonomika

ekonomika

ekosystém

ekosystem

ekosystém

ekoznačka

oznakowanie ekologiczne

ekoznačka

ekvivalent

ekwiwalent

ekvivalent

elasticita – flexibilita

elastyczność

elasticita – flexibilita

elastický – flexibilní

elastyczny

elastický – flexibilný

elegance

elegancja

elegancia

elegantně

elegancko

elegantne

elegantní

elegancki

elegantný

elektorát – voliči, voličstvo

elektorat

elektorát – voliči

elektrárna

elektrownia

elektráreň

efektivita – efektivnost

efekt

efektívne
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elektrický

elektryczny

elektrický

elektromagnetický

elektromagnetyczny

elektromagnetický

elektromobil

samochód elektryczny

elektromobil

elektronicky

elektronicznie

elektronicky

elektronický

elektroniczny

elektronický

elektronika

elektronika

elektronika

(elektorická) pošta

poczta (elektronyczna)

(elektronická) pošta

elektřina – hovor. elektrika

elektryczność – zast. elektryka

elektrina – hovor. elektrika

element – prvek

element

element – prvok

elementární

elementarny

elementárny

elf

elf

elf

eliminace

eliminacja

eliminácia

eliminovat

eliminować

eliminovať

eliminovat

wyeliminować

eliminovať

elita

elita

elita

elitní

elitarny

elitný

email

emalia

email

e-mail, email, mail, mejl

e-mail, mail, email, mejl

email, e-mail, mail, mejl

emailový, e-mailový

e-mailowy, emailowy

e-mailový, emailový

emeritní

emerytalny

emeritný

emigrace

emigracja

emigrácia

emigrant

emigrant

emigrant

emise

emisja

emisia

emisní

emisyjny

emisný

emitovat

emitować

emitovať

emoce

emocja

emócia

emocionálně

emocjonalnie

emocionálne

emocionální

emocjonalny

emocionálny

emoční

emocjonalny

emočný

emoční / emocionální inteligence

inteligencja emocjonalna

emocionálna / emočná inteligencia

emotikon

emotikon

emotikon

encyklopedie

encyklopedia

encyklopédia

energeticky

energetycznie

energeticky

energetický

energetyczny

energetický

energeticky úsporný

energooszczędny

energeticky úsporný

energetika

energetyka

energetika

energie

energia

energia

entuziasmus, entuziazmus

entuzjazm

entuziazmus

enzym

enzym

enzým

epidemie

epidemia

epidémia

episkopát

episkopat

episkopát

epizoda

epizod

epizóda
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epocha

epoka

epocha

EQ

EQ

EQ

éra

era

éra

erekce

erekcja

erekcia

ergo

ergo

ergo

erotický

erotyczny

erotický

eroze

erozja

erózia

esej

esej

esej

esemeska

esemes

esemeska

esence

esencja

esencia

e-shop, eshop

eshop, e-shop

e-shop, eshop

eso

as

eso

estetický

estetyczny

estetický

estetika
nadšenec – kniž. entuziasta,
entuziast
et-

estetyka

estetika

entuzjasta

nadšenec – zried. entuziasta

et-

et-

et al.

et al.

et al.

et cetera

et cetera
panem et circenses – chlieb a hry

etapa

et cetera
panem et circenses – chleba i
igrzysk
etap

etický

etyczny

etický

etika

etyka

etika

etiketa

etykieta

etiketa

etnický

etniczny

etnický

EU

EU

EÚ

eucharistie

eucharystia

eucharistia

euro

euro

euro

eurozóna

eurostrefa – eurozona

eurozóna

evakuace

ewakuacja

evakuácia

evangelický

ewangelicki

evanjelický

evangelium

ewangelia

evanjelium

evangelizace

ewangelizacja

evanjelizácia

event

event

event

eventualita – možnost

ewentualność

eventualita – možnosť

eventuálně – případně

ewentualnie

eventuálne – prípadne

eventuální – případný, možný

ewentualny

eventuálny – prípadný, možný

evidence

ewidencja

evidencia

evidenční

ewidencyjny

evidenčný

evidentně

ewidentnie

evidentne

evoluce

ewolucja

evolúcia

evoluční

ewolucyjny

evolučný

panem et circeses – chléb a hry

etapa

148

Evropa

Europa

Európa

Evropan

Europejczyk

Európan

evropský

europejski

európsky

ex

eks, ex

ex

ex libris, exlibris

ex libris

exlibris, ex libris

ex post

ex post

ex post

zkouška – zast. examen

egzamin

skúška – zast. exámen

exekuce

egzekucja

exekúcia

exekuční

egzekucyjny

exekučný

exekutor

egzekutor

exekútor

exemplář

egzemplarz

exemplár

existence

egzystencja

existencia

existovat

egzystować – istnieć

existovať – jestvovať

existující

istniejący, obecny

existujúci – jestvujúci

exkluzivní, exkluzivní

ekskluzywny

exkluzívny

exkurze

wycieczka – zast. ekskursja

exkurzia

exotický

egzotyczny

exotický

expanze

ekspansja

expanzia

expedice

ekspedycja

expedícia

experiment

eksperyment

experiment

experimentální

eksperymentalny

experimentálny

experimentovat

eksperymentować

experimentovať

expert

ekspert

expert

expertíza

ekspertyza

expertíza

průzkumník

eksplorator

prieskumník

exploze – výbuch

eksplozja – wybuch

explózia – výbuch

exponovat

eksponować

exponovať

export

eksport

export

expozice

ekspozycja

expozícia

výraz – kniž. exprese

ekspresja

výrazovosť – kniž. expresia

expresní

ekspresowy

expresný

extáze

extáze

externí

ekstaza
ecstasy, ekstazy, extasy, zried.
extazy
wygląd zewnętrzny – zried.
eksterier
zewnętrzny – eksternistyczny

extra1 – zried. ob. extrovní

ekstra1

extra1 – zried. hovor. extrovný

extra2 – zried. ob. extrovně

ekstra2

extra2 – zried. hovor. extrovne

extrakt

ekstrakt

extrakt

extrém

skrajność – ekstrem

extrém

extrémně

ekstremalnie

extrémne

extrémní

ekstremalny

extrémny

extáze
exteriér

extáze
exteriér
externý

149

f, F

f, F

f, F

tovární – fabrický

fabryczny

továrenský – fabrický

továrna – hovor. fabrika

fabryka

továreň – hovor. fabrika

fair play

fair play

fair play

fair trade, fairtrade

fair trade, fairtrade

fair trade, fairtrade

fakt, faktum

fakt

fakt

fakticky

faktycznie

fakticky

faktický

faktyczny

faktický

faktor

faktor

faktor

faktura

faktura

faktúra

fakulta

wydział – fakultet

fakulta

fakultní

wydziałowy

fakultný

fandit

kibicować

fandiť

fanoušek, fanda

fan – kibic

fanúšik

fantastický

fantastyczny

fantastický

fantasy1

fantasy1

fantasy1

fantasy2

fantasy2

fantasy2

fantazie

fantazja

fantázia

farizej, farizeus

faryzeusz

farizej

farma

farma

farma

farmaceutický

farmaceutyczny

farmaceutický

farmář

farmer

farmár

fasáda

fasada

fasáda

fascinace

fascynacja

fascinácia

fascinovat

fascynować

fascinovať

fascinovat

zafascynować

fascinovať

fascinující

fascynujący

fascinujúci

fast food – rychlé občerstvení

fast food – szybkie jedzenie

fast food – rýchle občerstvenie

fašismus, fašizmus

faszyzm

fašizmus

fatální

fatalny

fatálny

faul

faul

faul

fauna

fauna

fauna

favorit

faworyt

favorit

fax

faks, fax

fax

fáze

faza

fáza

FC

FC

FC

únor

luty

február

federace

federacja

federácia

federální

federalny

federálny

fejeton

felieton

fejtón

fenomén

fenomen

fenomén

festival

festiwal

festival
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festivalový

festiwalowy

festivalový

slavnost, pouť, festival

festyn

hody, slávnosť, festival

fialový

fioletowy

fialový

figura

figura

figúra

figurka

figurka

figúrka

figurovat

figurować

figurovať

fikce

fikcja

fikcia

fiktivní

fikcyjny

fiktívny

filharmonie

filharmonia

filharmónia

pobočka – filiálka

filia

pobočka – filiálka, zast. fília

film

film

film

filmař

filmowiec

filmár

filmík, filmeček

filmik

filmík

filmový

filmowy

filmový

filologie

filologia

filológia

filozof

filozof

filozof

filozofický

filozoficzny

filozofický

filozofie

filozofia

filozofia

filtr

filtr

filter

filtrace

filtracja

filtrácia

finále

finał

finále

finalista

finalista

finalista

finální

finalny

finálny

finálový

finałowy

finálový

finance

finanse

financie

financování

finansowanie

financovanie

financovaný

finansowany

financovaný

financovat
financovat, poskytnout finanční
prostředky
finančně

finansować

finansowo

financovať
financovať, poskytnúť finančné
prostriedky
finančne

finanční

finansowy

finančný

Finsko

Finlandia

Fínsko

finský

finlandzki

fínsky

firemní

firmowy

firemný

firma

firma

firma

fiskální

fiskalny

fiškálny

fit

sfinansować

fit
1

fit

fitness, zried. fitnes

1

fitness, zried. fitnes

fitness, fitnes1

fitness, zried. fitnes2

fitness, zried. fitnes2

fitness, fitnes2

fixace

fiksacja

fixácia

flash – flashový

flash – flashowy

flash – flashový

(USB) flash disk – flashka, fleška

dysk flash (USB) – pendrive

(USB) flash disk – USB kľúč
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flash paměť

pamięć flash

flash pamäť

fleš

flesz

fleš

flexibilita

elastyczność

flexibilita

flexibilní

elastyczny

flexibilný

flóra

flora

flóra

flotila

*armada – flota, flotylla

flotila

FM

FM

FM

focení

sesja zdjęciowa

fotenie

složka – adresář

folder – *katalog

priečinok – adresár

folklór, folklor

folklor

folklór

folklórní, folklorní

folklorystyczny

folklórny

fond

fundusz

fond

fontána

fontanna

fontána

forma

forma

forma

formace

formacja

formácia

formalita

formalność

formalita

formálně

formalnie

formálne

formální

formalny

formálny

formát

format

formát

formování

formowanie

formovanie

formovat, formovati se

formować, formować się

formovať, formovať sa

formulace

sformułowanie

formulácia

formulář

formularz

formulár

formule

formuła

formula

formulovat

formułować

formulovať

formulovat – zformulovat

sformułować

formulovať – sformulovať

štěstěna – fortuna

fortuna

šťastena – fortúna

fórum, forum

forum

fórum

foťák

aparat

foťák

fotbal – kopaná

futbol, zried. futball – piłka nożna

futbal

fotbalista

futbolista – piłkarz

futbalista

fotbalový

futbolowy – piłkarski

futbalový

fotbalový míč – kopačák
fotit

futbalówka
fotografować – robić zdjęcia

futbal – futbalová lopta
fotiť

fotka – snímek

fotka – zdjęcie

fotka – snímka

foto

foto

foto

fotoaparát

aparat fotograficzny

fotoaparát

fotogalerie, fotogalérie

galerii zdjęć

fotogaléria

fotograf

fotograf

fotograf

fotografický

fotograficzny

fotografický

fotografie

fotografia

fotografia

fotografování

fotografowanie

fotografovanie
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fotovoltaický

fotografować, fotografować się –
robić zdjęcia
fotowoltaiczny

fragment

fragment

fragment

frakce

frakcja

frakcia

Francie

Francja

Francúzsko

Francouz

Francuz

Francúz

francouzský
franchising, franšízing, franšízink,
frančízing, frančízink
frank

francúzsky
franchising, franšízing, zried.
frančízing
frank

fráze

francuski
franchising, zried. franchizing,
franczyzing
frank
franczyza, franchisa, zried.
franczyzna
fraza

free-

free-

free-

free jazz

free jazz

free jazz

frekvence

frekwencja

frekvencia

frekventovaný

częsty, uczęszczany, ruchliwy

frekventovaný

fronta

front

front – nesp. fronta

frustrace

frustracja

frustrácia

fulltextový, fultextový

pełnotekstowy

fulltextový – plnotextový

nadace – fundace
základ, podstata – zast., kniž.
fundament

fundacja

fotografovat, fotografovat se

franšíza, franchisa, frančíza

fotografovať, fotografovať sa
fotovoltický, fotovoltaický

franchise, franšíza, zried. frančíza
fráza

základní, zásadní – fundamentální

fundamentalny

fungování

funkcjonowanie

nadácia – fundácia
základ, podstata – zast., kniž.
fundament
základný, podstatný –
fundamentálny
fungovanie

fungovat

funkcjonować

fungovať

fungující

funkcjonujący

fungujúci

funkce

funkcja

funkcia

funkcionář

funkcjonariusz

funkcionár

funkčně

funkcjonalne

funkčne

funkční

funkcjonalny

funkčný

funkčnost

funkcjonalność

funkčnosť

fyzicky

fizycznie

fyzicky

fyzický

fizyczny

fyzický

fyzik

fizyk

fyzik

fyzika

fizyka

fyzika

fyzikální

fizykalny

fyzikálny

fyziologický

fizjologiczny

fyziologický

g, G

g, G

g, G

technická vymoženost – gadget

gadżet

technická vymoženosť – gadget

galaxie

galaktyka

galaxia

galerie, galérie

galeria

galéria

gama1

gamma1

gama1

fundament
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gama2

gamma2

gama2

game, gem

gem

gem, game

gang

gang

gang

garance

gwarancja

garancia

garanční

gwarancyjny

garančný

garant

gwarant

garant

garantovaný

gwarantowany

garantovaný

garantovat

gwarantować

garantovať

garantovat

zagwarantować

garantovať

garáž

garaż

garáž

garážový

garażowy

garážový

garderoba

garderoba

garderóba

garnitura

garnitur

garnitúra

gastronomický

gastronomiczny

gastronomický

gastronomie

gastronomia

gastronómia

gay, zried. gej1

gej1

gay, gej1

gej2 – gejowski

gay, gej2 – gejský, gayský

gama

škála, stupnica

plyn – slang. gáz

gaz

plyn – zast. gaz

noviny – zast. gazeta

gazeta

noviny

noviny

gazetka

noviny

plynový, plynný

gazowy

plynový, plynný

GB

GB

GB

gel

żel

gél

gen

gen

gén

generace

generacja

generácia

generace X

pokolenie X – generacja X

generácia X

generál, zast. jenerál

generał, zast. jenerał

generál

generálně

generalnie

generálne

generální

generalny

generálny

generátor

generator

generátor

generovat

generować

generovať

geneticky

genetycznie

geneticky

genetický

genetyczny

genetický

geniální

genialny

geniálny

génius
gentlemanská, džentlmenská
dohoda
zeměpis – geografie

geniusz
dżentelmeńska, zried. gentlemeńska
umowa
geografia

génius
džentlmenská, gentlemanská
dohoda
geografia – zemepis

geografický

geograficzny

geografický

geologický

geologiczny

geologický

geometrický

geometryczny

geometrický

gay, zried. gej2 – zried. gayský,
gayovský
škála, stupnice

154

gesto

gest

gesto

ghetto

getto

geto

GHz

GHz

GHz

gigahertz

gigaherc

gigahertz

gigant

gigant

gigant

gigantický

gigantyczny

gigantický

globalizace

globalizacja

globalizácia

globální

globalny

globálny

glukóza

glukoza

glukóza

GMO

GMO

GMO

gól – branka

gol – bramka

gól

golf1

golf1

golf1

golf2 – zátoka, záliv

zatoka – zast. golf2

golf2 – zátoka, záliv

golfový

golfový

gorila

golfowy
bramkowy, dotyczący gola,
podbramkowy
goryl

gotický

gotycki

gotický

GPS

GPS

GPS

graf

graf – wykres

graf

grafický

graficzny

grafický

grafik

grafik

grafik

grafika

grafika

grafika

gram

gram

gram

gramatika – mluvnice

gramatyka

gramatika

granát1

granat1

granát1

granát2

granat2

granát2

grand-

grand-

grand-

grand prix, Grand Prix

grand prix, Grand Prix

grand prix, Grand Prix

granitový

granitowy

granitový

granula

granula

granulka

granulka

gratis

gratis

gratis

gravitace

grawitacja

gravitácia

gril

grill

gril

grilování – grilovačka

grill

grilovanie – grilovačka

skupina – zast., hovor. grupa

grupa

skupina – zast., hovor. grupa

skupinka – zast., hovor. grupka
skupinový – zast., hovor.; odb.
grupový
chřipka

grupka
grupowy
grypa

skupinka – zast., hovor. grupka
skupinový – zast., hovor.; odb.
grupový
chrípka

gulag

gułag

gulag

gólový

granule, zried. granula, odb.
granulum
granulka

gólový
gorila
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guláš

gulasz

guláš

guma

guma

guma

gumový

gumowy

gumený

gumový

gumowy

gumový

guru

guru

guru

gusto

gust

gusto

guvernér

gubernator

guvernér

gymnastický

gimnastyczny

gymnastický

gymnastika

gimnastyka

gymnastika

gymnázium

gimnazjum

gymnázium

gynekolog

ginekolog

gynekológ

h, H

h, H

h, H

ha

ha
hacker, heker – prienikár

hala

ha
haker, hacker – włamywacz
komputerowy
hol, hall

hala

hala

hala

handicap, hendikep

handicap, zried. handikap

hendikep, handicap

handicap, hendikep – postižení
handicapovaný, hendikepovaný1 –
postižený
handicapovaný, hendikepovaný2 –
postižený
handicapovat, hendikepovat

upośledzenie

handikapować

hendikep, handicap – postihnutie
hendikepovaný, handicapovaný1 –
postihnutý
hendikepovaný, handicapovaný2 –
postihnutý
hendikepovať, handicapovať

handicapový, hendikepový

handicapowy, handikapowy

hendikepový, handicapový

hardware

hardware

hardvér, hardware

harmonický

harmoniczny, harmonijny

harmonický

harmonie

harmonia

harmónia

harmonogram

harmonogram

harmonogram

hash, křížek, mřížka – #

hash, kratka – #

hash, mriežka – #

havárie

awaria

havária

havarijní

awaryjny

havarijný

hazard

hazard

hazard

hazardní

hazardowy

hazardný

házená – handbal

piłka ręczna, szczypiorniak

hádzaná – handbal

HD

HD

HD

hektar

hektar

hektár

hibernace

hibernacja

hibernácia

hierarchie

hierarchia

hierarchia

hi-fi, hifi

hi-fi, Hi-Fi

hi-fi, hifi

high-

high-

high-

high fidelity

high fidelity

high fidelity

high society

high society – wyższe sfery

high society

high-tech, hi-tech

high-tech, hi-tech

high-tech, hi-tech

hacker, zried. hekr – průnikář

upośledzony
upośledzony

hala
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historicky

historycznie

historicky

historický

historyczny

historický

historie

historia

história

historik

historyk

historik

historka

historyjka

historka

hit

hit

hit

HIV

HIV

HIV

hobby, hoby

hobby

hobby, hoby

hokej

hokej

hokej

hokejista

hokeista

hokejista

hokejový

hokejowy

hokejový

Holandsko

Holandia

Holandsko

holding

holding

holding

holocaust, holokaust
homepage, home page – domovská
stránka
homilie

holocaust, holokaust
home page, homepage – strona
domowa
homilia

holokaust, zried. holocaust
homepage, home page – domovská
stránka
homília

homo-

homo-

homo-

homosexuál

homoseksualista

homosexuál

homosexualita

homoseksualizm

homosexualita

homosexuální

homoseksualny

homosexuálny

čest – honor

honor – cześć

česť – honor

čestný – honorární

honorowy

čestný – honorárny

horizont

horyzont

horizont

horizontální

horyzontalny

horizontálny

hormon

hormon

hormón

hormonální

hormonalny

hormonálny

horor

horror

horor

horoskop

horoskop

horoskop

horské kolo

rower górski

horský bicykel

hospic

hospicjum

hospic

hostel

hostel

hostel

hosting

hosting

hosting

hostující profesor

profesor wizytujący

hosťujúci profesor

hot-

hot-

hot-

hotdog, hot-dog, hot dog

hot dog, hot-dog, hotdog

hotdog, hot-dog, hot dog

hotline, hot line, hot-line

hotline, hot-line, hot line

hotline, hot-line, hot line

hotspot, hot spot

hotspot, hot spot

hotspot, hot spot

hotel

hotel

hotel

hotelový

hotelowy

hotelový

house

house

house

HR

HR

HR

HTML

HTML

HTML
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HTTP

HTTP

HTTP

humanistický

humanistyczny

humanistický

humanitární

humanitarny

humanitárny

humanitní

humanistyczny

humanitný

humor

humor

humor

nálada

humor

nálada

hvězda – star

gwiazda

hviezda – star

hybrid

hybryda, biol. i hybryd

hybrid

hybridní

hybrydowy

hybridný

hydraulický

hydrauliczny

hydraulický

vodoléčba – hydroterapie

hydroterapia – wodolecznictwo

vodoliečba – hydroterapia

hygiena

higiena

hygiena

hygienický

higieniczny

hygienický

hyperkorektně

hiperpoprawnie

hyperkorektne

hyperkorektní

hiperpoprawny

hyperkorektný

hyperkorektnost

hiperpoprawność

hyperkorektnosť

hertz

herc

hertz

hymna

hymn

hymna

hymnus
hyperlink – link – (hypertextový)
odkaz
hypermarket

hymn
hiperłącze – link – odsyłacz
(hipertekstowy)
hipermarket

hymnus
hyperlink – link – (hypertextový)
odkaz
hypermarket

hyperprostor

hiperprzestrzeń

hyperpriestor

hypertenze

nadciśnienie – zried. hipertensja

hypertenzia

hypoteční

hipoteczny

hypotekárny

hypotéka

hipoteka

hypotéka

hypotéza

hipoteza

hypotéza

Hz

Hz

Hz

chaos

chaos

chaos

charakter

charakter

charakter

charakteristický

charakterystyczny

charakteristický

charakteristika

charakteristika

charitativní

charakterystyka
charakteryzować, charakteryzować
się
scharakteryzować
dobroczynność, cel charytatywna,
organizacja dobroczynna
charytatywny

charizma, charisma

charyzma, charyzmat

charizma

charizmatický, charismatický

charyzmatyczny

charizmatický

charta

karta

charta

chat, zried. čet

chat, czat

chat, čet

chemický

chemiczny

chemický

chemie

chemia

chémia

charakterizovat
charakterizovat
charita

charakterizovať
charakterizovať
charita
charitatívny
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chemikálie

chemikalia

chemikália

chemoterapie

chemioterapia, zried. chemoterapia

chemoterapia

chips, čips – brambůrek

chips, czips

chips, čips – zemiakový lupienok

chirurg

chirurg

chirurg

chirurgický

chirurgiczny

chirurgický

chirurgie

chirurgia

chirurgia

cholera

cholera

cholera

cholesterol

cholesterol

cholesterol

choreografie

choreografia

choreografia

chrom, chróm

chrom

chróm

chronický

chroniczny

chronický

i, I

i, I

i, I

id

id

id

ID

ID

ID

idea

idea

idea

ideál

ideał

ideál

ideálně

idealnie

ideálne

ideální

idealny

ideálny

identicky

identycznie

identicky

identický

identyczny

identický

identifikace

identyfikacja

identifikácia

identifikační

identyfikacyjny

identifikačný

identifikovat, identifikovat se

identyfikować, identyfikować się

identifikovať, identifikovať sa

identifikovat, identifikovat se

zidentyfikować, zidentyfikować się

identifikovať, identifikovať sa

identita

tożsamość – identyczność

identita

ideologický

ideologiczny

ideologický

ideologie

ideologia

ideológia

idiot

idiota

idiot

idol

idol

idol

ignorovat

ignorować

ignorovať

ikona

ikona

ikona

ikonický

ikoniczny

ikonický

ikonka

ikonka

ikonka

ikonový

ikoniczny

ikonový

ilustrace

ilustracja

ilustrácia

ilustrační

ilustracyjny

ilustračný

iluze

iluzja

ilúzia

image, zried. imidž, imič

image, zried. imidż, imaż

imidž, image

imigrant

imigrant

imigrant

impérium

imperium

impérium

implantát

implant

implantát

implementace

implementacja

implementácia

implementovat

implementować

implementovať
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implementovat

zaimplementować

implementovať

import

import

import

importovat

importować

importovať

impulz, impuls

impuls

impulz

imunita

odporność

imunita

imunita

immunitet

imunita

imunitní

odpornościowy – immunologiczny

imunitný

imunitní

immunitet, zried. immunitetowy

imunitný

imunologický

odpornościowy – immunologiczny

imunologický

in-

in-

in-

být in

być in

byť in

in medias res – přímo k věci

in medias res – od razu do rzeczy

in medias res – priamo k veci

in memoriam

in memoriam

in memoriam

in vitro

in vitro

in vitro

inaugurace

inauguracja

inaugurácia

incest – krvesmilstvo

kazirodztwo – zried. incest

incest – krvismilstvo

incident

incydent

incident

index

indeks

index

indický

indyjski

indický

Indie

Indie

India

indie – indie rock

indie – indie rock

indie – indie rock

indikátor

wskaźnik

indikátor

individuálně

indywidualnie

individuálne

individuální

indywidualny

individuálny

infarkt

zawał

infarkt

infekce

infekcja

infekcia

infekční

zakaźny – infekcyjny

infekčný

infikovaný

zainfekowany

infikovaný

infikovat

zarażać – infekować

infikovať

infikovat

infikovať
infinitív – neurčitok

inflace

zarazić – zainfekować
bezokolicznik – infinitivus,
infinitiwus, infinityw
inflacja

info1

info1

info1

info2

info2

info2

informace

informacja

informácia

informační

informacyjny

informačný

informační

informačný
informačné technológie

informatik

informatyczny
technologia informacyjna,
informatyczna
informatyk

informatika

informatyka

informatika

informativní

informatywny

informatívny

infinitiv – zried. neurčitek

informační technologie

inflácia

informatik
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informátor

informator

informátor

informování

informowanie

informovanie

informovaný
informovat, informovati se –
poinformovat, poinformovat se
informovat, informovati se

poinformowany
poinformować, poinformować się
informować, informować się

informovaný
informovať, informovať sa –
poinformovať, poinformovať sa
informovať, informovať sa

infotainment – infozábava

infotainment – inforozrywka

infotainment – infozábava (?)

infračervený

infraczerwony

infračervený

infrastruktura

infrastruktura

infraštruktúra

ingredience

ingrediencja

ingrediencia

iniciativa

inicjatywa

iniciatíva

iniciátor

inicjator

iniciátor

iniciovat

inicjować

iniciovať

injekce

zastrzyk – iniekcja

injekcia

inkubátor

inkubator

inkubátor

inovace

innowacja

inovácia

inovace

innowacyjność

inovácia, inovatívnosť

inovační

innowacyjny

inovačný

inovativní

innowacyjny

inovatívny

insolvenční

niewypłacalny

insolventný

inspekce

inspekcja

inšpekcia

inspektor

inspektor

inšpektor

inspektorát

inspektorat

inšpektorát

inspirace

inspiracja

inšpirácia

inspirovaný

inspirowany, zainspirowany

inšpirovaný

inspirovat, inspirovat se

inspirować, inspirować się

inšpirovať, inšpirovať sa

instalace

instalacja

inštalácia

instalovaný

instalowany

inštalovaný

instalovat

instalować

inštalovať

instalovat – nainstalovat

zainstalować

inštalovať – nainštalovať

instance

instancja

inštancia

instinkt

instynkt

inštinkt

instituce

instytucja

inštitúcia

institucionální

instytucjonalny

inštitucionálny

institut

instytut

inštitút

instrukce

instrukcja

inštrukcia

instruktor

instruktor

inštruktor

instrument – nástroj

instrument

inštrument – nástroj

integrace

integracja

integrácia

integrační

integracyjny

integračný

integrální

integralny

integrálny

integrovaný

zintegrowany

integrovaný

integrovat, integrovat se

integrować, integrować się

integrovať, integrovať sa
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integrovat, integrovat se

zintegrować, zintegrować się

integrovať, integrovať sa

intelekt

intelekt

intelekt

intelektuální

intelektualny

intelektuálny

inteligence

inteligencia
inteligenčný kvocient

inteligentní

inteligencja
iloraz inteligencji – współczynnik
inteligencji
inteligentny

intence

intencja

intencia

intenzita

intensywność

intenzita

intenzivně, intenzívně

intensywnie

intenzívne

intenzívní, intenzivní

intensywny

intenzívny

interakce

interakcja

interakcia

interaktivní
zajímat, zajímat se – hovor.
interesovat, interesovat se
zajímavý

interaktywny
interesować, interesować się
interesujący

interaktívny
zaujímať – hovor. interesovať,
interesovať sa
zaujímavý

rozhraní – interface, interfejs

interfejs, interface – złącze, sprzęg

rozhranie – interface, interfejs

interiér

wnętrze

interiér

interiérový

wnętrze

interiérový

vnitrozemí

odb. interior
internat – dom akademicki, hovor.
akademik

vnútrozemie

inteligenční kvocient

internát – kolej
uživatel internetu – zried.
internetista, internaut
ICT

inteligentný

internát

ICT

používateľ internetu – internetista,
zried. internaut
ICT

internet

internet

internet

internetový

internetowy

internetový

interní

wewnętrzny

interný

interpelace

interpelacja

interpelácia

interpret

interpretator

interpret

interpretace

interpretacja

interpretácia

interpretovat

interpretować

interpretovať

interval

interwał

interval

intervence

intervencia
interview – rozhovor

intimní

interwencja
interview, zried. interwiew –
wywiad, rozmowa
intymny

intrikovat, intrikařit

intrygować

intrigovať

intuice

intuicja

intuícia

intuitivní

intuicyjny

intuitívny

invalidní

inwalidzki – niepełnosprawny

invalidný

invaze

inwazja

invázia

inventarizace

inwentaryzacja

inventarizácia

investice

inwestycja

investícia

investiční

inwestycyjny

investičný

interview – rozhovor

internauta – użytkownik internetu

intímny
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investor

inwestor

investor

investování

zainwestowanie, inwestowanie

investovanie

investovat

inwestować

investovať

investovat – zainvestovat

zainwestować

investovať – zainvestovať

inzulin, inzulín

insulina

inzulín

inženýr

inżynier

inžinier

inženýrský

inżynierski

inžiniersky

inženýrství

inżynieria

inžinierstvo

IP

IP

IP

IQ

IQ

IQ

Irák

Irak

Irak

Írán

Iran

Irán

iritovat

irytować

iritovať

ironie

ironia

irónia

Irsko

Irlandia

Írsko

islám

islam

islam

islámský

islamski

islamský

ISO

ISO

ISO

IT

IT

IT

Itálie

Włochy

Taliansko

italský

włoski

taliansky

izolace

izolacja

izolácia

izolační

izolacyjny

izolačný

izolovaný

izolowany

izolovaný

Izrael

Izrael

Izrael

izraelský

izraelski

izraelský

j, J

j, J

j, J

jachta

jacht

jachta

Japonec

Japończyk

Japonec

Japonsko

Japonia

Japonsko

japonský

japoński

japonský

java, Java

java, Java

java, Java

jazz, zried. džez

jazz, zried. dżez

jazz, džez

jazzový, zried. dřezový

jazzowy, zried. dżezowy

jazzový, džezový

Jeruzalém

Jerozolima, Jeruzalem

Jeruzalem

jezuita

jezuita

jezuita

Ježíš

Jezus

Ježiš

ježiš, jéžiš, ježiši

jezu

ježiš, ježiši, ježišu

jóga

joga

joga

jogurt

jogurt

jogurt

jojo efekt

efekt jo-jo

jojo efekt

jubilejní

jubileuszowy

jubilejný

jubileum

jubileusz

jubileum
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leden

styczeń

január

zaujímat, upoutávat

intrygować

zaujímať, upútavať

červenec

lipiec

júl

červen

czerwiec

jún

junior

junior

junior

juniorka

juniorka

juniorka

juniorský

juniorski, juniorów

juniorský

červnový

czerwcowy

júnový

Jupiter

Jowisz – Jupiter

Jupiter

porota – jury

porota – jury

justiční

jury
sądownictwo, wymiar
sprawiedliwości
sądowy

k, K

k, K

k, K

kabaret

kabaret

kabaret

kabel

kabel

kábel

kabelová televize, kabelovka

telewizja kablowa, kablówka

káblová televízia, káblovka

kabelový

kablowy

káblový

kabina

kabina

kabína

kabinet

gabinet

kabinet

kadence

kadencja

kadencia

kádr

kadra

káder

kádrový

kadrowy

kádrový

kajak

kajak

kajak

kalendárium

kalendarium

kalendárium

kalendář

kalendarz

kalendár

kalendářní

kalendarzowy

kalendárny

kalkulace

kalkulacja

kalkulácia

kalkulačka

kalkulator

kalkulačka

kalorie

kaloria

kalória

kalvárie

kalwaria

kalvária

kamarád

kolega – kniž. kamrat

kamarát

kamarádka

koleżanka

kamarátka

kamera

kamera

kamera

kamerový

kamera, zried. kamerowy

kamerový

kamion, kamión

samochód ciężarowy, ciężarówka

kamión

kampaň

kampania

kampaň

Kanada

Kanada

Kanada

kanadský

kanadyjski

kanadský

kanál

kanał

kanál

kanalizace

kanalizacja

kanalizácia

kanalizační

kanalizacyjny

kanalizačný

kancelář

kancelaria

kancelária

justice – soudnictví

justícia – súdnictvo
justičný
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kancléř

kanclerz

kancelár

kandidát

kandydat

kandidát

kandidátka

kandydatka

kandidátka

kandidatura

kandydatura

kandidatúra

kandidovat

kandydować

kandidovať

kánon

kanon

kánon

kanon, kanón – dělo

armata, działo

kanón – delo

kapacita

pojemność, zdolność

kapacita

kapitál

kapitał

kapitál

kapitalismus, kapitalizmus

kapitalizm

kapitalizmus

kapitálový

kapitałowy

kapitálový

kapitán

kapitan

kapitán

kapitola

rozdział

kapitola

kapitula

kapituła

kapitula

kaplan

kapłan

kaplán

kaplanský

kapłański

kaplánsky

zried. kaplanství

kapłaństwo

zried. kaplánstvo

kapr

karp

kapor

kapsle

kapsla

kapsľa

karabina

karabin

karabína

karate

karate

karate

karavan

przyczepa (kempingowa) – caravan

karavan

pohřební vůz

*karawan

pohrebné vozidlo

karavana

karawana

karavána

kardinál

kardynał

kardinál

květák – hovor. *karfiol

*kalafior

*karfiol

kariéra

kariera

kariéra

karma

karma

karma

karosérie, karoserie

karoseria

karoséria

karta

karta

karta

kartička

kartka

kartička

karton, kartón

karton

kartón

kasino

kasyno

kasíno

kastrace

kastracja

kastrácia

katalog

katalog

katalóg

katalogizovat

katalogować

katalogizovať

katastr

kataster

kataster

katastrální

katastralny

katastrálny

katastrofa

katastrofa

katastrofa

katastrofální

katastrofalny

katastrofálny

katedrála

katedra

katedrála

kategoricky

kategorycznie

kategoricky

kategorie

kategoria

kategória

165

katolicismus, katolicizmus

katolicyzm

katolicizmus

katolický

katolicki

katolícky

katolík

katolik

katolík

kauza, causa

causa

kauza

káva, hovor. kafe

kawa

káva

kavárna

kawiarnia

kaviareň

kazeta

kaseta

kazeta

Kb, kb

Kb, kb

Kb, kb

kcal
když nechce hora k Mohamedovi,
musí jít Mohamed k hoře
kemp – kempink, kemping,
camping
keramický

kcal
nie przyszedł Mahomet do góry, to
przyszła góra do Mahometa

kcal
keď nejde Mohamed k hore, musí
ísť hora k Mohamedovi

obóz – kemping

kemp – kemping, camping

ceramiczny

keramický

keramika

ceramika

keramika

kg

kg

kg

kilo

kilo

kilo

kilogram

kilogram

kilogram

kilometr

kilometr

kilometer

kilowatt

kilowat

kilowatt

kinematografie

kinematografia

kinematografia

kino

kino

kino

kivi

kiwi1

kivi1

kiwi

kiwi2

kivi2

klan

klan

klan

třída – klasa

klasa

trieda – klasa

klasicky

klasyczne

klasicky

klasický

klasyczny

klasický

klasifikace

klasyfikacja

klasifikácia

klasik

klasyk

klasik

klasika

klasyka

klasika

třídní

klasowy

triedny

klauzule – doložka

klauzula

klauzula – doložka

klávesnice – klaviatura

klawiatura

klávesnica – klaviatúra

klient1

klient1

klient1

klient2

klient2

klient2

klientela

klientela

klientela

klientka

klientka

klietka

klientský

kliencki

klientsky, klientský

klika

klika

klika

klikat

klikać

klikať

kliknout

kliknąć

kliknúť

kliknutí

kliknięcie

kliknutie
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klima

klimat

klíma

klimatický

klimatyczny

klimatický

klimatizace

klimatyzacja

klimatizácia

klinický

kliniczny

klinický

klinika

klinika

klinika

klip

klip – teledysk

klip

klon

klon

klon

klub

klub

klub

klubovna

świetlica

klubovňa

klubový

klubowy

klubový

km

km

km

koalice

koalicja

koalícia

koaliční

koalicyjny

koaličný

kód

kod

kód

kodex

kodeks

kódex

koeficient

współczynnik

koeficient

kofein

kofeina

kofeín

kokosový

kokosowy

koktejl, koktail, kokteil, koktajl

koktajl, koktail, cocktail

kola, cola – kokakola, Coca-Cola

kola, cola – koka-kola, coca-cola

kokosový
koktail, kokteil, zried. koktejl,
koktajl, coctail
kola, cola – kokakola, Coca-Cola

kolagen

kolaps

kolega

kolagen
załamanie, zapaść – odb. kollaps,
kolaps
kolega

kolegium

kolegium

kolégium

kolegyně

koleżanka

kolegyňa

kolekce

kolekcja

kolekcia

kolektiv

kolektyw – zespół

kolektív

kolektivní

kolektywny – zespołowy

kolektívny

kolektor

kolektor

kolektor

kolize

kolizja

kolízia

kolonie

kolonia

kolónia

barva – kniž. zast. kolor

kolor

farba – kniž. zast kolor

barevný

kolorowy

farebný

kolona – sloup, sloupec, sloupek

kolumna

kolóna – stĺp, stĺpec, stĺpček

kolosální

kolosalny

kolosálny

kombinace

kombinacja

kombinácia

kombinovaný

kombinowany

kombinovaný

kombinovat

kombinować

kombinovať

komedie

komedia

komédia

příkaz, rozkaz – zast. ob. komenda
velitel – zast. komandant,
komendant, komandér

komenda

príkaz, rozkaz
veliteľ – zast. voj. komandant,
komandér, komandír

kolaps

komendant – dowódca

kolagén

kolega
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komentář

komentarz

komentár

komentátor

komentator

komentátor

komentovat

komentować

komentovať

komentovat – okomentovat

skomentować

komentovať – okomentovať

komerční

komercyjny

komerčný

kometa

kometa

kométa

komfort

komfort

komfort

komfortně

komfortowo

komfortne

komfortní

komfortowy

komfortný

komiks, zried. comics

komiks

komiks

komisariát

komisariat

komisariát

komisař

komisarz

komisár

komise

komisja

komisia

výbor – kniž. komitét, komité

komitet

výbor – kniž. komitét

komora

komora

komora

komorní

kameralny

komorný

kompaktní

kompaktowy

kompaktný

kompaktní disk
společnost, rota – zast. kompanie,
kumpanie
kompatibilní

płyta kompaktowa

kompatybilny

kompaktný disk
spoločnosť, oddiel vojska – (1.
hovor. expr., 2. hist.) kompánia
kompatibilný

kompenzace

kompensacja

kompenzácia

kompenzovat

kompensować

kompenzovať

kompetence

kompetencja

kompetencia

kompetentní

kompetentny

kompetentný

kompletně, komplet

kompletnie

kompletne, komplet

kompletní, komplet

kompletny

kompletný, komplet

komplex

kompleks

komplex

komplexně

kompleksowo

komplexne

komplexní

kompleksowy

komplexný

komplikace

komplikacja

komplikácia

komplikovaný

skomplikowany

komplikovaný

komplikovat, komplikovat se

komplikować, komplikować się

komplikovať, komplikovať sa

komponent, komponenta

komponent

komponent

skladatel – komponista

kompozytor

skladateľ – komponista

komponovat

komponować

komponovať

komp – poč

komp

komp

kompozice
kompozitum – složené slovo,
složenina
komprese

kompozycja

kompozícia
kompozitum – zložené slovo,
zloženina
kompresia

kompresor
komprimovat

kompania

wyraz złożony – compositum
kompresja
kompresor – sprężarka
kompresować – zried.
komprymować

kompresor
komprimovať
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kompromis

kompromis

kompromis

kompromisní

kompromisowy

kompromisný

počítač – komputer, computer
počítačový – komputerový,
computerový
(počítačová) hra

komputer
komputerowy
gra (komputerowa)

počítač – komputer, computer
počítačový – komputerový,
computerový
(počítačová) hra

komuna

komuna

komúna

komunální

komunalny

komunálny

přijímání

komunia

prijímanie

komunikace

komunikacja

komunikácia

komunikační

komunikacyjny

komunikačný

komunikát

komunikat

komunikát

komunikovat

komunikować

komunikovať

komunismus, komunizmus

komunizm

komunizmus

komunista

komunista

komunista

komunistický

komunistyczny

komunistický

komunita

wspólnota, społeczność

komunita

komunitní

wspólnotowy, społeczny

komunitný

koncentrace

koncentracja

koncentrácia

koncentrační

koncentracyjny

koncentračný

koncentrovat, koncentrovat se
koncentrovat, koncentrovat se –
zkoncentrovat, zkoncentrovat se
koncepce

koncentrować, koncentrować się
skoncentrować, skoncentrować się
koncepcja

koncentrovať, koncentrovať sa
koncentrovať, koncentrovať sa –
skoncentrovať, skoncentrovať sa
koncepcia

koncept

koncepcja – pojęcie

koncept

koncern

koncern

koncern

koncert

koncert

koncert

koncertní

koncertowy

koncertný

koncese

koncesja

koncesia

koncil

sobór – koncylium

koncil

*koncipovat

zast. *koncypować

*koncipovať

kondice

kondycja

kondícia

konektor

złącze – zried. konektor

konektor

konfederace

konfederacja

konfederácia

konference

konferencja

konferencia

konferenční

konferencyjny

konferenčný

konfigurace

konfiguracja

konfigurácia

konflikt

konflikt

konflikt

konfrontace

konfrontacja

konfrontácia

kongregace

kongregacja

kongregácia

kongres

kongres

kongres

kongresový

kongresowy

kongresový

konjunkce

koniunkcja

konjunkcia

konjunktura

koniunktura

konjunktúra

169

něco konkrétního, konkrétum

konkret

niečo konkrétne, konkrétum

konkrétně

konkretnie

konkrétne

konkrétní

konkretny

konkrétny

konkurence

konkurencja

konkurencia

konkurs, konkurz

konkurs

konkurz

důsledek – kniž. konsekvence

konsekwencja

dôsledok – kniž. konzekvencia

důsledně – kniž. konsekventně

konsekwentnie

dôsledne – kniž. konzekventne

důsledný – kniž. konsekventní

konsekwentny

dôsledný – kniž. konzekventný

koňská síla

koń mechaniczny

konská sila

konsolidace

konsolidacja

konsolidácia

konsorcium

konsorcjum

konzorcium

konstatování

stwierdzenie – konstatacja

konštatovanie

konstatovat

stwierdzać – kniž. konstatować

konštatovať

konstituce

konstytucja

konštitúcia

konstituční

konstytucyjny

konštitučný

konstrukce

konstrukcja

konštrukcia

konstrukční

konstrukcyjny

konštrukčný

konstruktér

konstruktor

konštruktér

konstruovat

konstruować

konštruovať

kontakt

kontakt

kontakt

kontaktní

kontaktowy

kontaktný

kontaktovat, kontaktovat se
kontaktovat, kontaktovat se –
zkontaktovat, skontaktovat,
zkontaktovat se, skontaktovat se
kontejner

kontaktować, kontaktować się

kontaktovať, kontaktovať sa

skontaktować, skontaktować się

kontaktovať, kontaktovať sa –
skontaktovať, skontaktovať sa

kontener

kontajner, nesp. kontejner

kontext

kontekst

kontext

kontinent

kontynent

kontinent

kontinentální

kontynentalny

pokračování – kniž. kontinuace

kontynuacja

pokračovat – odb. kontinuovat

kontynuować

konto – účet

konto

kontinentálny
pokračovanie – kniž., odb.
kontinuácia
pokračovať – kniž., odb.
kontinuovať
konto – účet

kontra

kontra

kontra

kontrahent

kontrahent

kontrahent

kontrakt

kontrakt

kontrakt

kontrast

kontrast

kontrast

kontrola

kontrola

kontrola

kontrolní

kontrolny

kontrolný

kontrolor

kontroler

kontrolór

kontrolovaný

kontrolowany

kontrolovaný

kontrolovat, kontrolovat se

kontrolować, kontrolować się

kontrolovať, kontrolovať sa

kontroverze

kontrowersja

kontroverzia
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kontroverzní

kontrowersyjny

kontroverzný

konvence

konwencja

konvencia

konvenční

konwencjonalny

konvenčný

konvent

konwent

konvent

konvertovat

konwertować

konvertovať

konverzace

konwersacja

konverzácia

konverze

konwersja

konverzia

konzerva

konserwa

konzerva

konzervace

konserwacja

konzervácia

konzervatismus, konzervatizmus
konzervativismus,
konzervativizmus
konzervativní

konserwatyzm

konzervatizmus

konserwatyzm

konzervativizmus

konserwatywny

konzervatívny

konzervátor

konserwator

konzervátor

konzervatoř

konserwatorium

konzervatórium

konzistence

konsystencja

konzistencia

konzola

konsola

konsola

konzole

konsola

konsola

konzultace

konsultacja

konzultácia

konzultant

konsultant

konzultant

konzulting, consulting

konsulting, consulting

konzulting, consutling

konzultovat

konsultować

konzultovať

konzumace

konsumpcja

konzumácia

konzument – spotřebitel

konsument

konzument – spotrebiteľ

konzumovat

konsumować

konzumovať

koordinace

koordynacja

koordinácia

koordinátor

koordynator

koordinátor

koordinovat

koordynować

koordinovať

kopie

kopia

kópia

kopírování

kopiowanie

kopírovanie

kopírovat

kopiować

kopírovať

Korea

Korea

Kórea

korek

korek

korok

korekce

korekcja

korekcia

korektní

poprawny

korektný

korektor1

korektor1

korektor1

korektor2

korektor2

korektor2

korektura

korekta

korektúra

korespondence

korespondencja

korešpondencia

korespondovat

korespondować

korešpondovať

koroze

korozja

korózia

korporace

korporacja

korporácia
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korporátní

korporacyjny

korporátny

korpus

korpus

korpus

korumpovat

korumpować

korumpovať

koruna

korona

koruna

korunka

koronka

korunka

korupce

korupcja

korupcia

kosmetická taštička

kosmetyczka

kozmetická taštička

kosmetický

kosmetyczny

kozmetický

kosmetička

kosmetyczka

kozmetička

kosmetika

kosmetyk

kozmetika

kosmický – vesmírný

kosmiczny

kozmický – vesmírny

kosmopolita – světoobčan

kosmopolita – obywatel świata

kozmopolita - svetoobčan

kosmos – vesmír

kozmos – vesmír
kocky sú hodené – alea iacta est

kostlivec ve skříni

kosmos
kości zostały rzucone – alea iacta
est
zkielet / trup w szafie

kostým

kostium

kostým

kouč

coach

kouč

kpt.

kpt.

kpt.

krach

krach

krach

kráter

krater

kráter

kreace

kreacja

kreácia

kreativita

kreatywność

kreativita

kreativní

kreatywny

kreatívny

kreator

kreator

kreátor

kredit

kredyt

kredit

kreditní
poskytovat úvěr, finanční
prostředky, půjčovat, úvěrovat –
zried. kreditovat
krém

kredytowy

kreditný

kredytować

poskytovať úver, úverovať,
požičiavať

krem

krém

kreovat

kreować

kreovať

kriminalita

przestępczość

kriminalita

kriminální

kryminalny

kriminálny

Kriste

Chryste

kriste

Kristus

Chrystus

Kristus

kritérium – zried. kritérion

kryterium

kritérium

kriticky

krytycznie

kriticky

kritický

krytyczny

kritický

kritik

krytyk

kritik

kritika

krytyka

kritika

kritizovat

krytykować

kritizovať

krize

kryzys

kríza

krizový

kryzysowy

krízový

kostky jsou vrženy – alea iacta est

kostlivec v skrini
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kronika

kronika

kronika

krystal

kryształ

kryštál

*křesťan

*chrześcijanin

*kresťan

*křesťanský

*chrześcijański

*kresťanský

*křesťanství

*chrześcijaństwo

*kresťanstvo

křišťál

kryształ

krištáľ

kulinářský

kulinarny

kulinársky

kult

kult

kult

kultovní

kultowy

kultový

kultura

kultura

kultúra

kulturistika

kulturystyka

kulturistika

kulturní

kulturalny

kultúrny

kulturní

kulturowy

kultúrny

kupon, kupón

kupon

kupón

kúra

kuracja

kúra

kurátor

kurator

kurátor

kurie

kuria

kúria

kurs, kurz

kurs

kurz

kurt

kort

kurt

kurýr

kurier

kuriér

čtverec – kvadrát

kwadrat

štvorec – kvadrát

čtvercový, čtvereční – kvadratickýý

kwadratowy

štvorcový – kvadratický

kvalifikace

kwalifikacja

kvalifikácia

kvalifikační

kwalifikacyjny

kvalifikačný

kvalifikovaný

wykwalifikowany

kvalifikovaný

kvalifikovat, kvalifikovat se

kvalifikovat, kvalifikovat se

kwalifikować, kwalifikować się
kvalifikovať, kvalifikovať sa
wykwalifikować, wykwalifikować
kvalifikovať, kvalifikovať sa
się
zakwalifikować, zakwalifikować się kvalifikovať, kvalifikovať sa

kvalita

jakość

kvalita

kvalitativní

jakościowy – zried. kwalitatywny

kvalitatívny

kvalitně

kvantita

pierwszorzędnie, jakościowo dobrze kvalitne
jakościowy – pierwszorzędny,
kvalitný
wysokiej jakości
ilość
kvantita

kvantita

iloczas

kvantita

kvantový

kwantowy

kvantový

kvartál – čtvrtletí, čtvrtrok
otázka, záležitost, problém – zast.
kvestie
zpochybňovat

kwartał
kwestia
kwestionować

kvartál – štvrťrok
otázka, záležitosť, problém – zast.
kvestia
spochybňovať

kvóta

kwota

kvóta

kW

kW

kW

kyberprostor

cyberprzestrzeń

kyberpriestor

kvalifikovat, kvalifikovat se

kvalitní
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Kypr

Cypr

Cyprus

kyselý déšť

kwaśny deszcz

kyslý dažď

kytara

gitara

gitara

kytarista

gitarzysta

gitarista

l, L

l, L

l, L

la

la

la

laboratorní

laboratoryjny

laboratórny

laboratoř

laboratorium

laboratórium

labutí píseň, labutí zpěv

łabędzi śpiew

labutia pieseň, labutí spev

lady

lady

lady, zried. lajdy

laický

laicki

laický

laik

laik

laik

lampa

lampa

lampa

lampička

lampka

lampka, lampička, lampôčka

laptop

laptop

laptop

laser

laser

laser

laserový

laserowy

laserový

laso

lasso

laso

last minute

last minute

last minute

latina

łacina

latinčina

latinský

łaciński

latinský

laureát

laureat

laureát

LCD

LCD

LCD

leasing, zried. lízing, lízink

leasing, zried. lizing

lízing, leasing

LED

LED

LED

ledový salát

sałata krucha, lodowa

ľadový šalát

legálně

legalnie

legálne

legální

legalny

legálny

legenda

legenda

legenda

legendární

legendarny

legendárny

legie

légia

legitimní

legia, legion
legislacja – prawodawco,
ustawodawstwo
legislacyjny – prawodawczy,
ustawodawczy
uzasadniony, prawowoty – legalny

lehký

lekki

ľahký

lekce

lekcja

lekcia

lektor

lektor

lektor

lektorka

lektorka

lektorka

level, zried. levl

level, zried. lewel

level

liberál

liberał

liberál

liberální

liberalny

liberálny

licence

licencja

licencia

legislativa
legislativní

legislatíva
legislatívny
legitímny
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licenční

licencyjny

licenčný

licitace

licytacja

licitácia

lídr, leader

lider, zried. leader

líder, zried. leader

lidské zdroje – human resources

zasoby ludzkie – human resources

ľudské zdroje – human resources

liga

liga

liga

ligový

ligowy

ligový

likvidace

likwidacja

likvidácia

likvidovat

likwidować

likvidovať

likvidovat – zlikvidovat

zlikwidować

likvidovať – zlikvidovať

limit

limit

limit

limitovaný

ograniczony – limitowany

limitovaný

limuzína

limuzyna

limuzína

lineární

linearny

lineárny

lingvistika – jazykověda

lingwistyka – językoznawstwo

jazykoveda – lingvistika

linie

linia

línia

liniový

liniowy

líniový

link

link

link

linka

linia, linka

linka

soupis, seznam

lista

súpis, zoznam

písmeno – kniž. litera

litera

písmeno – kniž. litera

literární

literacki

literárny

doslovný

literalny – dosłowny

doslovný

literatura

literatura

literatúra

litr

litr

liter

liturgický

liturgiczny

liturgický

liturgie

liturgia

liturgia

live1 – živý

live1

live1 – živý

live2 – naživo, živě

live2 – na żywo

live2 – naživo

loajalita

lojalność

lojalita

lodžie

loggia, zried. lodżia

loggia, lodžia

log

log

log

logicky

logicznie

logicky

logický

logiczny

logický

logika

logika

logika

logistický

logistyczny

logistický

logistika

logistyka

logistika

logo

logo

logo

lokalita

miejscowość

lokalita

lokalizace

lokalizacja

lokalizácia

lokalizovaný

zlokalizowany

lokalizovaný

lokalizovat

lokalizować

lokalizovať

lokalizovat

zlokalizować

lokalizovať
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lokálně

lokalnie

lokálne

lokální

lokalny

lokálny

lokomotiva

lokomotywa

lokomotíva

Londýn

Londyn

Londýn

lord

lord

lord

loterie

loteria

lotéria

love story

love story

love story

LPG

LPG

LPG

lukrativní

lukratywny

lukratívny

luna – měsíc

luna – księżyc

luna – mesiac

luxus

luksus

luxus

luxusní

luksusowy

luxusný

lyceum

liceum

lýceum

lymfatický

limfatyczny

lymfatický

m, M

m, M

m, M

m²

m²

m²

Madrid

Madryt

Madrid

mafie

mafia

mafia

mág

mag

mág

magazín

magazyn

magazín

magický

magiczny

magický

magie

magia

mágia

magisterský

magisterski

magisterský

magistr

magister

magister

magnet

magnes

magnet

magnetický

magnetyczny

magnetický

oběd – zried. lunch

lunch, zried. lancz

obed – zried. lunch

hořčík – magnézium

magnez

horčík – magnézium

máj – květen

maj

máj

major

major

major

květnový – májový

majowy

májový

makaron, makarón × těstovina

makaron

makarón × cestovina

make-up, zried. mejkap

makijaż

mejkap, make-up

makro1

makro1

makro1

makro2

makro2

makro2

management, zried. manažment,
menežment

manažerka, zried. managerka

management, zried. menedżment –
manažment, management
zarząd, zarządzanie
manager, menedżer, zried. menażer,
manažér, manager
menadżer
menedżerka, zried. managerka
manažérka, zreid. managerka

manažerský, zried. managerský

menedżerski, menadżerski

manažérsky, zried. managerský

mandát

mandat

mandát

manévr

manewr

manéver

manažer, manager
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manifestace

manifestacja

manifestácia

manipulace

manipulacja

manipulácia

manipulovat

manipulovať
manuál

manuální

manipulować
instrukcja, podręcznik – arch.
manuał
manualny

mapa

mapa

mapa

mapovat

mapować

mapovať

maraton, maratón

maraton

maratón

březnový

marcowy

marcový

manuál

manuálny

kraj, okraj – zried. margo, na margo margines, na marginesie

kraj, okraj – margo, na margo

březen

marzec

marec

marihuana

marihuana

marihuana

marka

marka

marka

marketing, zried. maketink

marketing

marketing

marketingový

marketingowy

marketingový

markýza

markiza

markíza

Mars

Mars

Mars

masa

masa

masa

masakr

masakra

masakra, masaker

masáž

masaż

masáž

masážní

masaż, do masażu

masážny

masiv, masív

masyw

masív

masivní, masívní

masywny

masívny

maska

maska

maska

masmédia

mass media

masmédiá

masově

masowo

masovo

masový

masowy

masový

mašinérie

machina – maszyna

mašinéria

mramor

marmur

mramor

pochod – zast. ob. marš

marsz

pochod – zast. marš

stroj – mašina

maszyna – machina – maszyneria

stroj – mašina

hmota – zast. materie

materia

hmota – matéria

mat

mat

mat

matematický

matematyczny

matematický

matematika

matematyka

matematika

materiál

materiał

materiál

materiální

materialny

materiálny

matrace

materac

matrac

matrice

matryca

matrica

matrix – matice

matryca

matrix – matica

max, max.

max, max., maks.

max, max.

maximálně

maksymalnie

maximálne
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maximální

maksymalny

maximálny

maximum1

maksimum1

maximum1

maximum2

maksimum2

maximum2

mazurka

mazurek

mazúrka

mecenáš

mecenas

mecenáš

zápas, utkání – zast. hovor. mač

mecz

zápas – zast. match

mečbol

piłka meczowa – meczbol

mečbal

medaile

medal

medaila

media

media

médiá

mediace

mediacja

mediácia

mediální

medialny

mediálny

mediátor1

mediator1

mediátor1

mediátor2

mediator2

mediátor2

medicína

medycyna

medicína

medicinbal

piłka lekarska

medicinbal

medicínský – lékařský

medyczny – lekarski

medicínsky – lekársky

meditace

medytacja

meditácia

medium

medium

médium

médium

medium

médium

mega

mega

mega

megabajt, megabyte

megabajt

megabajt, megabyte

megabit

megabit

megabit

megahertz

megaherc

megahertz

megastar – megahvězda

megagwiazda

megastar – megahviezda

megawatt

megawat

megawatt

mechanický

mechaniczny

mechanický

mechanik

mechanik

mechanik

mechanika

mechanika

mechanika

mechanismus, mechanizmus

mechanizm

mechanizmus

měkký

miękki

mäkký

melodie

melodia

melódia

membrána

membrana

membrána

memorandum

memorandum

memorandum

menstruace – měsíčky

menstruacja – miesiączka

menštruácia

mentalita

mentalność

mentalita

mentální

mentalny

mentálny

menu

menu

menu

mesiáš

mesjasz

mesiáš

metabolismus, metabolizmus

metabolizm

metabolizmus

metajazyk

metajęzyk

metajazyk

metal – heavy metal

metal – heavy metal

metal – heavy metal

kov

metal

kov – osb. metál
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metalový

metalowy

metalový

kovový

metalowy

kovový

metoda

metoda

metóda

metodický

metodyczny

metodický

metodika

metodyka

metodika

metodologie

metodologia

metodológia

metr

metr

meter

metro

metro

metro

metropole

metropolia

metropola

metropolita

metropolita

metropolita

Mexiko

Meksyk

Mexiko

mg

mg

mg

Mgr.

Mgr.

Mgr.

MHz

MHz

MHz

mHz

mHz

mHz

migrace

migracja

migrácia

mikrofon

mikrofon

mikrofón

mikroorganismus, mikroorganizmus mikroorganizm

mikroorganizmus

mil.

mil.

mil.

míle

mila

míľa

miliarda

miliard

miliarda

miligram

miligram

miligram

milihertz

miliherc

milihertz

mililitr

mililitr

mililiter

milimetr

milimetr

milimeter

milion, milión

milion

milión

min.

min.

min.

minerál

minerał

minerál

minerální

mineralny

minerálny

vojenský – zast. militární

militarny – wojskowy

vojenský – zast. militárny

mini1

mini1

mini1

mini2

mini2

mini2

miniaturní

miniaturowy

miniatúrny

minimalizovat

minimalizować

minimalizovať

minimálně

minimalnie

minimálne

minimální

minimalny

minimálny

minimum

minimum

minimum

ministerstvo

ministerstwo

ministerstvo

ministr

minister

minister

ministryně

minister

ministerka

minus

minus

mínus

minuta

minuta

minúta
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minutový

minutowy

minútový

mise

misja

misia

misijní

misyjny

misijný

misionář

misjonarz

misionár

miss – hovor. misska

miss – hovor. misska

miss – hovor. misska

missing link – chybějící článek

missing link – brakujące ogniwo

missing link – chýbajúci článok

mistr

mistrz

majster

mistrovský

mistrzowski

majstrovský

mistrovství

mistrzostwo

majstrovstvo

mítink, meeting, zried. míting

mityng, meeting, zried. miting

míting

mix

miks

mix

ml

ml

ml

mld.

mld.

mld.

mm

mm

mm

mobilita

mobilność

mobilita

mobilní

mobilny

mobilný

mobilní telefon – mobil

telefon komórkowy – komórka

mobilný telefón – mobil

mód

mod, modyfikacja

mód

móda

moda

móda

model

model

model

modelka

modelka

modelka

modelovat

modelować

modelovať

modelový

modelowy

modelový

modem

modem

modem

moderátor1

moderator1 – rozejmca

moderátor1

moderátor2

moderator2

moderátor2

moderátorka

moderátorka
moderný

modernizace

moderatorka
współczesny, nowoczesny –
modern, mod
modernizacja

moderovaný

moderowany

moderovaný

modifikace

modyfikacja

modifikácia

modifikovat, modifikovat se

modyfikować, modyfikować się

modifikovať, modifikovať sa

modifikovat, modifikovat se

zmodyfikować

modifikovať, modifikovať sa

módní

modny

módny

modul

moduł

modul

modus

modus

modus

modus operandi

modus operandi

modus operandi

modus vivendi

modus vivendi

modus vivendi

molekula

molekuła – cząsteczka

molekula

obtěžovat

molestować

molestovať – obťažovať

sexuálně obtěžovat

molestować

sexuálne obťažovať

moment

moment

moment

moderní

modernizácia
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momentálně

obecnie, chwilowo

momentálne

momentální

obecny, chwilowy

momentálny

okamžitě

natychmiast – momentalnie

okamžite

okamžitý

natychmiastowy – momentalny

okamžitý

automobilový

motoryzacyjny

automobilový

monarchie

monarchia

monarchia

monitor

monitor

monitor

monitoring

monitoring

monitoring

monitorovací

monitorowanie, monitoring

monitorovací

monitorování

monitorowanie

monitorovanie

monitorovat

monitorować

monitorovať

monografie

monografia

monografia

monopol

monopol

monopol

monopolizace

monopolizacja

monopolizácia

monopolizovat

monopolizować

monopolizovať

monstrum

monstrum

monštrum

montáž

montaż

montáž

montážní

montażowy

montážny

montovat

montować

montovať

morálka

moralność, morale

morálka

morální

moralny

morálny

morálnost

coś moralne

morálnosť

motiv

motyw

motív

motivace

motywacja

motivácia

motivační

motywacyjny

motivačný

motivovaný

umotywowany

motivovaný

motivovat

motywować

motivovať

motocykl

motocykl

motocykel

motor

motor – silnik

motor

motorizace

motoryzacja

motorizácia

motorka – zast. motor

motor

motorka – zast. motor

motorkář – motocyklista

motocyklista

motocyklista – motorkár

motorový

motorowy – silnikowy

motorový

motto, zried. moto

motto

motto

mozaika

mozaika

mozaika

mrakodrap

mrakodrap
multifunkčný

multimédia

drapacz chmur
wielofunkcyjny – zried.
multifunkcyjny
multimedia

multimediální

multimedialny

multimediálny

multitasking

multitasking

multitasking

munice

amunicja

munícia

muslim

muzułmanin

moslim

multifunkční

multimédiá
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muslimský

muzułmański

moslimský

mutace

mutacja

mutácia

muzeální

muzealny

muzeálny

muzejní

muzealny

múzejný

muzeum

muzeum

múzeum

muzikál

musical

muzikál

hudebník – hovor. muzikant

muzyk

hudobník – hovor. muzikant

hudební – muzikální

muzyczny

hudobný – muzikálny

hudba – hovor. muzika

muzyka

hudba – hovor. muzika

mýdlová opera – soap opera

opera mydlana – soap opera

soap opera – mydlová opera

myš

mysz

myš

mýtus

mit

mýtus

n, N

n, N

n, N

nacista – nácek

nazista – nazi

nacista – nácko

nacistický

nazistowski

nacistický

nadčlověk

nadczłowiek

nadčlovek

nadstandardní

ponadstandardowy

nadštandardný

nadváha

nadwaga

nadváha

nafotit

sfotografować – zrobić zdjęcia

nafotiť

nainstalovaný

zainstalowany

nainštalovaný

naivní

naiwny

naivný

namontovat

zamontować

namontovať

nanometr

nanometr

nanometer

naplánovaný

zaplanowany

naplánovaný

naplánovat

zaplanować

naplánovať

vyprávění – narace

narracja

rozprávanie – narácia

narkotikum

narkotyk

narkotikum

nastudovat

nauczyć się

naštudovať

NATO

NATO

nato

příroda

natura – przyroda

príroda

nátura

natura

nátura

naturálně

naturalnie

naturálne

přírodní

naturalny

prírodný

přirozeně, samozřejmě

naturalnie

prirodzene, samozrejme

přirozený – naturální

naturalny

prirodzený – naturálny

navigace

nawigacja

navigácia

navigační

nawigacyjny

navigačný

negace – popření, zápor

negacja – przeczenie

negácia – popretie, zápor

negativně

negatywnie

negatívne

negativní
originální, podstatný – zried.
nebanální
nebankovní

negatywny

negatívny
originálny, podstatný – zried.
nebanálny
nebankový

niebanalny
niebankowy
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neefektivní

nieefektywny

neefektívny

neformální
jednání, vyjednávání – odb.
negociace
jednat, vyjednávat – odb.
negociovat
nekomplikovaný – jednoduchý,
lehký
nekonvenční

nieformalny

niekonwencjonalny

neformálny
rokovanie, vyjednávanie – odb.
negociácia
rokovať, vyjednávať – odb.
negociovať
nekomplikovaný – jednoduchý,
ľahký
nekonvenčný

nekvalitní

niskiej jakości

nekvalitný

nelegální – ilegální

nelegálny – ilegálny
choroba šialených krav

soukromý, neveřejný

nielegalny
choroba szalonych / wściekłych
krów
niepubliczny – niepowszechny

nereálný

nierealny

nereálny

neregistrovaný

niezarejestrowany

neregistrovaný

nerv, nervy

nerw, nerwy

nerv, nervy

nervový

nerwowy

nervový

nervozita

nerwowość

nervozita

nervózní

zdenerwowany, nerwowy

nervózny

nestandardní

niestandardowy

neštandardný

net

net

net

netradiční

nietradycyjny

netradičný

netto1

netto1

netto1

netto2

netto2

netto2

neuróza

nerwica – neuroza

neuróza

neutrální

neutralny

neutrálny

nevěřit vlastním očím

nie wierzyć własnym oczom

neveriť vlastným očia

new-

new-

new-

new age

New Age

new age

New York

New York

New York

newsletter

newsletter

newsletter

nízkoenergetický

niskoenergetyczny

nízkoenergetický

nízkotučný

niskotłuszczowy

nízkotučný, nízkotukový

nm

nm

nm

nominace

nominacja

nominácia

kandidát – zried. nominant

nominat – zried. nominant

nominant

nominovaný

nominowany

nominovaný

nominovat

nominować

nominovať

non-

non-

non-

non plus ultra
neziskový – zried. non-profit,
nonprofit, nonprofitní

non plus ultra
non-profit, non profit, zreid.
nonprofit, nonprofitowy

non plus ultra
neziskový – zried. non-profit,
nonprofit, nonprofitný

nonstop1

non stop1

nonstop1

nonstop2

non stop2

nonstop2

nemoc šílných krav

negocjacja – rozmowa
negocjować – rokować
nieskomplikowany

súkromný, neverejný
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persona non grata

persona non grata

persona non grata

nesmysl, hloupost – nonsens

nonsens – bezsens, głupstwo

nezmysel, hlúposť – nonsens

norma

norma

norma

normálně

normalnie

normálne

normální

normalny

normálny

Norsko

Norwegia

Nórsko

norský

norweski

nórsky

nosorožec

nosorożec

nosorožec

nostalgie

nostalgia

nostalgia

nota

nuta

nota – nôta

nóta

nota

nóta

poznámka

notatka

poznámka

noticka
poznamenávat (si), zaznamenávat
(si)
notář

notka – notatka
notować
notariusz

noticka
poznamenávať (si), zaznamenávať
(si)
notár

notářský

notarialny

notársky

notebook

notebook

notebook

novela1

novela1

novela1

*novela2

*novela2

*novela2

*novelizace

*nowelizacja

*novelizácia

listopad

listopad

november

listopadový

listopadowy

novembrový

notoricky

notorycznie

notoricky

Nový Zéland

Nowa Zelandia

Nový Zéland

nula

zero

nula

nulový

zerowy

nulový

číslo – hovor. expr. numero

numer

číslo – zast. alebo expr. numero

o, O

o, O

o, O

oáza

oaza

oáza

obezita – zried. otylost

otyłość

obezita – zried. tučnota

objekt

obiekt

objekt

objektiv

obiektyw

objektív

objektivně

obiektywnie

objektívne

objektivní

obiektywny

objektívny

obligace – dluhopis
pozorování, sledování – kniž.
observace
pozorovatel – zast. observátor

obligacja
obserwacja
obserwator

obligácia – dlhopis
pozorovanie, sledovanie – kniž.
observácia
pozorovateľ – zast. observátor

pozorovat

obserwować

pozorovať

oceán

ocean

oceán

odliv mozků

drenaż mózgów

odliv mozgov

poznamenat (si), zaznamenat (si)

odnotować

poznamenať (si), zaznamenať (si)
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ofenziva, ofenzíva

ofensywa

ofenzíva

nabízený

oferowany

ponúkaný

nabízet – obch., práv. oferovat

oferować

ponúkať – obch., práv. ofertovať

nabídnout

zaoferować

ponúknuť

nabídka – obch., práv. oferta

oferta

ponuka – obch., práv. oferta

oběť – círk. ofěra

obeť, obeta – círk. ofera
obetovať – hovor. oferovať

důstojník – zast., hovor. oficír

ofiara
kniž. ofiarować, ofiarować się –
poświęcić, poświęcić się
oficer

off-, -off

off-, -off

off-, -off

off-line, offline, off line1

offline, off-line, off line1

offline, off-line, off line1

off-line, offline, off line2 – zried.
offlineový, offlinový
offroad, off-road, off road

offline, off-line, off line2 – zried.
offlinowy, offline'owy
off-road, offroad, off road

offline, off-line, offline2 – zried.
offlinový, offlineový
offroad, off-road, off road

spin-off, spin off, spinoff

spin-off, spin off, spinoff

spin-off, spin off, spinoff

oficiálně

oficjalnie

oficiálne

oficiální

oficjalny

oficiálny

OK, ok
příležitost, možnost – zast. okaze,
okase
okno

OK, ok

OK, ok

okazja

príležitosť, možnosť – zast. okázia

okno

okno

říjen

październik

október

říjnový

październikowy

októbrový

okupace

okupacja

okupácia

olej

olej

olej

olej

*oliwa

olej

olej, olejíček

olejek

olej, olejček

oliva

oliwka

oliva

olivový

oliwny, oliwkowy, oliwa

olivový

*oltář

*ołtarz

*oltár

olympiáda

olimpiada

olympiáda

olympijský

olimpijski

olympijský

omega

omega

omega

onkologický
online, on-line, on line, onlajn1 –
zried. onlinově, onlineově,
onlajnově

onkologiczny
online, on-line, on line, onlajn1 –
zried. onlinowo, online`owo,
onlajnowo

onkologický

online, on-line, on line, onlajn2 –
zried. onlinový, onlineový

online, on-line, on line, onlajn2 –
zried. onlinowy, online`owy

možnost, volba – odb. opce

opcja

online, on-line, on line, onlajn2 –
zried. onlinový, onlineový,
onlajnový
možnosť, voľba – odb. opcia

open-

open-

open-

open source

open source

open source

opera

opera

opera

operace

operacja

operácia

operační

operacyjny

operačný

obětovat – círk. ofěrovat

dôstojník – zast., hovor. oficier

online, on-line, on line, onlajn1 –
zried. onlinovo, onlineovo
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operační systém

system operacyjny

operačný systém

operátor

operator

operátor

operní

operowy

operný

operovat

operować

operovať

názor

opinia

názor, mienka

opozice

opozycja

opozícia

opoziční

opozycyjny

opozičný

optický

optyczny

optický

optika

optyka

optika

optimalizace

optymalizacja

optimalizácia

optimalizovat

optymalizować

optimalizovať

optimální

optymalny

optimálny

optimismus, optimizmus

optymizm

optimizmus

optimistický

optymistyczny

optimistický

oranžová

pomarańczowa

oranžová

oranžový

pomarańczowy

oranžový

oběžná dráha – orbita

orbita

obežná dráha – orbita

ordinace

ordynacja

ordinácia

org

org

org

*varhany

organy

organ

orgán

organ – narząd

orgán

organický

organiczny

organický

organismus, organizmus

organizm

organizmus

organizace

organizacja

organizácia

organizační

organizacyjny

organizačný

organizátor

organizator

organizátor

organizování

organizowanie, zorganizowanie

organizovanie

organizovaný

organizowany, zorganizowany

organizovaný

organizovat, organizovat se
organizovat, organizovat se –
zorganizovat, zorganizovat se
orgazmus, orgasmus

organizować, organizować się

organizovať, organizovať sa

zorganizować, zorganizować się

zorganizovať, zorganizovať sa

orgazm

orgazmus

orchestr

orkiestra

orchester

orientace

orientacja

orientácia

orientační

orientacyjny

orientačný

orientovaný

zorientowany

orientovaný

orientovat, orientovat se
orientovat, orientovat se –
zorientovat, zorientovat se
originál

orientować, orientować się
zorientować, zorientować się
oryginał

orientovať, orientovať sa
orientovať, orientovať sazorientovať, zorientovať sa
originál

originalita

oryginalność

originalita

originální

oryginalny

originálny

otestovat

przetestować

otestovať

pravopis – ortografie

ortografia

pravopis – ortografia

186

-out

-out

-out

coming out, coming-out

coming out, coming-out

coming out, coming-out

time out, timeout, time-out

timeout, time out, time-out

timeout, time out, time-out

oxid

tlenek

oxid

p, P

p, P

p, P

pacient

pacjent

pacient

pacientka

pacjentka

pacientka

balík – zast. paket, pakl, paklík

pakiet

balík – zast. pakeľ, paket

balit – hovor. pakovat

pakować

baliť – hovor. zast. pakovať

pakt

pakt

pakt

palác

pałac

palác

paleta

paleta

paleta

palma

palma

palma

paměť

pamięć

pamäť

panel

panel

panel

panelový

panelowy

panelový

panika

panika

panika

panorama, panoráma

panorama

panoráma

*papež

*papież

*pápež

papír

papier

papier

paprika

papryka

paprika

pár

para

pár

paráda

parada

paráda

parádní

paradny

parádny

paradox

paradoks

paradox

paradoxně

paradoksalnie

paradoxne

paragraf

paragraf

paragraf

paralelní

paralelny – równoczesny

paralelný

paralelní

równoległy

paralelný

parametr

parametr

parameter

parapet

parapet

parapet

parazit – cizopasník

pasożyt

parazit – cudzopasník

parcela

parcela

parcela

parfém – voňavka

perfumy

parfum - voňavka

park

park

park

parkovací

parkingowy

parkovací

parkování

parkowanie

parkovanie

parkovat

parkować

parkovať

parkoviště – zried. parking

parking

parkovisko – zried. parking

parlament

parlament

parlament

parlamentní

parlamentarny

parlamentný

part

partia1

part
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parta

partia2

partia1 – subšt. parta

strana – hovor., expr. partaj

partia3

strana – hovor., pejor. partaj

stranický – hovor., pejor. partajní

partyjny

stranícky – hovor., pejor. partajný

partie

partia4

partia2

parter

parter

parter

Paříž

Paryż

Paríž

poslanec parlamentu

parlamentarzysta

poslanec parlamentu

partner

partner

partner

partnerka

partnerka

partnerka

partnerský

partnerski

partnerský

partnerství

partnerstwo

partnerstvo

party, párty – večírek

party – przyjęcie

párty, party – večierok

partyzán

partyzant

partizán

partyzánský

partyzancki

partizánsky

pas – zast. pasport

paszport

pas – zast. pasport

pasáž

pasaż

pasáž

pasažér – cestující

pasażer

pasažier – cestujúci

dopravní, osobní – pasažérský

pasażerski

osobný, dopravný – pasažérsky

pasivní, pasívní

pasywny – bierny

pasívny

vášeň, záliba – zast. hovor. pase

pasja

váseň, záľuba – hovor. pasia

pasta

pasta

pasta

pastor

pastor

pastor

patent

patent

patent

kněz – hovor. páter, círk. pater

ksiądz – zast. pater

páter – kňaz

záplata – patch
patchworková rodina – sešívaná
rodina, rekonstruovaná rodina
patologický

łata, łatka – patch
rodzina patchworkowa – rodzina
rekonstruowana
patologiczny

záplata – patch
patchworková rodina –
zrekonštruovaná rodina
patologický

patologie

patologia

patológia

vlastenec – patriot

patriota

vlastenec – patriot

vlastenecký – patriotický
vlastenectví – patriotismus,
patriotizmus
hlídka – zast. hovor. patrola

patriotyczny

vlastenecký – patriotický

patriotyzm

patriotizmus – vlastenectvo

patrol

hliadka – patrola

patron

patron

patrón

patronát

patronat

patronát

pauza – přestávka

pauza – przerwa

pauza – prestávka

pavilon, pavilón

pawilon

pavilón

pc

pc

pc

PC

PC

PC

PDF, pdf – PDFko, pdfko

PDF, pdf

PDF, pdf – PDF-ko, pdf-ko

pedagog

pedagog

pedagóg

pedagogický

pedagogiczny

pedagogický

188

pedagogika

pedagogika

pedagogika

pedál

pedał

pedál

peeling

peeling, piling

peeling, píling

peloton, nesp. peleton

peleton – czołówka

peletón, pelotón

penalta – pokutový kop

rzut karny

penalta – pokutový kop

penis

penis

penis

plat, mzda

*pensja1 – płaca, pobory

plat, mzda

penze – důchod

*emerytura

penzia – dôchodok

penzijní

emerytalny

penzijný

penzion, penzión

pensjonat

penzión

penzionát

pensja2

penzionát

pepř

pieprz

korenie

per capita – na hlavu

per capita – na głowę

per capita – na hlvau

percepce

percepcja

percepcia

perfektně – dokonale

perfekcyjnie – doskonale

perfektne – dokonale

perfektní – dokonalý

perfekcyjny – doskonały

perfektný – dokonalý

periferie, periférie

peryferia

periféria

periferní

peryferyjny

periférny

perioda

period – okres

perióda

periodikum

periodyk

periodikum

bicí – odb. perkuse

perkusja

bicie – odb. perkusie

perla

perła

perla

perkuse

opukiwanie

perkusia

permanentní

permanentny

permanentný

personál

personel

personál

personální

personalny

personálny

perspektiva

perspektywa

perspektíva

perspektivní

perspektywiczny

perspektívny

pětiboj – pentatlon

pięciobój – pentatlon

päťboj – pentatlon

petice

petycja

petícia

pětiletka

pięciolatka

päťročnica

pH

pH

pH

PHP, php

PHP, php

PHP, php

π (pí) – Ludolfovo číslo
hovor. piano, zast. fortepiano –
klavír
pouť

π (pi) – ludolfina

pielgrzymka

π (pí) – Ludolfovo číslo
hovor. piano, zast. fortepiano –
klavír
púť

piknik

piknik

piknik

pilíř

filar

pilier

pilot

pilot

pilot

pilotní

pilotażowy, pilotowy

pilotný

pilulka

pigułka

pilulka

pirát

pirat

pirát

fortepian
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pirátsky

po piracku, piracko

pirátsky

pirátský

piracki

pirátsky

pirátství

piractwo

pirátstvo

pistole

pistolet

pištoľ, pištoľa

pixel

piksel

pixel

pizza

pizza

pizza

PL, pl

PL, pl

PL, pl

plán

plan

plán

planeta

planeta

planéta

plánování

planowanie

plánovanie

plánovaný

planowany

plánovaný

plánovat

planować

plánovať

plast, plastik

plastyk, plastik

plast, plastik

plastický

plastyczny

plastický

plastika

plastyka

plastika

plastový, plastikový

plastykowy, plastikowy

plastový, plastikový

platforma

platforma

platforma

play-

play-

play-

play-off, play off, playoff

play-off, play off, playoff

play-off, play off, playoff

plugin, plug-in, plug in

plugin, plug-in, plug in

plugin, plug-in, plug in

plus

plus

plus

pódium, podium

podium

pódium

básník – kniž. poeta, poet

poeta

básnik – kniž. poet, poeta

plebiscit

plebiscyt

plebiscit

plenér

plener

plenér

plenérový

plenerowy

plenérový

podkategorie, subkategorie

podkategoria, subkategoria

podkategória, subkategória

podtitul

podtytuł

podtitul

poetický

poetycki

poetický

poezie

poezja

poézia

pointa

pointa, puenta

pointa

poker

poker

poker

Polák

Polak

Poliak

polární

polarny

polárny

polemika

polemika

polemika

policejní

policyjny

policajný

policie

policja

polícia

policista, hovor. policajt

policjant

policajt

poliklinika

poliklinika

poliklinika

politická korektnost

poprawność polityczna

politická korektnosť

politicky

politycznie

politicky

politický

polityczny

politický

politicky korektní

poprawny politycznie

politicky korektný
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politik

polityk

politik

politika

polityka

politika

Polka

Polka

Polka

polka

polka

polka

polopenze

niepełne wyżywienie

polpenzia

Polsko

Polska

Poľsko

polsky

po polsku

poľsky, po poľsky

polský

polski

poľský

polystyren, polystyrén

polistyren

polystyrén

pomerančový džus

sok pomarańczowy

pomarančový džús

pop

pop

pop

pop – popový

pop – popowy

pop – popový

popkultura

popkultura

popkultúra

populace

populacja

populácia

popularita

popularność

popularita

popularizace

popularyzacja

popularizácia

populární

popularny

populárny

pór1

por1

pór1

porce

porcja

porcia

porcelán

porcelana

porcelán

pórek, pór2

por2

pór2

porno1

porno1

porno1

porno2

porno2

porno2

pornografie

pornografia

pornografia

port – přístav, zast. port

port

port – prístav, zast. port

portál

portal

portál

portfolio

portfolio

portfólio

portrét

portret

portrét

Portugalsko

Portugalia

Portugalsko

post1

stanowisko

post1

post2

post

post2

postgraduální

podyplomowy

postgraduálny

postscript, postskript, PostScript

postscript, PostScript

postscript, postskript, PostScript

postscriptum, postskriptum

postscriptum

postscriptum, postskriptum

postulát

postulat

postulát

pošta

poczta

pošta

poštovné

opłata pocztowa

poštovné

poštovní

pocztowy

poštový

potenciál

potencjał

potenciál

potenciálně

potencjalnie

potenciálne

potenciální

potencjalny

potenciálny

power-

power-

power-
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power metal

power metal

power metal

pozice

pozycja – stanowisko

pozícia

zried. pozicionovat

pozycjonować

zried. pozicionovať

pozitiv

pozytyw

pozitív

pozitivně

pozytywnie

pozitívne

pozitivní

pozytywny

pozitívny

pozitivní myšlení

myślenie pozytywne

pozitívne myslenie

pozitivum, pozitívum – klad

pozytyw – zaleta

pozitívum – klad

PR, píár1

PR, piar1

PR, píár1

PR, píár2

PR, piar2

PR, píár2

Praha

Praga

Praha

prakticky

praktycznie

prakticky

praktický

praktyczny

praktický

praktika

praktyka

praktika

praktikovat

praktykować

praktikovať

praxe

praktyka

prax

precizně

precyzyjnie

precízne

precizní

precyzyjny

precízny

preciznost

precyzja

precíznosť

predispozice

predyspozycja

predispozícia

preference

preferencja

preferencia

preferovat

preferować

preferovať

prémie

premia

prémia

premiér

premier

premiér

premiéra

premiera

premiéra

premiérka

premier

premiérka

premiérový

premierowy

premiérový

preparát

preparat

preparát

presbytář, presbyterium

prezbiterium

presbytérium, zried. presbytár

tlak, nátlak

presja – nacisk

tlak, nátlak – zast. presia

prestiž

prestiż

prestíž

prestižní

prestiżowy

prestížny

záminka – pretext

pretekst

zámienka – pretext

prevence

prewencja – zapobieganie

prevencia

preventivně

prewencyjnie

preventívne

preventivní

prewencyjny

preventívny

dar, dárek – kniž., expr. prezent

prezent

dar, darček – kniž. prezent

prezentace

prezentacja

prezentácia

prezentovaný

prezentowany

prezentovaný

prezentovat, prezentovat se

prezentować, prezentować się

prezentovať, prezentovať sa

prezentovat, prezentovat se

zaprezentować, zaprezentować się

prezentovať, prezentovať sa

kondom – prezervativ

prezerwatywa – kondom

kondóm – prezervatív
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prezident

prezydent

prezident

předsednictví

prezydencja

predsedníctvo

prezidentský

prezydencki

prezidentský

prezidium, prezídium

prezydium

prezídium

primárně

prymarnie

primárne

primární

prymarny

primárny

primas

prymas

primas

primitivní

prymitywny

primitívny

princ

książę

princ

princezna

princezná
princíp, zast. principium

priorita

księżniczka
zasada, podstawa – pryncypium,
principium
priorytet

prioritní

priorytetowy

prioritný

privatizace

prywatyzacja

privatizácia

privátně – soukromě

prywatnie

privátne – súkromne

soukromí

prywatność

súkromie

privátní – soukromý

prywatny

privátny – súkromný

prizma

pryzmat

prizma

pro bono publico

pro bono publico

pro bono bulico

pro forma, pro formu

pro forma

pro forma, pro formu

prolinkovat

podlinkować

prelinkovať

zkouška, test – zast. průba, próba

próba

skúška, test – zast. próba

vzorek

próbka

vzorka

zkušební

próbny

skúšobný

problém

problem

problém

problematický

problematyczny

problematický

problematika

problematyka

problematika

problémový

problemowy

problémový

procedura

procedura

procedúra

procentní

procentowy

percentný

procento

procent

percento

procentuální

procentowy

percentuálny

proces

proces

proces

procesí

procesja

procesia

procesní

procesowy

procesný

procesor

procesor

procesor

producent

producent

producent

produkce

produkcja

produkcia

produkční

produkcyjny

produkčný

produkční

producent

produkčný, produkčná

produkovat

produkować

produkovať

produkt

produkt

produkt

princip, zast. principium

priorita
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produktivita

produktywność

produktivita

produktivní

produktywny

produktívny

produktový

produktowy

produktový

prof.

prof.

prof.

profese

profesja

profesia

profesionál

profesjonalista

profesionál

profesionalismus, profesionalizmus

profesjonalizm

profesionalizmus

profesionalita

profesjonalizm

profesionalita

profesionálně

profesjonalnie

profesionálne

profesionální

profesjonalny

profesionálny

profesní

zawodowy

profesijný

profesor

profesor

profesor

profi

profi

profi

profil

profil

profil

profit

profit

profit

profitovat

profitować

profitovať

profylaktický

profilaktyczny

profylaktický

profylaktikum

środki profilaktyczne

profylaktikum

profylaxe

profilaktyka

profylaxia

prognóza

prognoza

prognóza

prognózovat

prognozować

prognózovať

program

program

program

programátor

programista

programátor

programování

programowanie

programovanie

programovat

programować

programovať

programový

programowy

programový

progresivní, progresívní

progresywny

progresívny

prohlížeč

przeglądarka

prehliadač

projekce

projekcja

projekcia

projekt

projekt

projekt

projektant

projektant

projektant

projektování

projektowanie

projektovanie

projektovat

projektować

projektovať

projektovat

zaprojektować

projektovať

projektový

projektowy

projektový

promile

promil, promille

promile

*promoce1

*promocja1

*promócia1

promoce2 – promotion

promocja2

promócia2 – promotion

akční

promocyjny

akciový

promotor

promotor

promotor

propagace

promocja2

propagácia

propagace

propagacja

propagácia
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propagační

promocyjny

propagačný

propaganda

propaganda

propaganda

propagovat

promować

propagovať

propagovat

wypromować

propagovať

propagovat

propagować

propagovať

navrhovat – kniž. proponovat

proponować

navrhovať – kniž. proponovať

navrhnout, nabídnout

zaproponować

navrhnúť, ponúknuť

proporce

proporcja

proporcia

návrh – propozice

propozycja

návrh – propozícia

P. S., P.S.

PS, P.S.

P. S., P.S.

prosperita

dobrobyt – prosperity

prosperita

prostata

prostata – gruczoł krokowy, stercz

prostata

prostudovat, zast. proštudovat

przestudiować

preštudovať

protein

białko – proteina

proteín

protest

protest

protest

protest song

protest song

protest song

protestovat

protestować

protestovať

protipirátský – antipirátský

antypiracki – przeciwpiracki

protipirátsky – antipirátsky

protokol

protokół

protokol

prototyp

prototyp

prototyp

proud

prąd

prúd

provincie

prowincja

provincia

provize

prowizja

provízia

provokace

prowokacja

provokácia

próza

proza

próza

pseudonym

pseudonim

pseudonym

psychiatr

psychiatra

psychiater

psychiatrický

psychiatryczny

psychiatrický

psychicky

psychicznie

psychicky

psychický

psychiczny

psychický

psychika

psychika

psychika

psycholog

psycholog

psychológ

psychologický

psychologiczny

psychologický

psychologie

psychologia

psychológia

hospoda – pub

knajpa – pub

krčma – pub

puberta

dojrzewanie, pokwitanie

puberta

public relations

public relations

public relations

veřejně, na veřejnost

publicznie

verejne, na verejnosť

veřejnost

publiczność – hovor. publika

verejnosť

veřejný

publiczny

verejný

publicista

publicysta

publicista

publikace

publikacja

publikácia

publikovaný

opublikowany

publikovaný
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publikovat – uveřejnit

opublikować

publikovať – uverejniť

publikovat – uveřejňovat

publikować

publikovať – uverejňovať

publikum – obecenstvo

publiczność – widownia

publikum – obecenstvo

puk – zried. kotouč, zast. touš

krążek

punk – punk rock, punkrock

punk – punk rock, punkrock

bod – zast. *punkt

*punkt

puk
punk – punk rock, punkrock – zried.
pank, pankrok
bod – zast. *punkt

pumpa

pompa

pumpa

puzzle

puzzle

puzzle

pyramida

piramida

pyramída

q, Q

q, Q

q, Q

r, R

r, R

r, R

racionální

racjonalny

racionálny

radar

radar

radar

radiátor

kaloryfer

radiátor

radikál1

radykał

radikál1

radikál2

rodnik

radikál2

radikálně

radykalnie

radikálne

radikální

radykalny

radikálny

rádio

radio

rádio

rádiový

radiowy

rádiový

raketa1

rakieta1

raketa1

raketa2

rakieta2

raketa2

Rakousko

Austria

Rakúsko

rakouský

austriacki

rakúsky

rally, rallye, zried. rely

rajd

rely, rallye, rally

RAM

RAM

RAM

rampa

rampa

rampa

rande

randka

rande

rande / schůzka na slepo
hodnost, postavení, pořadí – zast.
rank, rang
žebříček, hodnocení – ranking

randka w ciemno
ranga
ranking

rande / schôdzka na slepo
hodnosť, postavenie, poradie –
hovor. rang
rebríček, hodnotenie – ranking

rasa

rasa

rasa

rasizmus, rasizmus

rasizm

rasizmus

rasový

rasowy

rasový

rating

rating

rating

re

re

re

reagovat

reagować

reagovať

reakce

reakcja

reakcia

reaktor

reaktor

reaktor

reálie

realia

reálie

realismus, realizmus

realizm

realizmus
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realistický

realistyczny

realistický

realita

rzeczywistość – realność

realita

reality show

reality show

reality show

realizace

realizacja

realizácia

realizační

realizacyjny

realizačný

realizovaný

realizowany, zrealizowany

realizovaný

realizovat, realizovat se
realizovat, realizovat se –
zrealizovat, zrealizovat se
reálně

realizować, realizować się
zrealizować, zrealizować się
realnie

realizovať, realizovať sa
realizovať, realizovať sa –
zrealizovať, zrealizovať sa
reálne

reálný

realny

reálny

recepce

recepcja

recepcia

recept

recepta

recept

recese

recesja

recesia

recyklace

recykling – zried. recycling

recyklácia

redakce

redakcja

redakcia

redakční

redakcyjny

redakčný

redaktor

redaktor

redaktor

redaktorka

redaktorka

redaktorka

redukce

redukcja

redukcia

redukovat

redukować

redukovať

redukovat – zredukovat

zredukować

redukovať – zredukovať

nadbytečnost – redundance

redundancja

nadbytočnosť – redundancia

nadbytečný – redundantní

redundantny

nadbytočný – redundantný

reference

referencje, referencja

referencia

referenční

referencyjny

referenčný

referendum

referendum

referendum

reflektor

reflektor

reflektor

reflektovat, reflektovat se

reflektować, reflektować się

reflektovať, reflektovať sa

reflex

refleks

reflex

reflexe

refleksja

reflexia

reflexní

odblaskowy

reflexný

hloubavý

refleksyjny

hĺbavý

reforma

reforma

reforma

regata

regaty

regata

regenerace

regeneracja

regenerácia

regenerační

regeneracyjny

regeneračný

reggae1

reggae1

reggae1

reggae2

reggae2

reggae2

region

region

región

regionální

regionalny

regionálny

registr

rejestr

register

registrace

rejestracja

registrácia
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registrační

rejestracyjny

registračný

registrovaný – zaregistrovaný

zarejestrowany

registrovaný – zaregistrovaný

registrovat

rejestrować, rejestrować się

registrovať

registrovat – zaregistrovat

zarejestrować, zarejestrować się

registrovať – zaregistrovať

pravidlo – zast. regule

reguła

pravidlo – zast. hovor. regula

regulace

regulacja

regulácia

regulační

regulacyjny

regulačný

pravidelně – regulérně, regulárně

regularnie – prawidłowo

pravidelne – regulárne

pravidelný – regulérní, regulární

regularny – prawidłowy

pravidelný – regulárny

regulátor

regulator

regulátor

regulovaný

regulowany

regulovaný

regulovat

regulować

regulovať

rehabilitace

rehabilitacja

rehabilitácia

rehabilitační

rehabilitacyjny

rehabilitačný

rejstřík

rejestr

register

reklamace

reklamacja

reklamácia

reklamovat

reklamować, reklamować się

reklamovať

propagovat
doporučení – zast. rekomandace,
rekomendace

reklamować, reklamować się

doporučovat, doporučit – zast.
rekomandovat, rekomendovat

rekomendować, rekomendować się
– polecać

kompenzace – odškodné

rekompensata

propagovať
odporúčanie – zast. rekomandácia,
rekomendácia
odporúčať, odporučiť – zast.
rekomendovať, rekomandovať,
rekomendovať sa, rekomandovať sa
kompenzácia – odškodné

rekonstrukce

rekonstrukcja

rekonštrukcia

rekonstruovat

rekonstruować – odbudowywać

rekonštruovať

rekonstruovat – zrekonstruovat

zrekonstruować – odbudować

rekonštruovať – zrekonštruovať

rekord

rekord

rekord

rekordní

rekordowy

rekordný

rekreace

rekreacja

rekreácia

rekreační

rekreacyjny

rekreačný

nábor

rekrutacja

nábor

rektor

rektor

rektor

vztah, poměr – kniž., odb. relace

relacja

vzťah, pomer – kniž., odb. relácia

relativně

relatywnie – względnie

relatívne

relativní

relatywny – względny

relatívny

relax

relaks

relax

relaxace

relaksacja

relaxácia

relaxační

relaksacyjny

relaxačný

relaxovat

relaksować, relaksować się

relaxovať, relaxovať sa

relaxovat – zrelaxovat

zrelaksować

relaxovať – zrelaxovať

relevantní

istotny – relewantny

relevantný

reliéf

relief

reliéf

náboženství – zast. religie

religia

náboženstvo – zast. relígia

rekomendacja – polecenie
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náboženský – religiózní

religijny

náboženský – religiózny

relikvie

relikwia

relikvia

rendzina

rędzina

rendzina

renesance, renezance

renesans

renesancia

renesanční

renesansowy

renesančný

renomé

renoma

renomé

renomovaný

renomowany

renomovaný

renovace

renowacja

renovácia

renta

renta

renta

rentabilita

rentowność

rentabilita

repertoár

repertuar

repertoár

replika

replika

zpráva, hlášení – zast. raport, report

raport

reportáž

reportaż

replika
správa, hlásenie – zast. raport,
report
reportáž

reportér

reporter

reportér

represe

represja

represia

reprezentace

reprezentacja

reprezentácia

reprezentační

reprezentacyjny

reprezentačný

reprezentant

reprezentant

reprezentant

reprezentativní

reprezentatywny

reprezentatívny

reprezentovat

reprezentować

reprezentovať

reprodukce

reprodukcja

reprodukcia

reprodukční

reprodukcyjny

reprodukčný

reproduktor

głośnik

reproduktor

republika

republika – rzeczpospolita

republika

reputace

reputacja

reputácia

resort, rezort

resort

rezort

respekt

respekt

rešpekt

respektování

respektowanie

rešpektovanie

respektovat

respektować

rešpektovať

respondent

respondent

respondent

2

restaurace

restauracja

reštaurácia

restaurace, zast., expr. restaurant

restauracja1

reštaurácia, zast. reštaurant

restituce

restytucja

reštitúcia

restrukturalizace

restrukturyzacja

reštrukturalizácia

retro

retro

retro

kniž. revelace

objawienie

kniž. revelácia

odhalení

rewelacja – objawienie

odhalenie

revitalizace

rewitalizacja

revitalizácia

revize

rewizja

revízia

revizní

rewizyjny

revízny

revoluce

rewolucja

revolúcia
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revoluční

rewolucyjny

revolučný

rezerva

rezerwa

rezerva

rezervace

rezerwacja

rezervácia

rezervace

rezerwat

rezervácia

rezervní

rezerwowy

rezervný

rezervovat

rezerwować

rezervovať

rezervovat – zarezervovat

zarezerwować

rezervovať – zarezervovať

rezidence

rezydencja

rezidencia

rezignace

rezygnacja

rezignácia

rezignovat

rezygnować

rezignovať

rezignovat

zrezygnować

rezignovať

výsledek – kniž. rezultát

rezultat – wynik

výsledok – kniž. rezultát

režim
rhythm and blues, rhythm 'n' blues,
R'n'B
ring

reżim, zried. reżym
rhythm and blues, rhythm 'n' blues,
R'n'B, R&B
ring

režim
rhythm and blues, rhythm 'n' blues,
R'n'B, R&B
ring

risk

ryzyko

risk

riskantní

ryzykowny

riskantný

risknout – zariskovat

zaryzykować

risknúť – zariskovať

riskovat

ryzykować

riskovať

rituál

rytuał

rituál

rival – soupeř, protivník, sok

rywal – przeciwnik

rival – súper, protivník, sok

rivalita – soupeření

rywalizacja

rivalita – súperenie

rivalizovat – soupeřit

rywalizować

rivalizovať – súperiť

riziko

ryzyko

riziko

rizikový

ryzykowny

rizikový

ρ (ró) – hustota

ρ (rho, ro) – gęstość

ρ (ró) – hustota

robot

robot

robot

robustní

krzepki

robustný

rock

rock, zried. rok
rokenrol, rock and roll, rock 'n' roll

rockový

rock
rock 'n' roll, rock and roll, zried.
rokendrol
rockowy

role1

rola1

rola1

role2 – úloha

rola2

rola2 – úloha

román

powieść

román

romance

romans

romanca

romantický

romantyczny

romantický

romantika

romantyka

romantika

rotace

rotacja

rotácia

router, zried. routr – směrovač

router, zried. ruter

router – smerovač

rozbalit, rozbalovat

rozpakować, rozpakowywać

rozbaliť, rozbaľovať

ruina

ruina

ruina

rock 'n' roll, rokenrol, rock and roll

rockový, zried. rokový
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rum

rum

rum

runda

kolejka

runda

kolo

runda

kolo

Rus

Rosjanin

Rus

Rusko

Rosja

Rusko

ruský

rosyjski

ruský

růž – rtěnka

róż

rúž

*růže

*róża

*ruža

*růžový

*różowy

*ružový

rytmus

rytm

rytmus

Řecko

Grecja

Grécko

řeckokatolický

grekokatolicki

gréckokatolícky

řecký

grecki

grécky

Řek

Grek

Grék

římskokatolický

rzymskokatolicki

rímskokatolícky

*rýže

*ryż

*ryža

s, S

s, S

s, S

sacharid – zast. uhlohydrát

węglowodan – zried. sacharyd

sacharid – zast. uhľohydrát

sakrální
svátost – zast. sakrament, círk.
sakramentum
sál

sakralny

sakrálny

sakrament

sviatosť – círk. sakramentum

sala

sála

salát

sałata – sałatka

šalát

salon, salón

salon

salón

salonek, salónek

salonik

salónik

sanitární

sanitarny

sanitárny

sanitní

sanitarny

sanitný

sankce

sankcja

sankcia

svatyně, útočiště

sanktuarium

svätyňa, útočisko, útočište

satan

szatan

satan

satelit

satelita

satelit

satelitní

satelitný
satisfakcia – zadosťučinenie

uspokojovat

satelitarny
satysfakcja – zadośćuczynienie,
zadowolenie
satysfakcjonować

sauna

sauna

sauna

scéna

scena

scéna

scenárista

scenarzysta

scenárista

scénář

scenariusz

scenár

scenérie, scenerie

sceneria

scenéria

scénografie

scenografia

scénografia

science fiction

science fiction

science-fiction, science fiction

sci-fi, SF1

SF, sci-fi1

sci-fi, SF1

satisfakce – zadostiučinění

uspokojovať
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sci-fi, SF2

SF, sci-fi2

sci-fi, SF2

seance

seans

seansa

sebekontrola

samokontrola – zried. autokontrola

sebakontrola

segment

segment

segment

segregace

segregacja

segregácia

sekce

sekcja

sekcia

sekret

wydzielina

sekrét

tajemství, tajnost

sekret

tajomstvo, tajnosť

sekretariát

sekretariat

sekretariát

sekretář

sekretarzyk

sekretár

sekretář - tajemník

sekretarz

sekretár – tajomník

sekta

sekta

sekta

sektor

sektor

sektor

sekunda – vteřina

sekunda

sekunda

sekundární

sekundarny

sekundárny

sekvence

sekwencja

sekvencia

selekce

selekcja

selekcia

seleziáni

selezjanie

saleziáni

semestr

semestr

semester

semifinále

półfinał

semifinále

seminář

seminarium

seminár

semtex

semtex, semteks

semtex

senát

senat

senát

senátor

senator

senátor

senior

senior

senior

smysl

sens

zmysel

senzace

sensacja

senzácia

smysluplný

sensowny

zmysluplný

selektovat

selekcjonować

selektovať

selektovat – vyselektovat

wyselekcjonować

selektovať - vyselektovať

sentiment

sentyment

sentiment

sentimentální

sentymentalny

sentimentálny

senzor – čidlo, snímač

sensor – czujnik

senzor – snímač

SEO

SEO

SEO

září

wrzesień

september

zářijový

wrześniowy

septembrový

seriál

serial

seriál

série

seria

séria

sériový

seryjny

sériový

seriózní

poważny – hovor. serio

seriózny

server, zried. servr

serwer

server

servírovat

serwować

servírovať
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servírovat – podávat, podat

serwować – zagrywać

servovať – podávať

servis1

serwis1

servis1

servis2

serwis2

servis2

servis3 – podání

serwis3, serw – zagrywka

servis3, serv – podanie

servisní

serwisowy

servisný

servisový

serwisowy

sezení, zasedání – zast. sese

sesja

set

set

servisový
sedenie, zasadanie, zasadnutie –
zast. sesia
set

set – sada, soubor

komplet, zestaw

set – súprava

setbol

piłka setowa – setbol

setbal

sex

seks, sex

sex

sexualita

seksualność

sexualita

sexuální

seksualny

sexuálny

sexuální obtěžování

napastowanie seksualne

sexuálne obťažovanie

(sexuální) partner

(partner) seksualny

(sexuálny) partner

sexy, zried. sexi – zried. sexovní

seksowny – sexy, zried. sexi

sexi, sexy – zried. sexovný

sezona, sezóna

sezon

sezóna

sezonní, sezónní

sezonowy

sezónny

sféra

sfera

sféra

-shop

-shop

-shop

shopaholik, shopoholik
shopaholismus, shopaholizmus,
shopoholismus, shopoholizmus
sexshop, sex shop, sex-shop

sklepoholik – zakupoholik

shopaholik, shopoholik

sklepoholizm – zakupoholizm

shopoholizmus, shopaholizmus

sexshop, sex shop, sex-shop

sexshop, sex shop, sex-shop

show, šou

show, zried. szoł

show, šou

schéma

schemat

schéma

signál

sygnał

signál

signalizace

sygnalizacja

signalizácia

signatura

sygnatura

signatúra

SIM

SIM

SIM

simulace

symulacja

simulácia

singl1

singiel, zried. singel, syngiel1

singel1

singl2

singiel, zried. singel, syngiel2

singel2

sir

sir

sir

sirup, zried. sirob

syrop

sirup

síť

sieć

sieť

situace

sytuacja

situácia

situovaný

sytuowany

situovaný

situovat

sytuować, sytuować się

situovať

situovat

usytuować

situovať

SK, sk

SK, sk

SK, sk

skandál, hovor. škandál

skandal

škandál
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skateboard

deskorolka – skateboard

skateboard, skejtbord

skaut

skaut

skaut

skautský

skautowski

skautský

kostlivec, kostra – odb. skelet

szkielet – kościec

kostlivec, kostra – odb. skelet

skeleton

skeleton

skeleton

skiski areál, skiareál – lyžařské
středisko
ski servis, skiservis

skiośrodek narciarski
ski serwis

skiski centrum, skicentrum – lyžiarské
stredisko
ski servis, skiservis

lyže – zast. ski

narty – zast. ski

lyže – zast. ski

skinhead, zried. skinhed

skinhead, zried. skinhed

skinhead, skinhed

skleníkový efekt

efekt cieplarniany

skleníkový efekt

skript

skrypt

skript

skútr

skuter

skúter

slalom

slalom

slalom

slogan

slogan

slogan

Slovák

Słowak

Slovák

Slovenka

Słowaczka

Slovenka

Slovensko

Słowacja

Slovensko

slovensky

po słowacku

slovensky, po slovensky

slovenský

słowacki

slovenský

slovenština

język słowacki

slovenčina

spací vůz, lůžkový vůz
chytrý telefon, zried. inteligentní
telefon – smartphone
smog

sliping, sleeping
smartfon, smartphone
smog

spací vozeň, lôžkový vozeň
smartfón, smartphone, inteligentný
telefón, zried. chytrý telefón
smog

SMS, sms1

SMS, sms1

SMS, sms1

SMS, sms2

SMS, sms2

SMS, sms2

snowboard

snowboard – deska snowboardowa

snowboard, snoubord

socialismus, socializmus

socjalizm

socializmus

socialista

socjalista

socialista

socialistický

socjalistyczny

socialistický

sociálně

socjalnie

sociálne

sociální

socjalny

sociálny

sociální síť

sieć społeczna

sociálna sieť

sociální síť

serwis, portal społecznościowy

sociálna sieť

sociolog

socjolog

sociológ

sociologie

socjologia

sociológia

soda – sodovka, sodová voda

soda – woda sodowa, sodówka

sóda – sódovka, sódová voda

sofistikovaný

*zaawansowany

sofistikovaný

software, zried. softvér, softver
softwarový, zried. softwareový,
softvérový, softverový
sója

software – oprogramowanie

softvér, software
softvérový, softwarový, zried.
softwareový
sója

software’owy, softwarowy
soja
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sójový

sojowy

sójový

solární – sluneční

solarny – słoneczny

solárny – slnečný

solidarita

solidarność

solidarita

solidně

solidnie

solídne

solidní

solidny

solídny

solidnost

solidność

solídnosť

sólo1

solo1

sólo1

sólo2 – sólový

solo2 – solowy

sólo2 – sólový

sólo3 – sólově

solo3 – solowo

sólo3 – sólovo

sonda

sonda

sonda

sondáž

sondaż

sondáž

song

song

song

sorry, zried. sory

sorry, sory

sorry, zried. sory

sortiment

sortyment – asortyment

sortiment

omáčka, šťáva – zast. ob. sos, sós

sos

omáčka, šťava – subšt. sós, zós

SOS

SOS

SOS

soubor

*plik

súbor

soundtrack

soundtrack – ścieżka dźwiękowa

soundtrack

sovětský

sowiecki – radziecki

sovietsky

spacák – spací pytel

śpiwór

spacák – spací vak, spacie vrece

spam

spam

spam

specialista

specjalista

špecialista

specialita, specializace

specjalność

špecialita, špecializácia

specializace

specjalizacja

špecializácia

specializovaný

specjalistyczny

špecializovaný

specializovat, specializovat se

špecializovať, špecializovať sa
špecializovať, špecializovať sa

speciálně

specjalizować, specjalizować się
wyspecjalizować, wyspecjalizować
się
specjalnie

speciální

specjalny

špeciálny

specifický

specyficzny

špecifický

specifikace

specyfikacja

špecifikácia

specifikovat

precyzować

špecifikovať

specifikovat

sprecyzować

špecifikovať

specifikum
představení, podívaná – zast.; zast.
ob. špektákl, zried. spektákl
velkolepý, okázalý – kniž.
spektakulární
spektrum

specyfika

špecifikum

spektakl – przedstawienie

predstavenie, pohľad

specializovat, specializovat se

špeciálne

spektrum, spectrum

veľkolepý, okázalý – kniž.
spektakulárny
spektrum

spekulace, ob. špekulace

spekulacja

špekulácia

spekulovat

spekulować

špekulovať

spermie

plemnik

spermia

spirála

spirala

špirála

spektakularny
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spontánně

spontanicznie

spontánne

spontánní

spontaniczny

spontánny

sponzor

sponsor

sponzor

sport

sport

šport

sportovat

uprawiać sport

športovať

sportovec

sportowiec

športovec

sportovně

sportowo

športovo

sportovní

sportowy

športový

spot

spot

spot

sprej

spray, sprej

sprej, spray

sprint

sprint

šprint

sputnik

sputnik

sputnik

SQL

SQL

SQL

SS

SS

SS

stabilita

stabilność

stabilita

stabilizace

stabilizacja

stabilizácia

stabilizovat, stabilizovat se

stabilizować, stabilizować się

stabilizovať, stabilizovať sa

stabilní

stabilny

stabilný

stanice – zast. ob. štace

stacja

stanica – hovor. zastar. štácia

stacionárně

stacjonarne

stacionárne

stacionární

stacjonarny

stacionárny

stadion, stadión

stadion

štadión

stadium, stádium

stadium

štádium

standard

standard

štandard

standardně

standardowo

štandardne

standardní

standardowy, standard

štandardný

zástava – standarta, zried. štandarta

sztandar – chorągiew

štandarda – zástava

vlajkový, stěžejní

sztandarowy

vlajkový, ťažiskový

start

start

štart

startér

starter

štartér

startovat

startować

štartovať

startovní

startowy

štartový

startovní

startowy

štartovný

stát

państwo, stan

štát

statický

statyczny

statický

statisticky

statystycznie

štatisticky

statistický

statystyczny

štatistický

statistika

statystyka

štatistika

státní

państwowy

štátny

status

status

status

status quo

status quo

status quo

statut

statut

štatút
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statutární

statutowy

štatutárny

Státy

Stany

Štáty

soška, figurka – kniž. statueta

statuetka

soška, figúrka – kniž. statueta

stereotyp

stereotyp

stereotyp

stimul – podnět

bodziec – zast. stimulus

stimul – podnet

stimulace

stymulacja

stimulácia

stimulovat

stimulovať
stolný tenis – pingpong

stomatolog

stymulować, stymulować się
tenis stołowy – ping-pong, ping
pong
stomatolog

stomatologický

stomatologiczny

stomatologický

stop1

stop1

stop1

stop2

stop2

stop2

stoprocentně

stuprocentowo

stopercentne

stoprocentní

stuprocentowy

stopercentný

strategický

strategiczny

strategický

strategie

strategia

stratégia

stres

stres

stres

stresovat, stresovat se

stresować, stresować się

stresovať, stresovať sa

striktně

ściśle – kniž. stricte

striktne

striktní

ścisły

striktný

struktura

struktura

štruktúra

strukturální

strukturalny

štrukturálny

strukturovaný

strukturyzowany

štruktúrovaný

student, hovor. študent

student

študent

studentka, hovor. študentka

studentka

študentka

studentský, hovor. študentský

studencki

študentský

studie, hovor. študie

studium

štúdia

studijní, hovor. študijní

studiów, badawczy

študijný

studio

studio

štúdio

studium, hovor. študium
studium, studia, hovor. študium,
študia
studovat, hovor. študovat

studium

štúdium

studia

štúdium, štúdiá

studiować

študovať

styl, zast. ob., slang. štyl

styl

štýl

stylistika

stylistyka

štylistika

stylizace

stylizacja

štylizácia

stylový

stylowy

štýlový

subjekt – podmět

podmiot – subiekt

subjekt – podmet

subjektivní

subiektywny

subjektívny

substance

substancja

substancia

substantivum – podstatné jméno

rzeczownik – substantivum,
substantiwum

substantívum – podstatné meno

stolní tenis – ping pong

stomatológ
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substrát

substrat

substrát

subtilní

subtelny

subtílny

sugerovat

sugerować, sugerować się

sugerovať

sugesce

sugestia

sugescia

úspěch – hovor. expr. sukces
postupně – zried. sukcesivně,
sukcesívně
silueta

sukces

úspech – hovor. expr. sukces

sukcesywnie

postupne – zried. sukcesívne

sylwetka

silueta

silvestr, Silvestr

sylwester, Sylwester

Silvester

silvestrovský

sylwestrowy

silvestrovský

skica, slang., expr. škica

szkic

skica, hovor. škica

suma

suma
szczyt, spotkanie, konferencja na
szczycie

suma

summit, sumit

summit, sumit

super, supr1 – suprově

super1

super1 – suprovo

super, supr2 – suprový

super2

super2 – suprový

supermarket

supermarket

supermarket

suplement – doplněk, dodatek

suplement – dodatek

suplement – doplnok, dodatok

surf

deska surfingowa

surf

surfing

surfing

sufring

surfování

surfowanie

surfovanie

surfovat

surfovať

suverenita

surfować
pamiątka, upominek – souvenir,
suwenir
suwerenność

světlo / světýlko na konci tunelu

światło / światełko na końcu tunelu

svetlo / svetielko na konci tunela

svetr

sweter

sveter

symbol

symbol

symbol

symbolicky

symbolicznie

symbolicky

symbolický

symboliczny

symbolický

symbolizovat

symbolizować

symbolizovať

sympatický

sympatyczny

sympatický

sympatie

sympatia

sympatia

sympatizant

sympatyk

sympatizant

sympozium, zried. sympozion

sympozjum

sympózium

symptom – příznak

symptom – objaw, oznaka

symptóm – príznak

synagoga

synagoga

synagóga

syndrom

syndrom

syndróm

synonymum

synonim

synonymum

syntetický

syntetyczny

syntetický

syntéza

synteza

syntéza

Sýrie

Syria

Sýria

systém

system

systém

systematicky

systematycznie

systematicky

suvenýr

suvenír
suverenita
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systematický

systematyczny

systematický

systémový

systemowy

systémový

šampion, šampión

czempion, champion

šampión

šampionát

czempionat, championat

šampionát

šampon, šampón

szampon

šampón

šance

szansa

šanca

šéf

szef

šéf

šéfová, šéfka

szefowa

šéfka

šéfredaktor

redaktor naczelny

šéfredaktor

šik

szyk

šik

škála, zried., zast. skála

skala

škála

*škola

*szkoła

*škola

šofér – řidič

szofer – kierowca

šofér – vodič

šok

szok

šok

šokovat

szokować

šokovať

šokový

szokowy

šokový

šokující

szokujący

šokujúci

Španělsko

Hiszpania

Španielsko

španělský

hiszpański

španielsky

nemocnice – zast., hovor. *špitál

*szpital

nemocnica – hovor. *špitál

t, T

t, T

t, T

tabák

tytoń – zast. tabaka

tabak

tablet

tablet

tablet

tableta, tabletka

tabletka

tableta, tabletka

tabula rasa – čistý / nepopsaný list

tabula rasa – czysta karta

tabula rasa – čistý list

tabule

tablica

tabuľa, tablica, tabla

tabulka

tabliczka

tabuľka

tabulka, odb., zast. tabela

tabela, tabelka

tabuľka, tabela

tag

tag

tag

taktický

taktyczny

taktický

taktika

taktyka

taktika

talent

talent

talent

talentovaný

utalentowany

talentovaný

pás

talia

pás

talk show, talkshow, talk-show

talk-show, talk show, talkshow

talkshow, talk show, talk-show,

*tanec

*taniec

*tanec

tango

tango

tango

tank

czołg, cysterna – kniž. tank

tank

tapeta

tapeta

tapeta

tarif

taryfa

tarifa

Tatry

Tatry

Tatry

taxi

taxi

taxi

taxík

taksówka

taxík
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divadlo – zast. ob., expr. tyátr

teatr

divadlo – zastar. teáter

teatrální – divadelní

teatralny

teatrálny – divadelný

průmyslovka
teenager, zried. týnejdžr – náctiletý,
puberťák
technicky

technikum
nastolatek
technicznie

priemyslovka
tínedžer, teenager – násťročný,
pubertiak
technicky

technický

techniczny

technický

technik

technik

technik

technika

technika

technika

technologicky

technologicznie

technologicky

technologický

technologiczny

technologický

technologie

technologia

technológia

tel.

tel.

tel.

telefon

telefon

telefón

telefonát – telefonický hovor

rozmowa telefoniczna

telefonát – telefonický hovor

telefonicky

telefonicznie

telefonicky

telefonický

telefoniczny

telefonický

telefonie

telefonia

telefónia

telefonní

telefoniczny

telefónny

telefonovat – volat

telefonować – dzwonić

telefonovať – volať

telekomunikace

telekomunikacja

telekomunikácia

telekomunikační

telekomunikacyjny

telekomunikačný

televize

telewizja

televízia

televizní

telewizyjny

televízny

televizor

telewizor

televízor

telka

telewizja

telka

téma

temat

téma

tematicky

tematycznie

tematicky

tematický

tematyczny

tematický

tematika

tematyka

tematika

temperament

temperament

temperament

tempo

tempo

tempo

tendence

tendencja

tendencia

tendr1

tender

tender1

tendr2

przetarg

tender2

tenis

tenis

tenis

teniska

tenisówka

teniska

tenisový

tenisowy

tenisový

teolog

teolog

teológ

teologický

teologiczny

teologický

teologie

teologia

teológia

teoreticky

teoretycznie

teoreticky

teoretický

teoretyczny

teoretický
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teorie

teoria

teória

tepelný

termiczny – cieplny

tepelný

teplota – kniž. temperatura

temperatura – ciepłota

teplota – temperatúra

terapeut

terapeuta

terapeut

terapeutický

terapeutyczny

terapeutický

terapie

terapia

terapia

terasa

taras – geol. terasa

terasa

terén

teren

terén

terénní

terenowy

terénny

teritoriální – územní

terytorialny

teritoriálny – územný

teritorium – území

terytorium – obszar

teritórium – územie

termální

termiczny – cieplny

termálny

termín

termin

termín

terminál

terminal

terminál

termínovaný

terminowy

termínovaný

teror

terror

teror

terorismu, terorizmus

terroryzm

terorizmus

terorista

terrorysta

terorista

teroristický

terrorystyczny

teroristický

test
poslední vůle, závěť – zast.
testament
testovací

test

test

testament – ostatnia wola

posledná vôľa, závet – testament

testowy

testovacie

testování

testowanie – badanie

testovanie

testovaný

testowany – badany

testovaný

testovat

testować

testovať

tetování

tatuaż

tetovanie

text

tekst

text

textil – textilie – tkanina

tkanina – tekstylia

textil – textília – tkanina

textilní

tekstylny

textilný

textová zpráva, textovka

wiadomość tekstowa

textová správa, textovka

textový

tekstowy

textový

teze

teza

téza

Thajsko

Tajlandia

Thajsko

titul

tytuł

titul

titulek

nagłówek, napis

titulok – titulka

titulní

tytułowy

titulný

titulový

tytułowy

titulový

toaleta

toaleta

toaleta

přípitek – toast

toast

prípitok – toast

toast, toust

tost – grzanka

toast, zried. toust

tolerance

tolerancja

tolerancia

tolerovat

tolerować

tolerovať
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tón

ton

tón

top1

top1

top1

top2

top2

top2

topmodelka, zried. top modelka

top modelka, zried. topmodelka

topmodelka, zried. top modelka

nahoře bez – topless
monikiny, monokini – plavky bez
vrchního dílu
totalita

topless, toples1
topless, toples2 – monokini
totalitaryzm

hore bez – topless
monikiny – plavky bez vrchného
dielu
totalita

totalitární

totalitarny

totalitárny

totalitní

totalitarny

totalitný

totálně

totalnie

totálne

totální

totalny

totálny

toxický

toksyczny – trujący

toxický

toxin

toksyna

toxín

tradice

tradycja

tradícia

tradičně

tradycyjnie

tradične

tradiční

tradycyjny

tradičný

tragédie, tragedie

tragedia

tragédia

tragicky

tragicznie

tragicky

tragický

tragiczny

tragický

trailer, zried. trajler

trailer

trailer, zried. trajler

trajler – přívěs

trailer – przyczepa

trajler – príves

trakt

przewód, układ

trakt

pojednání – hist./zprav. expr. traktát kniž. traktat – rozprawa

rozprava – hist./ pejor. traktát

traktor

traktor – ciągnik

traktor

trampolína

trampolina

trampolína, zried. trambulína

trans

trans

tranz

transakce

transakcja

transakcia

transfer

transfer

transfer

přenos – odb. transmise

transmisja

prevod – odb. transmisia

tour

tour

tour

tramvaj – zast. elektrika

tramwaj

električka

tramvajový

tramwajowy

električkový

transformace

transformacja

transformácia

transparentní

transparentný

transplantace

transparentny
przejrzystość, jawność –
transparentność
przeszczep – transplantacja

transplantácia

transport – doprava

transport – przewóz

transport – doprava

transportní – dopravní

transportowy

transportný – dopravný

trauma

trauma

trauma

trend

trend

trend

trenér

trener

tréner

transparentnost

transparentnosť
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trénink, zried. tréning

trening

tréning

tréninkový, zried. tréningový

treningowy

tréningový

trénovat

trenować

trénovať

tribuna

trybuna

tribúna

tribunál

trybunał

tribunál

trik

trik, trick

trik

trilogie

trylogia

trilógia

trio

trio

trio

triumf

triumf, tryumf

triumf

triumfovat

triumfować, zried. tryumfować

triumfovať

triviální

trywialny

triviálny

trofej

trofeum, pl trofea

trofej

trojský kůň – trojan

koń trojański – trojan

trójsky kôň – trojan

tropický

tropikalny

tropický

trůn

tron

trón

tuna

tona

tona

tunel

tunel

tunel

turbína

turbina

turbína

Turecko

Turcja

Turecko

turecký

turecki

turecký

Turek

Turek

Turek

turismus, turizmus

turystyka

turizmus

turista

turysta

turista

turistický

turystyczny

turistický

turistika

turystyka

turistika

turnaj

turniej

turnaj

turné

tournée

turné

TV, tv

TV, tv

TV, tv

tvrdý

twardy, ciężki

tvrdý

tygr

tygrys

tiger

typ

typ

typ

typicky

typowo

typicky

typický

typowy

typický

u, U

u, U

u, U

UFO, ufo

UFO, ufo

UFO, ufo

poctít, uznat

uhonorować

poctiť, uznať

UK

UK

UK

Ukrajina

Ukrajina
ultrafialové žiarenie, lúče

ultrafialový

Ukraina
ultrafiolet – nadfiolet –
promieniowanie ultrafioletowe,
nadfioletowe
ultrafioletowy – nadfioletowy

ultrazvuk

ultradźwięk – ultrasonografia

ultrazvuk

umělá inteligence

sztuczna inteligencja

umelá inteligencia

ultrafialové záření, paprsky

ultrafialový
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unie

unia

únia

uniforma – stejnokroj

mundur – uniform

uniforma – rovnošata

unikátní

unikalny

unikátny

unikátní

unikatowy

unikátny

univerzální

uniwersalny

univerzálny

univerzita

uniwersytet

univerzita

univerzitní

uniwersytecki

univerzitný

update

update

update

upgrade

upgrade

upgrade

URL

URL

URL

USA

USA

USA

uspokojit

usatysfakcjonować

uspokojiť

USB

USB

USB

USD

USD

USD

UV

UV

UV

uživatel

użytkownik

používateľ

uživatelsky přívětivý / přátelský

przyjazny dla użytkownika

používateľsky prívetivý / priateľský

v, V

v, V

v, V

vagon, vagón

wagon

vagón

prázdniny – zast. vakace, vagace

wakacje

prázdniny – zast. vakácie

prázdninový

wakacyjny

prázdninový – zast. vakacionálny

vakcína

szczepionka – odb. wakcyna

vakcína

variabilní

zmienny

variabilný

variace

wariacja

variácia

varianta

wariant

variant

Varšava

Warszawa

Varšava

Vatikán

Watykan

Vatikán

vegetace

wegetacja

vegetácia

ventilace

wentylacja

ventilácia

ventilační

wentylacyjny

ventilačný

ventilátor

wentylator

ventilátor

verdikt

werdykt

verdikt

verifikace

weryfikacja

verifikácia

ověřovat, ověřit – verifikovat

weryfikować

overovať, overiť – verifikovať

ověřit – verifikovat

zweryfikować

overiť – verifikovať

vernisáž

wernisaż

vernisáž

versus

versus, verse

verzus, versus

verš

wiersz

verš

vertikální – svislý

pionowy – wertykalny

vertikálny – zvislý

verze

wersja

verzia

video1

wideo, video1

video1

video2

wideo, video2

video
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videohra
videoklip – klip

gra wideo, video
teledysk – wideoklip, videoklip –
klip

videohra
videoklip – klip

veterán1

weteran

veterán1

veterán2

weteran szos

veterán2

veterinární

weterynaryjny

veterinárny

veterinář – zvěrolékař

weterynarz

veterinár – zverolekár

veterinářství – zvěrolékařství

weterynaria

veterinárstvo - zverolekárstvo

viadukt

wiadukt

viadukt

vibrace

wibracja

vibrácia

vibrační

wibracyjny

vibračný

vibrátor

wibrator

vibrátor

vicepremiér

wicepremier

vicepremiér

viceprezident

viceprezident

vila

wiceprezydent
weekend – zried. łikend, łykend,
łykend, wikend
weekendowy – zried. łikendowy,
łykendowy, wikendowy
willa

víno

wino

víno

VIP

VIP

VIP

vir, virus

wirus

vírus

virtuálně

wirtualne

virtuálne

virtuální

virtuálny
virtuálna realita

vitamin, vitamín

wirtualny
wirtualna rzeczywistość,
rzeczywistość wirtualna
witamina

vitrína

witryna

vitrína

vize

wizja

vízia

návštěva – zast. hovor. vizita

wizyta

návšteva – zast. hovor. vizita

vizitka

wizytówka

vizitka

vizualizace

wizualizacja

vizualizácia

vizuální

wizualny

vizuálny

vízum

wiza

vízum

vodní lyže

narty wodne

vodné lyže

vokalista

wokalista

vokalista

vokalistka

wokalistka

vokalistka

vokální

wokalny

vokálny

volejbal – zried. odbíjená

siatkówka – piłka siatkowa – siatka

volejbal

volejbalový

siatkowy

volejbalový

volt

wolt, volt

volt

voucher

voucher

voucher

vs., v., vs

vs., vs

vs., vs

vulkán – sopka

wulkan

vulkán – sopka

víkend
víkendový

virtuální realita

víkend
víkendový
vila

vitamín
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vyfotit

zrobić zdjęcie – sfotografować

odfotiť

vyhledávač

wyszukiwarka

vyhľadávač

vyprodukovat

wyprodukować

vyprodukovať

vystudovat

skończyć, ukończyć studia

vyštudovať

vyšší moc – vis maior

siła wyższa – vis maior

vyššia moc – vis maior

w, W

w, W

w, W

WC

WC, w.c.

WC

web

web

web

webová, internetová stránka

strona internetowa

webová, internetová stránka

webový

webowy

webový

webstránka
1

strona web

webstránka

wellness

1

wellness

wellness1

wellness2

wellness2

wellness2

whisky

whisky

whisky

Wi-Fi, WiFi, wifi, WIFI, wi-fi

Wi-Fi, WiFi, wifi, WIFI, wi-fi

Wi-Fi, WiFi, wifi, Wifi, wi-fi

dobrovolnictví

wolontariat

dobrovoľníctvo

dobrovolník

wolontariusz, zried. woluntariusz

dobrovoľník

workoholik

pracoholik

workoholik, vorkoholik

workoholismus, workoholizmus

pracoholizm

workoholizmus, vorkoholizmus

workshop – tvořivá dílna

warsztat – zried. workshop

workshop – tvorivá dielňa

workshopový

warsztatowy

workshopový

WWW

WWW

WWW

x, X

x, X

x, X

y, Y

y, Y

y, Y

z, Z
za vším hledej ženu – cherchez la
femme
rozhodnout

z, Z
cherchez la femme
zadecydować

z, Z
za všetkým hľadaj ženu – za tým je
/ bude žena – cherchez la femme
rozhodnúť

zaujetí

zainteresowanie

zaujatie

zainteresovaný
zaujmout, zaujmout se –
zainteresovat, zainteresovat se
zakázané ovoce

zainteresowany
zainteresować, zainteresować się
zakazany owoc

zainteresovaný
zaujať, zaujať sa – zainteresovať,
zainteresovať sa
zakázané ovocie

poznamenat (si), zaznamenat (si)

zanotować

poznamenať (si), zaznamenať (si)

vypozorovat

zaobserwować

vypozorovať

zaparkovat

zaparkować

zaparkovať

zareagovat

zareagować

zareagovať

nazvat – zast. otitulovat

zatytułować

nazvať

zavináč – @

małpa – @

zavináč – @

záření X, paprsek X

promienie X

lúče X, žiarenie X

rozhodně

zdecydowanie

rozhodne

rozhodný

zdecydowany

rozhodný

ovládnout

zdominować

ovládnuť
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zip1

zamek błyskawiczny, suwak

zips

zip2

zip

zip

zkonstruovat

skonstruować

skonštruovať

zkontrolovat

skontrolować

skontrolovať

zkonzultovat

skonsultować

prekonzultovať – skonzultovať

zlotý

złoty

zlotý

zóna

strefa – zona

zóna

zoo

zoo

zoo

zoologický

zoologiczny

zoologický

zoom

zoom

zoom

zregulovat

uregulować

zregulovať

zrekonstruovaný

zrekonstruowany – odbudowany

zrekonštruovaný

žánr

gatunek, rodzraj

žáner

železobeton

żelazobeton, żelbet

železobetón

železobetonový

żelazobetonowy, żelbetowy

železobetónový

žurnalistika – novinářství

dziennikarstwo – kniž. żurnalistyka

žurnalistika – novinárstvo
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