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ÚVOD 

Tématem práce je porovnání české a ruské slovní zásoby tématu fauna z hlediska 

etymologického, gramatického a sémantického. Motivací pro výběr tématu slouží zájem  

o etymologii obou jazyků na základě jejich příbuznosti a ojedinělý výskyt ucelených kapitol  

na téma fauna ve středoškolských učebnicích ruského jazyka. 

Etymologie jakožto jazyková disciplína zabývající se původem slov, jejich vznikem a 

vývojem bude hlavním prostředkem dosažení cílů bakalářské práce, jimiž je analýza a 

komparace lexikálního materiálu na téma fauna získaného z učebních souborů Raduga po-

novomu, Klass!, Vremena a Ruština – maturitní příprava. Výchozím předpokladem je, že 

excerpovaný vzorek lexémů si bude vzhledem k příbuznosti obou jazyků podobný.  

Práce je rozdělena do dvou částí, přičemž část první, teoretická, si klade za cíl přiblížit 

obor lexikologie a jasně a stručně jej charakterizovat, včetně procesů slovotvorby a 

nejfrekventovanějších způsobů obohacování slovní zásoby. Výchozími podklady teoretické 

části bude odborná literatura ruská i česká, která je věnována lexikologii obou jazyků. 

Praktická část je zaměřena na klasifikaci excerpovaného materiálu do tabulek dle 

předem stanovených kritérií, mezi něž patří rozdíly sémantické, gramatické či etymologické. 

Výsledky budou zpracovány do podoby stručného tematického přehledu slovní zásoby, kde      

se zjištěné shody a odlišnosti projeví. 

Hlavním cílem práce je analýza a komparace daného lexikální materiálu a následné 

ověření si, zdali její finální výsledek splňuje výchozí předpoklad. 

Mezi dílčí cíle práce patří vytvoření stručného tematického přehledu slovní zásoby  

na základě analýzy a komparace excerpovaného materiálu.
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I TEORETICKÁ ČÁST 

1 LEXIKOLOGIE A JEJÍ OBSAH 

 Lexikologie je samostatný oddíl jazykovědy zkoumající slovní zásobu jazyka (Vlček, 

J., 1986, s. 7). Právě slovní zásoba, poslední složka jazyka, je stavebním materiálem jazyka. 

Představuje soubor slov, jejichž obměňováním a spojováním vzniká souvislý projev (Man, O., 

1976, s. 1). P. Hauser (1980, s. 8) nahlíží na lexikologii jako na jedno ze dvou velkých 

jazykovědných odvětví, přičemž jako druhé odvětví označuje mluvnici (gramatiku). D. E. 

Rozental' (2010, s. 6) lexikologii (lexis – слово + logos – учение) vysvětluje jako část vědy, 

která se zabývá jazykem a studuje slovní zásobu. Ta se dále dělí na synchronní, která se zabývá 

současnou slovní zásobou a diachronní, která mapuje rozvoj slovní zásoby daného jazyka. 

 Jak uvádí P. Hauser (1980, s. 7), předmětem zkoumání lexikologie je obsah, forma a 

funkce pojmenovávacích jednotek a jejich vzájemné vztahy spolu se vším, co se týká 

pojmenovávacího plánu jazyka, včetně základních pojmů z této oblasti, jako jsou slovo, 

sousloví či význam slova. Při zkoumání pojmenovávacích jednotek se uplatňují dva základní 

postupy – sémaziologický a onomaziologický. Sémaziologický postup je uplatňován při 

zkoumání otázek týkajících se významu slov, zatímco postup onomaziologický zkoumá formy 

a způsoby pojmenování, avšak pouze jejich spojením je možné docílit vysvětlení lexikálního 

systému a vztahů v něm. O. Man (1976, s. 1) pak k těmto dvěma základním postupům přidává 

ještě třetí, a to nauku o uspořádání, organizaci slovní zásoby. 

 Podle P. Hausera (1980, s. 7) můžeme lexikologii dále rozdělit na několik samostatných 

disciplín: 

 

• Sémaziologii, sémantiku (nauka o významu). 

• Onomaziologii (nauka o pojmenování). 

• Frazeologii (nauka o frazeologických jednotkách). 

• Etymologii (nauka o původu slov). 

• Onomastiku (nauka o vlastních jménech). 

• Lexikografii (nauka o slovníku). 
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J. Filipec a F. Čermák (1985, s. 13) lexikologii mimo jiné rozdělují na synchronní, 

neboli historickou a předhistorickou. Předhistorickou lexikologií autoři České lexikologie 

rozumí etymologii, historickou pak lexikologii jednoho a více jazyků, přičemž pozornost je 

zaměřena především na sémaziologii a onomaziologii.  

 

2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 Základní inventář lingvistických pojmů podle E. Macháčkové (1987, s. 232) obsahuje 

dva termíny spojované s učením F. de Saussura, jimiž jsou langue a parole.  

 Langue bývá označován jako abstraktní jazykový systém, zatímco parole je jeho 

konkrétní realizací (Lipka, L., 2002). A. A. Reformatskij (1996, s. 23) zmiňuje tři Saussurovy 

pojmy: řečovou činnost (langage), jazyk (langue) a řeč (parole).  

 Mezi další elementární pojmy související s lexikologií, potažmo onomaziologií, patří 

pojmenování a slovo. Pojmenování, figurující v projevu jakožto výsledek pojmenovacího aktu, 

existuje v konkrétním užití. Slovo je považováno za jednotku lexikální, existující jako obecný 

invariant v slovní zásobě, tedy lexikálním systému. Jinými slovy mluvíme o jednotkách 

funkčních a systémových. Obě tato hlediska se však vzájemně doplňují, při pojmenování určité 

skutečnosti se lexikální jednotka, tedy slovo, realizuje v konkrétním projevu jako pojmenování. 

To lze dokázat na konkrétním příkladu: objektivní skutečnost neboli pojem lze vyjádřit různými 

jazykovými prostředky, ať už jedním slovem, či více: зачётка – зачётная книжка, 

товарооборот – товарный оборот. Je tedy vhodné mluvit spíše o jednoslovném či 

víceslovném pojmenování než o slovu (Man, O., 1976, s. 5). M. Vondráček (2014, s.10, online) 

o slovu mluví jako o konkrétní realizaci lexému v řeči, přičemž u ohebných slov se jedná  

o realizaci v některém z jeho tvarů. 

 O. Man (1976, s. 9) ve své publikaci Základy lexikologie ruského jazyka definuje kromě 

pojmenování i termín pojem. Pojem, jenž je zobecněným odrazem objektivní skutečnosti 

v našem vědomí, je podkladem každého pojmenování. Zobecněný odraz skutečnosti musí být 

nejprve v našem vědomí zpracován, aby vznikl pojem a poté byl jazykovými prostředky 

pojmenován. O. Man (1976, s. 9) tento onomaziologický postup od pojmu k pojmenování 

vysvětluje odlišným způsobem než P. Hauser (1980, s. 7) ve své publikaci Nauka o slovní 

zásobě. Ten při zkoumání pojmenovávacích jednotek hovoří o dvou postupech, kdy první 

vychází od formy pojmenovávací jednotky a zjišťuje její význam, zatímco druhý vychází  
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od skutečnosti a zkoumá, jaké pojmenovávací prostředky jsou užity k označení jednotlivých 

jevů. První postup je postup sémaziologický, druhý onomaziologický.  

 Nelze opomenout ani další termíny týkající se lexikologie, a to lexém, semém či 

frazém. Zatímco lexémem se rozumí souhrn všech tvarů daného slova, semém pracuje 

s významy mnohovýznamového slova. Frazém se považuje za frazeologickou jednotku, jež 

spojuje slova s ustáleným významem. Právě frazém, který může být víceslovný, např.: bílá 

vrána má podle J. Svobodové (2003, online) schopnost tvořit pojmenování. M. Vondráček 

(2014, s. 10, online) lexém zmiňuje jakožto abstraktní jednotku lexikálního systému, která 

mimo jiné může mít podobu víceslovného pojmenování nebo frazému. J. Svobodová (2003, 

online) dále uvádí termín idiom, který se však od frazému liší mírou zdůraznění formální či 

výrazové stránky. Zatímco formální stránka náleží frazému, idiom pracuje se stránkou 

významovou. M. Čejka (1992, s. 8-9) kromě termínu idiom také charakterizuje sém a 

sémantém, tudíž jde ve své práci více do hloubky a věnuje se taktéž analytickým jednotkám 

nižšího řádu, zatímco M. Vondráček (2014, s. 10, online) nikoliv. Sémantémem M. Čejka 

(1992, s. 8-9) označuje nejmenší jazykový znak vyjadřující lexikální význam, avšak v praxi  

se význam tohoto termínu často překrývá s významem termínu kořen. Sém pak uvádí jako 

nejmenší jednotku plánu významového, k níž lze dospět sémantickou analýzou. Třetím pojmem 

mezi analytickými jednotkami nižšího řádu je sémém, jemuž ve výrazovém plánu odpovídá 

lexém a jejž tvoří množina sémů.  

 

3 SLOVO A JEHO POZICE V RÁMCI LEXIKOLOGIE 

 Seznámíme-li se blíže s termínem slovo, dojdeme poznání, že důležitost slova vyzvedlo 

učení sovětského fyziologa I. P. Pavlova, který ukázal, že ve slově se odráží výsledek lidské 

poznávací a zobecňovací schopnosti. Slovo jakožto signál signálů tvořící naši druhotní signální 

soustavu se řadí mezi jazykové útvary komplexní povahy, a tudíž je jeho úplná definice, která 

by brala v potaz všechny jeho vlastnosti a funkce, prakticky nemožná (Hauser, P., 1980, s. 9). 

Podle D. E. Rozental'а (2010, s. 9) může být charakteristika slova víceméně úplná pouze 

v případě, že dojde k jeho usouvztažnění s jinými slovy v systému, která spolu s ním spadají  

do daných lexikálně-sémantických skupin. N. M. Šanskij a V. V. Ivanov (1987, s. 11) přisuzují 

slovu definovatelnost pouze za podmínky, že jím budou vyjádřeny naprosto všechny základní 

diferenciální znaky slova, dostačující pro jeho vydělení od ostatních lingvistických jednotek.  
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 Jak uvádí J. Filipec a F. Čermák (1985, s. 34), definice slova se liší podle typu jazyka. 

Hláskové útvary, jež tvoří slova v jednom jazyce, nemusí být slovy v jazyce jiném, např.: české 

pes – ruské собака. Uživatel jazyka přijímá význam slova automaticky jako zřejmý 

 a srozumitelný. S tím souvisí dva jevy: polysémie a synonymita. Každé slovo má svůj 

význam, avšak neplatí zde rovnice: kolik slov, tolik významů. Některá slova mohou označovat 

několik skutečností, zatímco jindy je potřeba k označení jedné skutečnosti několik slov. 

Polysémie neboli mnohovýznamovost pracuje s vícero významy, a stejně tak homonymita. 

Synonymita je výrazem pro užití několika slov k označení jedné skutečnosti (Hauser, P., 1980, 

s. 10). Podle A. A. Reformatského (1996, s. 48) jsou homonyma odlišná slova shodné zvukové 

struktury.  

 P. Mitter (s. 7, online) užívá výraz synonymie. Slova souznačná označuje jako slova 

s různou formou, ale shodným nebo velmi podobným významem, nikoli však totožným. 

Příkladem mohou být slova ohrada – plot.   

 A. A. Reformatskij (1996, s. 52) definici synonym jakožto slov, která jinak znějí, ale 

významem jsou si podobná, označuje za nepřesnou a klade si otázku, zdali mají synonyma co 

do významu společný pojem, nebo věc, kterou pojmenovávají. Jako důkaz nepřesnosti uvádí 

synonymní dvojice лоб – чело, глаза – очи, губы – уста, шея – выя, палец – перст, přičemž 

první z dvojice náleží spisovnému a hovorovému jazyku, zatímco druhé slovo pochází 

z církevní slovanštiny. Uvnitř každé z dvojice lze najít výrazné stylistické rozdíly: лоб, губы, 

шея a палец jsou slova neutrální, чело, уста, выя a перст se pociťují jako archaismy. Jejich 

užití se tedy omezuje na řečnický styl a tomu odpovídající slavnostní řeč. Taková slova jsou 

stylisticky zabarvená. Z hlediska anatomie si daná synonyma v podstatě odpovídají, avšak mezi 

církevněslovanskými slovy a danými pojmy neexistuje žádný vztah, jak dokazují staří rétorové, 

kteří vysvětlují, že чело není část lebky, nýbrž studnice myšlenek, очи nemají nic společného 

s orgánem zraku, neboť jsou zrcadlem duše a уста nejsou orgánem, který přijímá potravu, ale 

zdrojem jazyka moudrých. Takové chápání synonymie nás přivádí k absolutním synonymům, 

u nichž si neodpovídá pouze pojmenovávaná věc, ale i pojem samotný. Taková slova se 

v jazyce příliš dobře nesnáší a a je u nich shledávána snaha diferencovat se buď významem, 

nebo jedno ze synonym uvolní místo druhému a přechází mezi pasivní slovní zásobu, zařadí se 

mezi dialekty, profesní řeč či žargon.  

 M. I. Fomina (2001, s. 45) hovoří především o slovech monosémantických či 

jednoznačných. Sémantické hranice těchto slov jsou zcela vymezeny. Řadí se sem většina 

termínů z medicínského prostředí, např.: аппендицит, бронхит, гастрит, termíny 

z geologie: малахит, či názvy látek: вельвет, сатин. Při jejich užití se očekává přesnost 
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mluvčího a nezaměnitelnost za jinou skutečnost. Oproti tomu slova mnohoznačná neboli 

polysémantická nesou více významů, které jsou mezi sebou určitým způsobem provázány. Tato 

vnitřní provázanost umožňuje systematičnost slovní zásoby, která se nejvíce projevuje  

na úrovni jednoho slova. P. Mitter (s. 7, online) jako příklad mnohoznačných slov uvádí zub 

v ústech – zub na vlasech, M. I. Fomina (2001, s. 46) zmiňuje slovo утлый, jehož původním 

významem bylo дырявый, které se posléze stalo základem pro význam přenesený: 

ненадёжный, непрочный.  

 Jako opak synonymie je uváděna a všeobecně uznávana antonymie. Označuje slova 

opačného, protikladného významu. J. Svobodová (2003, online) popisuje typické předpony 

antonym, mezi něž patří ne-, ni- či bez-.  

Antonymie v ruském jazyce funguje na podobném principu jako v jazyce českém, buď 

je tvořena předponami, nebo slovem opačného významu. Toto potvrzuje L. R. Duskaeva (2013, 

s. 83), která zmiňuje vznik lexikální antonymie na bázi protikladnosti prvního typu.  

Pro srovnání: закат – время захода солнца, рассвет – время восхода солнца. Předpona ne- 

je v ruském jazyce taktéž hojně užívána, jak dokládá následující příklad jednoho z antonym 

k adjektivu весёлый, kdy autorka hovoří o antonymech jakožto entitách vztahujících se  

ke stejnému slovnímu druhu, přičemž tvoří protikladné dvojice slov. Jako hraniční body takové 

vzdálenosti mezi slovy slouží nejkrajnější a co do smyslu protikladné jednotky: весёлый – 

грустный; neboli invariantní sém označující emocionální rozpoložení. Takový rys 

emocionálního rozpoložení je sémantickým invariantem taktéž pro adjektiva грустный, 

печальный, невесёлый, минорный a jiná patřící do lexiko-gramatické skupiny.  

A. A. Reformatskij (1996, s. 54) antonyma definuje jako slova, jejichž vztah je založen 

čistě na protikladnosti pojmů. Mezi nejjednodušší antonyma patří typ se zápornou částicí -не: 

хороший – нехороший, трудно – нетрудно. Těm jsou blízké i případy s prefixem či sufixem: 

спокойный – беспокойный, подземный – надземный. Ne ke všem slovům však existují 

antonyma: лошадь, доска, Рязань. Aby k danému slovu mohl existovat náležitý protikladný 

pojem, je nutnа přítomnost kvalitativního znaku, který může gradovat, až se stát opakem.  

Na základě této podmínky většina jakostních přídavných jmen a příslovcí má své odpovídající 

protějšky: бедный – богатый, длинный – короткий, горячий – холодный. U podstatných 

jmen se antonymie projevuje zřídka. Vzniká především u takových substantiv, jimž odpovídají 

protikladná přídavná jména: добро – зло, широта – узость, начало – конец. Lze ale aplikovat 

i na slovesa: беднеть – богатеть, начинать – кончать, удаляться – приближаться.  

 Zaměříme-li se na výše zmiňovanou homonymitu, zjistíme, že se jedná o slova 

souzvučná stejného tvaru, avšak různého významu. Formální shoda je potom čistě náhodná. 
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Vysokoškolská kolej tedy nijak nesouvisí s kolejí železniční, jak uvádí P. Mitter (s. 5, online). 

Kromě dělení homonym na úplná a částečná autor mimo jiné zmiňuje homofony (slova odlišné 

grafické podoby, ale shodné zvukové podoby, např.: míval – mýval, плод – плот), homografy 

(slova odlišné zvukové podoby, zato shodné grafické podoby, např.: panický – panický, дома 

– дома).  

A. A. Reformatskij (1996, s. 49) homofony definuje jako slova, která v nominativu a 

akuzativu zní stejně, ale mají jinou skladbu fonémů, což se snadno projevuje v ostatních 

mluvnických pádech a slovech odvozených: прута – пруда, прутик – прудик. Dalším typem 

homonymie jsou homoformy, neboli slova, u nichž se výslovnost a složení fonémů shoduje, 

avšak liší se v jednotlivých tvarech: стекло – podstatné jméno v nominativu a стекло – 

sloveso v minulém čase středního rodu. Kromě homofonů a homoforem A. A. Reformatskij 

(1996, s. 49) také uvádí vlastní homonyma, která znějí stejně, ale morfologicky a z hlediska 

složení fonémů se liší. Taková slova nemají ani společný původ a dříve ani nezněla stejně: лук 

– растение, лук – оружие. Rozdílnost významů těchto slov je dána původním slovem лжкъ, 

jež znamenalo изогнутый. Nasální о bylo později zaměněno za у. Taktéž došlo k přijetí slova 

look z germánských jazyků a dlouhé о bylo ve staroruském jazyce nahrazeno у. Došlo tedy 

k totožné znělosti ve slově лук u dříve nestejně znějících slov. Podobný příklad uvádí i M. 

Těšitelová (1963, s. 61-64), kdy slovo bor je považováno za vlastní homonymum ve významech 

jehličnatý les a ocelový vrták.  

 J. Svobodová (2003, online) pouze v krátkosti zmiňuje i paronyma, která se řadí mezi 

slova lišící se pouze učitým rysem, např. délkou samohlásky: vina – vína. Pokud jsou nedbale 

vyslovena či podléhají ztíženým akustickým podmínkám, mohou být snadno zaměněna  

za homonyma. M. I. Fomina (2001, s. 126) tento pojem rozvádí více do detailu: paronyma jsou 

slova odlišná významem а blízká výslovností, lexiko-gramatickou příslušností a příbuzností 

kořene, např.: вдох – вздох, адресат – адресант, служба – служение a jiné. Jelikož je 

výslovnost u takových slov podobná, pojí se s homonymy. Liší se však od nich tím, že se píšou 

jinak, srov. диктат – диктант (paronyma) a дача – порция, дача – загородный дом для 

летнего отдыха (homonyma). Druhý rozdíl tkví ve výslovnosti. Paronyma nikdy nemají 

totožnou výslovnost, srov. шпиц – шпиль (paronyma) a шпилька – приспособление для 

закалывания волос, шпилька – тонкий каблук (homonyma). E. S. Simakova (2014, s. 111) 

paronyma označuje jako slova obvykle s jedním kořenem, která znějí podobně a částečně jsou 

si i významově blízká: сытый – сытный, юбилей – юбиляр.  
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 M. I. Fomina (2001, s. 126-127) dále uvádí jako příklady slova, mezi nimiž se 

významový rozdíl téměř stírá a najít ony odlišnosti je tedy obtížné: лиричный – лирический, 

комичный – комический. Taková slova se pojí se synonymy o jednom kořeni.  

Zatímco paronyma se však vztahují buď pouze k původním ruským slovům (остатки – 

останки), nebo pouze přejatým (факт – фактор), synonymická řada může obsahovat oba 

typy (ярмо – ярем, рабство, кабала).  

 M. I. Fomina (2001, s. 127) taktéž uvádí ztížené akustické podmínky jakožto možnou 

příčinu záměny slov.  

 Poslední dvojicí z inventáře lexikologické terminologie jsou hyperonyma a 

hyponyma. K nim se ještě často řadí i kohyponyma, slova stejné významové úrovně. 

Hyperonyma jakožto slova významově nadřazená stojí výše slov stůl, postel, židle, pokud si  

za ně dosadíme kupříkladu slovo nábytek. Naopak slova stůl, postel, židle jsou hyponymy  

ve vztahu ke slovu nábytek a navzájem k sobě jsou to kohyponyma. Takto výše zmíněné pojmy 

vysvětluje J. Svobodová (2003, online).  

 

4 TYPY LEXIKÁLNÍCH VARIANT 

 M. Krobotová (s. 2, online) o obměnách slova píše jako o variantách. Uvádí tři základní 

druhy variant, a to hláskové, tvaroslovné a slovotvorné. J. Filipec a F. Čermák (1985, s. 35-36) 

varianty rozdělují do několika skupin: 

 

• Varianty hláskové a grafické podoby slov: 

➢ Hláskové a grafické: brzo/-y, červivět/-vavět. 

➢ Kvantitní (hláskové a grafické): bilión/bilion, artérie/arterie. 

➢ Hláskové výslovnostní: sedm [-dm/-dum]. 

➢ Grafické, pravopisné: ciróza/cirhóza, éter/ether. 

➢ Opakování, zdvojování hlásek, popř. slabik zvláště u citoslovcí: 

br/brr, ha/haha. 

➢ Zesilování slova hláskou, popř. slabikou: ačkoli(v), a(le)spoň. 

• Morfologické varianty (dublety): 

➢ Tvary substantiv: berla/-le, země/zem. 

➢ Rodové a tvarové varianty substantiv: bérce n/bérec m, fazole 

f/fazol m. 
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➢ Tvary sloves: péci/péct, téci/téct. 

• Slovotvorné varianty: bestiálnost/bestialita, boční/bočný. 

 

P. Hauser (1980, s. 12) dělí varianty stejným způsobem, avšak místo pojmu  

morfologické varianty (dublety) užívá pojem tvaroslovné varianty.  

 

5 MOTIVOVANOST POJMENOVÁNÍ 

 Kromě definice pojmu a pojmenování nelze opomenout motivaci, jíž se rozumí 

významová i výrazová souvislost slova s příznakem, který je v základu slova a je východiskem 

pojmenování. Poukazuje na skutečnost již známou k existujícímu slovu. Slova motivovaná lze 

zřetelně rozložit. Jejich základ si spojujeme v jazykovém povědomí se slovem jiným, nové 

slovo je tedy tvořeno přes jiná slova. Slovo выключатель poukazuje k významu slova 

выключать a formantu -тель. Oproti tomu slova nemotivovaná nám svým tvarem význam 

slov nijak nezprostředkují: планета, дом, мир (Man, O., 1976, s. 13-15). M. Krobotová (s. 3, 

online) princip motivovanosti a nemotivovanosti vysvětluje pouze ve zkratce: slova 

nemotivovaná jakožto menší část slovní zásoby nelze vysvětlit žádným motivačním vztahem: 

voda, dům, les a bývají často slovy motivujícími pro slova příbuzná: voda – vodní, voda – 

vodovod, minerální voda, která díky nim vznikají. O. L. Rubleva (2004, s. 50) se zmiňuje  

o slovech motivovaných. Taková slova jsou srozumitelná z hlediska jejich původu, např.: среда 

= средний день недели, подоконник = находится под окном. 

Co se týče klasifikace, existují čtyři typy motivace, pro něž se užívají různá označení. J. 

Filipec a F. Čermák (1985, s. 36) motivaci dělí na fonetickou, slovotvornou, sémaziologicko-

onomaziologickou a motivaci slovních spojení. O. Man (1976, s. 14-15) motivaci klasifikuje 

následovně: 

 

• Motivace zvuková (imitativní): patří sem slova onomatopoického původu, jako 

бац, хлоп, кукареку. 

• Motivace slovotvorná (morfologická): jedná se o motivaci zprostředkovanou, 

motivační cesta vede přes jiné slovo již v jazyce existující: груз – грузить – 

грузовик – грузовой – грузооборот. 

• Motivace syntagmatická (syntaktická): pojmenování po stránce formální  
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i významové poukazuje ke skutečnosti prostřednictvím více slov, spojením slov. 

Jazykovým výsledkem této motivace je víceslovné pojmenování: двигатель 

Дизеля, крепить деревом. 

• Motivace sémantická (transpoziční): jedná se o motivaci zprostředkovanou. 

Motivační cesta probíhá v rámci stejného hláskového komplexu, jeden význam 

slova je motivován druhým významem téhož slova. Kupříkladu termín 

усталость (материала) míří k významu běžného slova усталость. 

 

6 SLOŽENÍ A VRSTVY SLOVNÍ ZÁSOBY ČESKÉHO A 

RUSKÉHO JAZYKA 

Slovní zásoba daného jazyka je tvořena souhrnem všech slov, která se v něm vyskytují. 

Čím je obsáhlejší, tím je jazyk bohatší. Slovní zásoba aktivní zahrnuje slova užívaná v běžné 

ústní i písemné komunikaci, zatímco slovní zásoba pasivní zahrnuje slova, kterým běžný 

uživatel rozumí, sám jich ale neužívá. Rozlišení aktivní a pasivní slovní zásoby vyplývá 

z užívání jazyka a podle jejího vnitřního uspořádání v ní rozlišujeme stabilní část (jádro) a 

ostatní proměnlivou slovní zásobu. Jádro slovní zásoby je charakterizováno původem a 

trvalostí, strukturou, významem a užíváním (Hauser, P., 1980, s. 14). 

J. Svobodová (2003, online) hovoří o vrstvách slov ve slovní zásobě. Slova neutrální lze 

použít v různých oblastech vyjadřování. Slova s vedlejšími příznaky mohou mít v určitých 

oblastech omezené užití, neboť se jedná o slova citově zabarvená, zastaralá, přejatá z cizích 

jazyků apod. Taková slova náleží k proměnlivé části slovní zásoby, zatímco slova neutrální 

patří do jádra.  

Zaměříme-li se na původ a trvalost, jádro slovní zásoby tvoří slova původní a řadí se 

mezi její historický základ. Taková slova jsou schopna setrvat v jazyce až po několik století 

(Hauser, P., 1980, s. 14). Podle P. Hausera (1980, s. 14) je jádro české slovní zásoby podle 

původu tvořeno následujícími slovy: 

 

• Prajazyková (vyskytují se i v jiných indoevropských jazycích a liší se pouze 

určitými hláskovými obměnami): matka, bratr, sestra, syn, víno, moře. 

• Praslovanská (nebo jen západoslovanská): pole, řeka, dřevo, ryba, medvěd. 

• Pračeská: hebký, hejno, trpaslík, nádoba, obloha, stín, pouhý. 
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• Přejatá z jiných jazyků ve staré době a zdomácnělá: růže, škola, křída, páv. 

• Přejatá později a později vzniklá: socialismus, příroda, vzduch, automobil. 

 

Mezi další charakteristiku jádra slovní zásoby patří struktura. Jsou to především slova 

nemotivovaná, která tvoří jádro slovní zásoby a sama se stávají základem pro další tvoření 

odvozováním a skládáním. Můžeme sem zařadit slova kořenná, např.: voda, město, les, dřevo, 

pes a taktéž sem patří část podstatných a přídavných jmen, sloves, příslovcí, takřka všechna 

zájmena, číslovky základní, vlastní předložky a spojky, původní citoslovce (Hauser, P., 1980, 

s. 14-15).  

Z hlediska významového mezi jádrová slova patří nejdůležitější skutečnosti spjaté se 

životem společnosti, např.: nejdůležitější děje – spát, jíst, vidět, slyšet; části lidského a zvířecího 

těla – hlava, ruka, noha, rameno; zvířata domácí a divoká – pes, kočka, kůň, vlk aj. (Hauser, P., 

1980, s. 15). 

Z hlediska užívání jsou jádrová slova pro běžnou komunikaci nepostradatelná, přestože 

je jejich počet v jazyce nízký a reprezentují jen malý díl slovní zásoby. Větší část slovní zásoby 

je proměnlivá a neustále se vyvíjí. Hranice mezi jádrem slovní zásoby a její proměnlivou 

vrstvou je plynulá a s odstupem času lze zpozorovat i změny jádrových slov. Dříve běžně 

užívaná slova jako luk, šíp, kněz se dostala na okraj a uvolnila místo v jádrové části slovům 

z proměnlivé části: republika, motor, atom (Hauser, P., 1980, s. 15).  

J. Filipec a F. Čermák (1985, s. 14) charakterizují složení slovní zásoby a jádro slovní 

zásoby podobně jako P. Hauser (1980, s. 15) a liší se pouze zmínkou o spisovné slovní zásobě. 

Slovní zásobu podle nich tvoří lexémy různého typu, a to motivovaná a nemotivovaná slova, 

mono a polysémická slova, spojení slov, sousloví a frazémy (idiomy). Slovní zásoba 

celonárodní charakterizuje jisté národnostní jazykové společenství i se všemi jeho nářečími. 

Spisovná slovní zásoba má funkci národně reprezentativní a slouží k dorozumění všech členů 

národní společnosti.  

Zaměříme-li se naopak na nespisovné útvary národního jazyka a výše zmíněné vrstvy 

slovní zásoby, z hlediska geografického rozdělení užívání jednotlivých slov můžeme podle J. 

Svobodové (2003, online) rozlišit: 
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• Regionalismy (slova oblastní): čechismy (slova užívaná na území Čech) – přišel 

dlouho ( = přišel pozdě), moravismy (slova užívaná na Moravě a ve Slezsku) – 

hody ( = posvícení). 

• Dialektismy (slova nářeční): etnografické dialektismy spjaté se životem a 

zvyklostmi v určité oblasti – jídlo: kyselica, škubánky. 

• Obecná čeština: slejvák, kytka, zdejchnout se. 

• Sociolekty (slang, argot, profesionalismy): slang (typické pro zájmovou skupinu 

lidí, např.: studenti – vízo), argot (příslušníci společenského podsvětí, např.: fízl, 

chlupatej), profesionalismy (vyjádření příslušnosti k profesi, např.: penoš – 

penicilín). 

 

J. Svobodová (2003, online) dále hovoří o vrstvách slov podle slohových příznaků: 

 

• Slova hovorová (mohou být spisovná a nespisovná): gumáky, trpajzlík. 

• Slova knižní: odvětit, záhy. 

• Odborné názvy, termíny (musí být jednoznačné, přesné, ustálené, neutrální): 

sloveso, dusičnan. 

• Poetismy (slova užívaná v uměleckém stylu, většinou zastarávající či zastaralá): 

chrabrý, lepý, vesna, luna. 

 

Z časového hlediska lze hovořit o vrstvách slov podle časových příznaků. Vzhledem 

k rychlému vývoji slovní zásoby některá slova zastarávají a vycházejí z užívání, jiná vznikají 

či jsou přejímány z cizích jazyků (Svobodová, J., 2003, online):  

 

• Historismy (výrazy označující věci již zaniklé): halapartna, groš, tolar, vozataj. 

• Archaismy (pojmenování vytlačená z užívání slovy živými, avšak pro věci stále 

existující): kabátec, branný ( = hlídač v bráně). 

• Neologismy (slova nově vzniklá z potřeby pojmenovat nové jevy a skutečnosti): 

videoprojekce, jáismus, úrazovost. 
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J. Svobodová (2003, online) taktéž zmiňuje vrstvy slov expresívních. Taková slova se 

vyznačují citovým příznakem, který může být jak kladný, tak záporný: 

 

• Expresíva s citově pozitivním příznakem: 

➢ Zdrobněliny (deminutiva): mlíčko, zajíček, očičko. 

➢ Slova familiární: miláček, srdíčko, zlatíčko. 

➢ Slova domácká, hypokoristika: maminka, Jaroušek, dědoušek. 

➢ Dětská slova: papat, hajat, bumbat. 

➢ Eufemismy (slova nahrazující výrazy nepříjemné či ve 

společenském styku nevhodné): zesnout, indisponovaný. 

• Expresíva s citově záporným příznakem: 

➢ Slova hanlivá, pejorativní: barabizna, herka. 

➢ Slova zveličelá (augmentativa; tvořena typickými příponami): 

chlapisko, psisko, kapřisko. 

➢ Slova zhrubělá: kecat, žvanit. 

➢ Slova vulgární: chlastat, hajzl. 

➢ Dysfemismy (opak eufemismů): chcípnout, mrzák. 

 

Další vrstvou slov jsou slova cizí. Jsou přejímána do češtiny z cizích jazyků a ve větší 

či menší míře se přizpůsobují českému jazyku, a to v rovině výslovnostní, grafické, gramatické 

a slovotvorné (Svobodová, J., 2003, online). 

Přejímání cizích slov do českého jazyka bude blíže věnována kapitola osmá týkající se 

obohacování slovní zásoby obou jazyků. 

 Zaměříme-li naši pozornost na slovní zásobu ruského jazyka, podle M. I. Fominy (2001, 

s. 6-8) je slovní zásoba daného jazyka odrazem společenství lidí, které spojuje společné území, 

ekonomika a jazyk. Slovní zásoba a frazeologie jakožto součást jazyka ruského národa a 

strukturně neohraničená jednotka zahrnuje prakticky všechny jeho vrstvy, ať už se jedná  

o dialekty neboli lidovou mluvu, sociálně-profesní terminologii či žargono-argotické jazykové 

prostředky, slovní obraty, slova stylisticky všeobecně uznávaná, v rámci norem či mimo ně. 

Mezi poslední zmíněné patří například vulgarismy či slova pejorativní. 

 O. Man (1976, s. 129) hovoří o třídění slovní zásoby podle vnějších znaků, přičemž 

slova se mohou lišit původem, územním rozšířením, sociálním vymezením, časovým a 

stylistickým faktorem apod. Lexikální prostředky s jedním z výše zmíněných příznaků tvoří 
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tzv. lexikální vrstvu. Dochází k rozvrstvení neboli diferenciaci slovní zásoby, která se týká 

každého vyspělého spisovného jazyka.  

O. Man (1976, s. 141-142) se zabývá v souvislosti s rozvrstvením slovní zásoby 

především synonymickými řadami, v nichž jsou vztahy založeny na blízkosti slov, která jsou 

buď významově totožná, nebo se liší významovými odstíny či odstíny expresívně stylistickými: 

 

• Synonyma významově totožná: муж – супруг, есть – кушать. 

• Synonyma lišící se významovými odstíny: рассказывать – повествовать, 

старый – древний. 

• Synonyma lišící se emocionálními odstíny: лицо – физиономия – рожа – 

морда – рыло, přičemž druhý výraz z řady je hovorový a poslední tři vulgární. 

• Synonyma lišící se lexikální spojovatelností (distribucí): карий – коричневый 

označují stejnou barvu (hnědou), avšak коричневый se pojí s vícero slovy 

(пальто, обложка, карандаш), zatímco карый pouze se slovem глаза. 

• Strukturní rozdíly synonym: kromě jednoslovného pojmenování může existovat 

i víceslovné – товарооборот – товарный оборот, зачётка – зачётная 

книжка. 

• Synonyma lišící se časovým faktorem: dané slovo může patřit mezi slova běžně 

užívaná, současná, zatímco druhé mezi zastaralá – самолёт – аэроплан. 

• Synonyma charakterizovaná z hlediska motivačního: výběr motivačního 

příznaku se odráží v různé jazykové realizaci – каменная соль (podle povahy) 

– кухонная соль (podle užití). 

  

 O. L. Rubleva (2004, online) hovoří o slovní zásobě jako o otevřeném a propustném 

systému. Objeví-li se nové reálie, musí k nim taktéž existovat nové výrazy. Dojde-li k zaniknutí 

reálií, dochází i k zapomínání výrazů, jimiž byly označovány: конка (конный трамвай). 

V důsledku takových procesů složky slovní zásoby rozlišují mezi aktivním a pasivním fondem, 

přičemž aktivní fond je srozumitelný všem mluvčím daného jazyka a je neustále užíván, 

zatímco fond pasivní je mluvčím srozumitelný, avšak v běžné řeči jej mluvčí neužívají. Díky 

interakci mezi národy dochází také k přejímání cizích slov.  

Rozvoj společnosti, vědy a kultury vede k vymezení knižního, spisovného jazyka a živé 

hovorové řeči, měšťanské lidové mluvy a dialektů.  

 E. S. Simakova (2014, s. 113) připisuje neustálé pronikání slov z jiných jazyků  
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do ruštiny rozvoji politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi jednotlivými státy a 

národy. 

O. L. Rubleva (2004, online) podobně jako P. Hauser (1980, s. 14) a J. Svobodová 

(2003, online) taktéž klasifikuje složky slovní zásoby. Patří sem:  

 

• Původní ruská slovní zásoba (slova, která vznikla přímo v ruském jazyce, nebo 

vznikla v jazyce předcházejícím ruskému jazyku, např. praslovanském 

jazykovém fondu):  

➢ Slova indoevropská (slova společná celé indoevropské rodině, 

lišící se pouze nepatrně): мать, отец, дочь. 

➢ Slova všeslovanská (slova, která se používají ve všech 

slovanských jazycích): вдова (rusky) – вдовея (bulharsky) – 

wdowa (polsky) – vdova (česky). 

➢ Slova východoslovanská (slova společná jazyku ruskému, 

běloruskému a ukrajinskému): ковш (rusky) – ковш (ukrajinsky) 

– коуш (bělorusky). 

➢ Vlastní ruská slova (slova typická pouze pro ruský jazyk): 

грустный (ukrajinsky: сумний), очень (bělorusky: вельми), 

нужно (bělorusky: потрэбна). 

• Archaismy (slova, která zastarala a vytěsnila je novější slova): зеницы (глаза) 

a historismy (v aktivní slovní zásobě nemají synonym): кринолин, фрак. 

• Nová slova (neologismy; slova, která se objevila v jazyce před nedávnem): 

дизайнер, фломастер. 

• Dialektismy (slova užívaná na určitém území): людей там богато ( = много), 

петун ( = петух) a měšťanská lidová mluva (mluva nepříliš vzdělané vrstvy 

obyvatel měst, bývalých rolníků, kteří se přestěhovali do měst, probíhá pouze 

ústní formou a v omezeném prostředí: v rodině, na ulici, ve frontě apod.): 

Колбаски нарезать?, Огурчиков покушаете?, папаша, дедуля. 

• Žargon (mluva určité sociální skupiny, užívající specifickou slovní zásobu a 

frazeologii) a speciální slovní zásoba: 

➢ Argot neboli skupinový žargon (mluva nižších, obvykle 

zločineckých vrstev vyžadující zakódovanost a 

k jejímuž pochopení je třeba určité heslo): феня. 
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➢ Slang neboli žargon v širším slova smyslu (jazyk mládeže, 

studentů, žáků či vojáků): фэйс ( = лицо). 

➢ Profesní žargon (jazyk lidí vykonávajících určitou profesi, je 

užíván pouze v omezeném prostředí, např. v lékařském, 

hereckém, šoférském prostředí): кирпич ( = знак запрета 

стоянки). 

➢ Termíny (slovní zásoba vědeckého odborného stylu, vědeckých 

disciplín, např. lingvistiky, medicíny): лексема, вакцина, 

наркоз. 

• Slovní zásoba knižního stylu (všeobecně známá slovní zásoba věd, užívaná 

v odborných studiích a článcích, či publicistice): гипотеза, импульс, рубеж. 

• Slova hovorová (bývají citově zabarvená, např. ironicky): писанина  

( = vykecávání se, rozepisování se), домина ( = barák) a lidová mluva 

(obsahuje odstín nezdvořilosti či hrubosti): жрать ( = žrát), брюхо  

( = panděro). 

 

E. S. Simakova (2014, s. 113-116) slovní zásobu klasifikuje do tří skupin: původní ruská 

slovní zásoba spolu s přejímáním, slovní zásoba z hlediska užití a slovní zásoba pasivní a 

aktivní. Do druhé skupiny autorka řadí takovou slovní zásobu, kterou lze rozdělit na běžně 

užívanou a ohraničenou. Mezi ohraničenou slovní zásobu lze zařadit např. dialektismy, 

profesionalismy nebo žargon.  

 

7 POROVNÁNÍ ČESKÉ A RUSKÉ SLOVNÍ ZÁSOBY 

Rozdílné historické osudy obou jazyků praslovanského původu se odrazily ve slovní 

zásobě, morfologii, skladbě, zvukové stránce, frazeologii i písmu a pravopisu. Zatímco S. Žaža 

(1991, s. 49-55) k diferencím ve složení ruské a české slovní zásoby uvádí jakožto společný 

znak obou jazyků převahu pojmenování motivovaných nad značkovými slovy typu tak, kde, 

вода, книга a zaměřuje se na nejfrekventovanější způsoby obohacování slovní zásoby jak 

jazyka ruského, tak českého, J. Vlček (1986, s. 49-51) prvotně slovní zásobu rozděluje podle 

hledisek fonetického, grafického a výstavby lexikálních jednotek. Mezi faktor fonetický řadí 

stupeň hláskové podobnosti. Z přibližně dvou set jednoslabičných substantiv, která existují 

v obou jazycích, lze najít 32 slov s maximální fonetickou podobností: дуб, зуб, струп, ovšem 
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celá řada jednoslabičných substantiv se liší měkkostí souhlásek, přičemž se jedná o rozdíly typu 

кость – kost, день – den. Mezi další fonetické rozdíly řadí ruské о na začátku slova, jemuž 

odpovídá české je, např.: озеро – jezero, один – jeden, či počáteční ruské и a české ji, např.: 

искра – jiskra, изба – jizba.  

Slovotvorný faktor při vytváření podobnosti mezi oběma jazyky hraje důležitou roli. 

Nevelký počet slov společných všem slovanským jazykům jakožto hlavní zdroj obohacování 

slovní zásoby pomocí nejrůznějších slovotvorných procesů utvářel její převážnou část. Mnoho 

slov bylo utvořeno spolu s velkými změnami v politickém, hospodářském a kulturním životě 

společnosti, ovšem intenzita vývoje slovní zásoby se liší i u jazyků příbuzných. Kupříkladu 

ruština jakožto jazyk prvního socialistického státu na světě obohatila celou řadu jazyků, včetně 

českého, o termíny spojené se sovětským zřízením: пятилетка – pětiletka, пионер – pionýr 

aj. Repertoár dvouslovných a víceslovných lexikalizovaných slovních spojení je u ruštiny 

bohatší: учебная программа – osnovy, среднее специальное учебное заведение – odborná 

škola. Rodilí mluvčí u dvouslovných a víceslovných pojmenování hojně užívají zkratek: 

облоно – областное отделение народного образования (Vlček, J., 1986, s. 63-66). Čeština 

zkratek užívá méně: Čedok – Česká dopravní kancelář. 

Zaměříme-li se na slovní zásobu obou jazyků z hlediska plánu obsahového, lze vydělit 

podle J. Vlčka (1986, s. 95) několik základních skupin: 

 

• Slova odlišná hláskovým složením a nemající vlastní významový ekvivalent 

v druhém jazyce: борщ, пельмени, knedlík, bramborák. 

• Slova odlišná hláskovým složením, ale stejná či blízká významem: деньги – 

peníze, каникулы – prázdniny. 

• Slova stejná či podobná hláskovým složením a také stejná nebo přibližně stejná 

svým významem: школа – škola, суббота – sobota, танк – tank. 

• Slova stejná či podobná svým hláskovým složením a také stejná nebo přibližně 

stejná svým významem, avšak s různou stylistickou platností v obou jazycích: 

квартира – kvartýr, апрель – apríl, женщина – ženština. 

• Slova stejná nebo podobná hláskovou strukturou, ale rozdílná významem: стул 

(židle) – stůl (стол), труп (mrtvola) – trup (туловище). 
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Oba jazyky se také liší užitím přípon, přičemž pro jména obyvatelská v češtině existuje 

pouze jediná přípona -an (hovorově -ák), ruština jich má hned několik: -ец, -инец, -анин, -ич, 

-ак / -як, např.: ленинградец, ялтинец, египтянин, харьковчанин, москвич, туляк (Man, O., 

1976, s. 30). Ruština mimo jiné oplývá větším množstvím složenin než čeština, a tak se jedná 

o velmi produktivní způsob tvoření pojmenování, srov. дровосек – člověk sekající dřevo / 

drvoštěp, dřevorubec (Man, O., 1976, s. 53). Mezi relativně nový typ složenin, který čeština 

nezná, patří rozvíjející složeniny, u nichž první člen rozvíjí druhý a oba členy jsou adjektivní: 

военно-морская база znamená военная морская база, tzn. námořní základna (Man, O., 1976, 

s. 61). 

Problém při překladu nastává u adjektiv skládajících se ze dvou adjektivních základů, 

kdy přiřaďovací složeniny překládáme různě, zpravidla dvěma adjektivy spojenými souřadně 

spojkou a. Základy jsou si sémanticky rovny: концертно-театральный зал – koncertní a 

divadelní sál (Man, O., 1976, s. 62). 

Existence různých prostředků k vyjádření pojmů v jednotlivých jazycích spolu 

s odlišností slova a jeho významu jakožto kategorie jazykové od pojmu jakožto kategorie 

myšlení se jeví příčinou různých sémantických struktur ruského a českého jazyka. Shodoval-li 

by se význam slova s pojmem, v různých jazycích by existovaly tytéž významy u slov, jež nám 

zachycují pojmy (Vlček, J., 1986, s. 95-179). 

 

8 SLOVOTVORBA A OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 

V ČESKÉM JAZYCE 

 V češtině se uplatňují dva základní způsoby tvoření slov: odvozování (derivace) a 

skládání (kompozice), přičemž odvozování se podle P. Hausera (1980, s. 112) dále dělí na: 

 

• Příponové: líst-ek, škol-ní, blát-ivý. 

• Koncovkové: chvála, trn-í, včel-í. 

• Předponové: pra-les, vy-hodnotit, od-nést. 

• Smíšené (kombinované): bez-ruk-ý, před-měst-í ( = předponově koncovkové), 

ná-ram-ek, pří-ruč-ní ( = předponově příponové). 

 

P. Hauser (1980, s. 115) mezi nejčastější typy odvozenin řadí ty s příponami -tel, -ce,   
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-ec, -č, -čí, -ník, -ák, např.: dělitel, dárce, běžec, osvětlovač, popravčí, tanečník, vandrák. 

 Skládání, které posuzujeme podle utváření složených slov, dělíme na: 

 

• Složeniny nevlastní (spřežky, vznikají spojením slovních tvarů): pravdě / 

podobný, oka / mžik, ohni / vzdorný. 

• Složeniny vlastní (vznikají spojením slovních základů): vodo / pád, tlako / měr, 

nebo alespoň jedno slovo vchází do složeniny svým základem: malo / město, 

samo / obsluha. 

 

Některé složeniny vznikly kombinací skládání a odvozování: dřevo / rub-ec, vodo / měr-

ka, teplo / měr, listo / pad. Mezi další slovotvorné způsoby patří zkracování (abreviace), neboli 

tvoření slov z několikaslovných pojmenování, které se však na tvoření podílí jen malou měrou: 

AMU, Svazarm (Hauser, 1980, s. 112-113). 

J. Filipec a F. Čermák (1985, s. 102-103) složeniny dále dělí podle syntaktického vztahu 

jejich členů na slučovací (černobílý), reciproční (česko-slovenský), určovací (velkoměsto), 

predikační (ledopád), rekční (žáruvzdorný), větné (jakbysmet) a mechanické (pršiplášť). 

Zkratky rozdělují na: 

 

• Grafické: pí., atp.. 

• Graficko-fonické (zkratky iniciálové z počátečních písmen či hlásek): JZD, 

OSN, či zkratky morfémové a zkratková slova různého původu: Čedok, Chema. 

 

M. Dokulil (1962, s. 23) kromě běžných způsobů tvoření slov, jakými je derivace (k níž 

se řadí prefixace, sufixace, konverze a typy smíšené) a kompozice se svými kombinacemi, 

zmiňuje zvláštní způsoby tvoření slov, které se obvykle týkají pouze formy a význam slova 

nemění, pouze jej mohou modifikovat. Patří sem kupříkladu mechanické krácení, které lze 

najít u domáckých obměn křestních jmen, např.: Naděžda – Naďa. Často dochází i k obměně 

hlásek základu slova, např.: Alžběta – Běta. Tento způsob mechanického krácení zasahuje  

i obecné názvy příslušníků rodiny, např.: bratr – brácha. Nezřídka je tento postup uplatňován  

i ve slangu a argotu, např.: učitelka – úča, cigareta – retka. Vypouštění posledních slabik 

slovních tvarů na konci výpovědi lze také zařadit mezi slang, např.: To je bezvadný – bezva.  
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Na shledanou! – Nashle! Dále se krátí a obměňují slova cizí, např.: rádio – radioaparát, foťák 

– fotoaparát. Opačným způsobem mechanického krácení je nastavování slov, kdy se 

příležitostně zesílí výraznost slova, např.: dlouhý – dlouhatánský. Dalším mimořádným 

způsobem tvoření slov je překrucování slov, se kterým se setkáváme zejména při klení jakožto 

tabuovém chování, kdy klení se považovalo za hřích, např.: krucinál – záměna za krucifix. 

Příbuzným typem je i nadbytečná negace, kdy slovu již majícímu záporný význam je přidán 

další zápor, např.: svár – nesvár.  

Mezi způsoby obohacování slovní zásoby patří přejímání z cizích jazyků. V nejstarším 

období čeština přejímala slova z latiny, jejímž prostřednictvím přecházela do češtiny také slova 

řecká. Dalším zdrojem přejatých slov byla němčina. Mezi slova přejatá z latiny patří slova 

z oblasti vzdělání, školství a náboženství: tabule, kalamář, apoštol, papež. Slova související 

s feudálním řádem byla přejata z němčiny: rytíř, léno, šlechta, turnaj. Z románských jazyků 

k nám pronikly názvy vojenské: generál, regiment. Významně byla slovní zásoba českého 

jazyka obohacena o slova z polštiny: obřad, věda, ruštiny: vzduch, vkus. V současnosti největší 

část přejatých slov tvoří slova mezinárodní, rozšířená v mnoha evropských jazycích: telefon, 

radar. Kulturní oblast oplývá francouzskými slovy: foyer, angažmá, fejeton, klišé. V období 

budování socialismu čeština přejala slova jako fyskultura či samochodný (Hauser, P., 1980, s. 

165-166). 

Rozšiřování slovní zásoby probíhá i skrze tvorbu víceslovných pojmenování. Ta nelze 

rozdělit na jednotlivá slova, aniž by nebyl změněn původní význam. Řadí se sem sousloví, 

ustálené spojení dvou nebo více slov: psací stroj, smetanka lékařská a frazémy, ustálená 

víceslovná pojmenování s přeneseným významem, jejichž význam nelze odvodit z významů 

jednotlivých složek: Bez práce nejsou koláče. I mistr tesař se utne (Mitter, P., s. 10, online). 

Doslovné překládání neboli kalkování cizích slov je nepřímým zdrojem obohacování 

jazyka. Překládají se slova latinská a řecká: svědomí – conscientia, životopis – biographia. 

Kalky z ruštiny: pětiletka, prověrka, jsou hláskově přizpůsobené. Jazykové kalky respektující 

české slovotvorné normy jsou běžnou součástí slovní zásoby (Hauser, P., 1980, s. 166-167).  

M. Dokulil (1962, s. 20) nazývá kalky překladovými pojmenováními. Ta tvoří velkou 

část odborného názvosloví všech kulturních jazyků. L. Janovec (2007, s. 57-66) kalkování 

přisuzuje specifičnost ve vývojových tendencích ve spisovném jazyce, kdy dochází k překladu 

mnoha původních a zejména metaforických termínů a polotermínů podle vzoru v cizím jazyce: 

mouse – myš. Tato problematika se však týká i frazémů: skeletons in the cupboard – kostlivci 

ve skříni. Polokalkování neboli překlad části výrazu ve slovotvorbě taktéž sehrálo výraznou 

úlohu: web page – webová stránka, hot line – horká linka.  
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Nepříliš častým případem je dvojí přejetí jednoho slova v různých časových údobích, 

kdy jedno slovo cizí má v češtině dva různé významy rozdílné formy. Příkladem je latinské 

abatyssa, jež značí jeptiška i abatyše (Hauser, P., 1980, s. 167). 

 

9 SLOVOTVORBA A OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 

V RUSKÉM JAZYCE 

Nejtypičtějším způsobem obohacování slovní zásoby je v ruštině stejně jako v češtině 

vlastní tvoření slov. Považuje se za základní způsob vzniku nových pojmenování, zatímco 

ostatní způsoby se berou jako doplňkové (Man, O., 1976, s. 26). E. Zemskaja (2011, s. 176) 

úvod ke způsobům obohacování slovní zásoby rozvádí dále – klade si otázku, pomocí jakých 

prostředků bylo odvozené slovo utvořeno a pomocí jakých prostředků se vyjadřuje slovotvorný 

význam odvozeného slova. M. I. Fomina (2001, s. 373) uvádí tři způsoby rozvoje slovní zásoby. 

Prvním je vznik nových slov a frazeologismů (lexikálně-frazeologický proces). Druhým je 

obohacení slovníku v důsledku přehodnocení v jazyce již existujících významů a slovních 

obratů (sémantický proces). Třetím způsobem je úplná nebo částečná izolace lexikálně-

frazeologických jednotek a jejich přechod mezi pasivní slovní zásobu (lexikálně-sémantický 

proces archaizace). Za nejproduktivnější se považuje první způsob. 

Derivace (аффиксальное словообразование) podobně jako v češtině patří mezi 

nejčastější způsoby tvoření slov. K již existujícímu základu se připojí slovotvorný formant, 

afix, pojmenování jsou tedy zřetelně motivovaná. Motivačním základem bývá podstatné jméno, 

přídavné jméno i sloveso a slovo motivované má stejné nebo častěji nové slovnědruhové 

zařazení: петь – пение, защита – защитник. Rozeznáváme následující slovotvorné postupy: 

 

• Odvozování příponami (суффиксальное словообразование): учительница, 

тракторист. 

• Odvozování předponami (префиксальное словообразование): подполковник, 

ультразвук. 

• Odvozování předponami i příponami (префиксально-суффиксальное 

словообразование): приморье, подножие. 

• Odvozování bez přípony (бессуфиксное словообразование): взрыв, ввоз. 
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Odvozování příponami jakožto nejčastější slovotvorný postup vykazuje nejvíce 

slovotvorných kategorií a typů. Početnou skupinu tvoří názvy osob s příponami -тель, -итель, 

-ик, -ник, -щик, -чик, -льщик, -ец, -овец / -евец, -ианец / -ьянец, -енец, -лец,  

př.: преподаватель, смотритель, бездомник, охотник, арматурщик, газетчик, 

болельщик, певец, вузовец, вольтерянец, беженец, владелец. Z cizích přípon se mezi 

nejčastější řadí -ист, -изм, -тор, -ёр, -ик, např.: парашютист, марксизм, авиатор, лифтёр, 

академик. U jmen přechýlených neboli názvů osob ženského rodu, u nichž jsou motivujícím 

základem názvy osob mužského rodu, tzv. rodové dvojice, se přípony přidávají k neodvozeným 

názvům, např.: пионер – пионерка, блондин – блондинка, мастер – мастерица,  

врач – врачиха. V neposlední řadě mezi nejčastějšími slovotvornými kategoriemi figurují 

názvy obourodé, které mohou vystupovat beze změny formy jako podstatná jména rodu 

mužského i ženského, končící na -а / -я, např.: бедняга, бродяга, зевака, лакомка (Man, O., 

1976, s. 27-32).  

E. Zemskaja (2011, s. 180) klasifikuje dvě základní skupiny slovotvorných způsobů: 

pomocí afixů a bez nich. První skupina zahrnuje jednotlivý afix nebo afix ve spojení s jinými 

prostředky, ve druhé skupině se afixy procesu slovotvorby neúčastní. Slovotvorný význam 

odvozeného slova je tedy nutné vyjádřit kupříkladu jednotným přízvukem. E. Zemskaja (2011, 

s. 181-182) odvozování příponami jakožto slovotvorný způsob klasifikuje dle slovních druhů. 

U podstatných jmen uvádí např.: разносить – разнос-чик, u přídavných jmen асфальт – 

асфальт-ов-ый, u sloves белый – бел-е-ть a u příslovcí глупый – глуп-о.  

Tvoření předponami se v ruštině na rozdíl od příponového tvoření vyskytuje mnohem 

méně. Objevují se zde předpony pravé, tzn. neexistující v jazyce samostatně, např.: пра-, пре-, 

вы-, předpony cizího původu, např: анти-, де-, контр- a předpony nepravé, které v jazyce 

existují samostatně v podobě předložek, např.: под-, до- či částic (Man, O., 1976, s. 40). 

E. Zemskaja (2011, s. 182) u tvoření předponami stejně jako u příponového tvoření 

uvádí příklady pro podstatná jména: счастье – не-счастье, přídavná jména: прочный – сверх-

прочный, slovesa: звенеть – от-звенеть, příslovce: быстро – пре-быстро. 

Slovotvorný postup odvozování předponami a příponami je v ruštině častější než čistě 

předponový. Jedná se o takové útvary, jako: за Волгой – Завольже,  

без работы – безработица, по берегу – побережье (Man, O., 176, s. 42). E. Zemskaja (2011, 

s. 182-183) prefixálně-sufixální způsob klasifikuje do dvou skupin: v první skupině je 

výchozím bodem podstatné jméno s předložkou, přičemž dojde k jejímu přetvoření v prefix, 

např.: на рукаве – на-рукав-ник, при школе – при-школь-ный. Ve druhé skupině  

se k jakémukoli slovnímu druhu připojí prefix a sufix, např.: спазма – анти-спазм-ин,  
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размер – со-размер-ный, думать – за-думать-ся, французский – по-французск-и.  

Specifickým způsobem tvoření slov bez použití slovotvorných afixů je konverze 

(конверсия). Nové slovo je utvořeno na základě slova již existujícího pouhou změnou jeho 

tvaroslovné charakteristiky, kdy kmen zůstane nezměněn, např.: вывозить – вывоз,  

тканый – ткань. Konverze v širším slova smyslu zahrnuje přechod slova k jinému slovnímu 

druhu, přičemž ke změně tvaroslovné charakteristiky slova nedochází,  

např.: рабочий – pracovní, рабочий – dělník. Dochází ke konverzi slovesa v podstatné jméno, 

např.: переезд či přídavného jména v podstatné, např.: глубокий – глубь, дикий – дичь (Man, 

O., 1976, s. 42-43). 

Konverze v širším smyslu rozlišuje tyto typy tvoření: 

 

• Substantivizace přídavných jmen a přídavných jmen slovesných 

(субстантивация): přídavná jména zcela získávají vlastnosti jmen podstatných, 

např.: дежурный, столовая. 

• Adjektivizace přídavných jmen slovesných (адъективация): vznikají funkčně 

vlastní přídavná jména, např.: блестящий, пигментированный. 

• Adverbializace tvarů slov (адвербиализация): домой, справа, молча.  

 

Funkce slova se při takovém tvoření mění, slovo столовая místo dřívějšího označení 

vlastnosti nyní představuje substanci: столовая комната (jídelna, místnost) – столовая 

(jídelna, menza) (Man, O., 1976, s. 64-65). E. Zemskaja (2011, s. 187) pouze v krátkosti 

zmiňuje konverzi v souvislosti s tvořením podstatných jmen, která jsou svojí formou i obsahem 

motivovaná podstatnými jmény či příčestími. Daný způsob slovotvorby nazýváme 

substantivizací. Řadí se sem slova jako цитрусовые, парнокопытные, заливное, спиртное.  

Skládání slov neboli kompozice (словосложение) dává vzniknout složeným 

pojmenováním spojením nejméně dvou plnovýznamových slovních základů v jedno slovo: 

чернозём, русско-чешский. Oproti odvozeninám jsou složeniny méně časté a jsou 

charakteristické především pro odborný styl. Složeniny dvojslovné se řadí mezi nejčastější, 

složeniny skládající se ze tří nebo více slov jsou řídké a bývají typické jen pro některé 

terminologické systémy: электросветоводелечебница. Složeniny dělíme na: 
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• Nevlastní složeniny (spřežky): svým tvořením a vztahem komponentů se blíží 

k víceslovným pojmenováním a zpětně je lze opět rozdělit na původní slova bez 

jakékoli formální změny, např.: сумашедший – с ума шедший, 

долгоиграющий – долго играющий. 

• Vlastní složeniny: lze je třídit podle podoby jejich prvního nebo posledního 

členu, podle podoby prvního členu dále rozlišujeme: 

➢ Složeniny kmenové: první člen má podobu kmene a je spojen 

s druhým členem (samohláskou -о-, např.: тепловод, 

народнохозяйственный, samohláskou -и-, např.: оптиметр, 

полисахарид, nebo je připojen k druhému členu přímo bez 

samohláskového zakončení, např.: киловатт-час, вакуум-

насос). 

➢ Složeniny tvarové: prvním členem je deklinovaný tvar, např.: 

себестоимость, себялюбие, nebo číselný komponent, např.: 

пятилетка, сорокалетие. 

➢ Složeniny větné: představují původní spojení imperativ + 

substantivum a jsou citově zabarveny, např.: держиморда – 

hrubec, neurvalec, сорвиголова – odvážlivec.  

• Podle podoby druhého členu rozlišujeme: 

➢ Slova samostatná i odvozená: самокритика, трёхэтажный. 

➢ Derivační kompozici: kompozice je spojena s derivací tak těsně, 

že druhý člen jako odvozenina samostatně neexistuje, např.: 

броне-нос-ец. 

➢ Konvertovaná kompozita: druhý člen je výsledkem změny 

tvaroslovné charakteristiky, např.: водопад, бензиномер.  

 

Složeniny se dále dělí na vnitřní, pokud jsou přímo vyjádřením nějakého pojmu:   

новостройка – новая стройка, složeniny vnější, které vznikly z takového spojení, které je 

jako celek označením slova stojícího mimo toto spojení: чёрноглазный – člověk mající černé 

oči (Man, O., 1976, s. 50-53). E. A. Zemskaja (2011, s. 185) uvádí slovo долгоиграющий a 

быстрорастворимый jako příklad bezafixálního způsobu tvoření slov (сращение), přičemž 

tento způsob lze uplatnit pouze při tvoření jmen přídavných a od složenin se liší tím,  
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že z hlediska morfematické struktury slovních spojení, na jejichž základě je vytvořen, 

je ve všech formách shodný: играющий долго, растворимый быстро. 

Složeniny, které vznikly přímo skládáním, nazýváme podle O. Mana (1976, s. 53-55) 

přímé: садовод, водопровод, zatímco složeniny nepřímé vznikly teprve odvozením  

od složeniny výchozí: садовод-ство, железобетон-ный. Podle vzájemného syntaktického a 

sémantického vztahu se složeniny dále dělí na: 

 

• Složeniny přiřaďovací (сочинительного типа): oba členy mají stejnou 

syntaktickou hodnotu, např.: лесостепь – лес + степь, глухонемой – глухой + 

немой, русско-чешский – русский и чешский. 

• Složeniny podřaďovací (подчинительного типа): jeden člen je určovaný 

(determinát) a druhý určující (determinant), např.: сухофрукты – сухие 

фрукты. 

 

Dále rozlišujeme skládání jmen podstatných (словосложение имён 

существительных) a jmen přídavných (словосложение имён прилагательных). Skládání 

podstatných jmen hraje důležitou roli především při tvoření pojmenování v terminologii. Mezi 

nejpočetnější patří složeniny kmenové s kompozičním vokálem -о-, -е-, např.: косоглазие, 

složeniny bez kompozičního vokálu, např.: альфа-лучи, джас-оркестр. Z tvarových složenin 

patří mezi frekventované složeniny s číslovkovým komponentem, např.: двуязычие (Man, O., 

1976, s. 54-55). E. Zemskaja (2011, s. 184) proces skládání jmen podstatných a přídavných 

nazývá čistou kompozicí (чистое сложение). Počáteční člen se může nacházet v souřadném 

vztahu se členem koncovým, např.: диван-кровать, плащ-палатка nebo ve vztahu 

podřadném, např.: водонепроницаемый, засухоустойчивый. Jednotlivé komponenty  

ve vztahu podřadném mohou být buď spojeny samohláskou, nebo bez ní, což se týká pouze 

podstatných jmen. 

Zaměříme-li se na nejfrekventovanější slovotvorné komponenty první a poslední, 

nejčastěji se opakují morfémy mezinárodního, latinského a řeckého původu, např.: био- 

(биомеханика), радио- (радиосигнал), -воз (паровоз), -граф (сейсмограф). Tyto specifické 

komponenty zařazují slovo do vyšší obecnější třídy. Přestože se stávají slovotvornými 

formanty, je v nich stále zřetelný jejich lexikální obsah a postrádají gramatikalizovaný 
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charakter, jaký lze najít u sufixů, proto bývají někdy označovány za sufixoidy (Man, O., 1976, 

s. 56-58). 

Skládání přídavných jmen (словосложение имён прилагательных) zaujímá díky své 

zřetelné motivaci a schopnosti vyjadřovat složitý příznak důležité místo ve tvorbě pojmenování. 

Jak kmenové složeniny s kompozičním vokálem -о-, -е-, např.: самовольный, tak tvarové 

složeniny s číslovkovým komponentem, např.: восьмиугольный či s komponentem полу- se 

řadí mezi četné (Man, O., 59-60). 

Mezi zvláštní způsob tvoření nových pojmenování se řadí zkracování (аббревиация, 

сокращение). Vznikají zkratková slova (сложносокращённые слова), např.: медсестра, 

горком a zkratky (аббревиатуры), např.: МГУ, СССР (Man, O., 1976, s. 24). E. A. Zemskaja 

(2011, s. 185) zkracování definuje jako skládání odtržených či odtržených a celých základů, 

přičemž zkracování je možné pouze při tvorbě podstatných jmen, např.: райздрав, ОАР, 

зарплата. 

Přenášení významu (перенос значения) neboli sémantický způsob tvoření 

pojmenování (семантическое словообразование) je přenášení existujícího slova na nový 

význam. Takové slovo se obohacuje o nový význam na základě metaforické či metonymické 

souvislosti, např.: нос – nos, нос (лодки) – příď. Vzniká tak mnohoznačné slovo (Man, O., 

1976, s. 24). 

Rozpad slova na homonyma (распад слова на омонимы) navazuje na předchozí 

způsob tvoření pojmenování (лексико-семантическое словообразование). Příliš rozdílné 

významy jednoho hláskového komplexu bývají považovány za samostatná slova-homonyma, 

např.: мир – вселенная, мир – состояние без войны (Man, O., 1976, s. 24-25).  

Dalším ze způsobů tvoření nových pojmenování je přejímání slov (заимствование 

слов). Pojmenování se již hotová přejímají z jiných jazyků, často z angličtiny, např.: футбол, 

митинг a němčiny, např.: фронт, шахта (Man, O., 1976, s. 25). M. I. Fomina (2001, s. 374) 

mezi nejnovější přejatá slova řadí např. импичмент, кибертехника, офис, консенсус či плей-

офф.  

Kromě jednoslovných pojmenování v jazyce také vznikají pojmenování víceslovná 

(многословные названия) neboli komplexní (синтаксическое словообразование). Dochází 

k lexikalizaci slovního spojení jednoho pojmu v platnosti nového samostatného významu, 

např.: камера хранения, электрический двигатель (Man, O., 1976, s. 25). 

E. A. Zemskaja (2011, s. 176) klasifikuje čtyři způsoby slovotvorby následovně: 
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• Lexikálně-sémantický (лексико-семантический): k tvorbě nového slova dojde 

v důsledku změny významu slova již existujícího, např.: кулак – кулак 

(богатый крестьянин). 

• Lexikálně-syntaktický (лексико-синтаксический): nové slovo je tvořeno 

spojením dvou nebo více slov, např.: сумашедший – с ума шедший. 

• Morfosyntaktický (морфоло-синтаксический): nové slovo vzniká na základě 

konverze slova k jinému slovnímu druhu, např.: батюшки! – citoslovce (tvar 

množného čísla podstatného jména), благодаря – předložka (tvar přechodníku 

slovesa благодарить). 

• Morfologický (морфологический): vzniká slovo odvozené v důsledku 

připojení slovotvorných afixů k odvozujícímu základu, např.: барабан – 

барабан-щик, конфета – конфет-н-ый, ехать – при-ехать.  

 

N. M. Šanskij a V. V. Ivanov (1987, s. 40-41) jako zdroj obohacování jazyka uvádějí 

kalky. Ty se dělí na kalky slovotvorné a kalky sémantické. Kalky slovotvorné vznikly 

v důsledku překladu cizojazyčných slov na základě morfémů, které je tvoří. Došlo k osvojení 

slovotvorné struktury slova cizího původu, např.: slovotvorným kalkem francouzského slova 

subdivision je подразделение. Prefix sub- byl nahrazen prefixem под-, kořen -divis- 

slovotvorným základem -раздел- a sufix -ion sufixem -ени-е. Cizojazyčným elementem co  

se původu týče je v sémantických kalkách lexikální význam. Samotné slovo se svou strukturou   

i tím, jak zní, jeví jako slovo původní, zatímco jeden z jeho významů náleží cizímu původu, 

tzn. významu jakéhokoli slova jiného jazyka. V takovém případě už nedochází ke kalkování 

slovotvorné struktury cizího slova, ale jeho významu. Kalkování sémantiky cizích slov vede  

ke vzniku homonym a nových významů u slov již existujících. Některé kalky byly později 

nahrazeny slovy přejatými: звездозаконие – астрономия, любомудрие – философия, 

отценачальник – патриарх, посредность – нейтралитет, недействие – инертность, 

книгодержатель – бухгалтер, предзнание – прогноз.  

 N. M. Šanskij a V. V. Ivanov (1987, s. 41) v souvislosti s původem a procesem utváření 

slovní zásoby taktéž zmiňují polokalky. Jedna část polokalků se skládá z vlastního materiálu, 

zatímco část druhá obsahuje materiál cizího původu. Patří sem např. slovo телевидение, jehož 

první část byla přejata z řeckého теле- a druhá kalkována – původně latinský kořen -vis-  

se změnil na -вид- a sufix -ia na -ение.  
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10 ETYMOLOGIE A ETYMOLOGICKÉ SLOVNÍKY 

 A. A. Reformatskij (1996, s. 57) etymologii nazývá vědou o původu slov. Mezi časté 

etymologické chyby laiků řadí domněnku, že daná slova, zcela náhodou podobně znějící, jsou 

stejného původu a naopak slovům zdánlivě si nepodobným není věnována dostatečná 

pozornost. Lingvisté se naopak mohou spoléhat pouze na zákonité zvukové shody různých 

jazyků, odlišné fáze vývoje jednoho jazyka, přičemž věnují pozornost fonetickým 

zákonitostem, gramatické struktuře slov a její proměně, a vzájemný vztah jednotlivých 

významů.  

 Jako příklad na první pohled zcela jednoznačných slov z hlediska svého původu A. A. 

Reformatskij (1996, s. 58) uvádí slovo зонтик, za jehož původce může být mylně označováno 

slovo зонт, podobně jako столик lze odvodit ze slova стол. Ve skutečnosti však зонт pochází 

ze зонтик, které se objevilo za Petra I. а зонтик až posléze jakožto přejaté slovo z holandského 

zonnedeck, jehož doslovný překlad je солнцепокрышка. Dalším příkladem je ruské slovo 

начальник a polské naczelnik, která bývají chybně označována za slova stejného původu. 

Důvodem nepříbuznosti slov je ruský kořen начало a polský kořen czolo neboli лоб, ze kterých 

daná slova vycházejí.  

 Za lidovou etymologii A. A. Reformatskij (1996, s. 59) považuje taková slova, u nichž 

nejsou brány v potaz fonetické zákonitosti, gramatická struktura a její proměny a dochází 

k vyhodnocení neznámého či těžko pochopitelného slova na základě nahodilé podobnosti se 

slovem známějším. Z těchto důvodů může být kupříkladu původ slova деревня vysvětlován 

tak, že vesnické domy se stavěly ze dřeva, zatímco městské z kamene. Mezi slovy деревня a 

дерево však ve skutečnosti neexistuje žádný vztah – деревня se začalo užívat později a původně 

značilo двор a ještě dříve пахотное поле. Nejstarší dochované zdroje dokonce uvádějí původní 

význam очищенное от леса (tzn. как раз от деревьев).  

 Podle K. Horálka (1960, s. 145-146) jsou etymologické slovníky jednou ze základních 

pomůcek historickosrovnávacího studia jazyků, především indoevropských. E. Havlová (2002, 

s. 303) uvádí české, ruské a polské etymologické slovníky jako slovníky s nejdelší tradicí, 

jejichž hlavním cílem je kritické zhodnocení dosavadních výkladů a podávání nových a 

informování širší kulturní veřejnosti o původu slov. Slovníky zaměřené na rozvoj 

etymologického bádání nazýváme badatelské a slovníky, jejichž cílem je především informovat 

veřejnost popularizační.  
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II PRAKTICKÁ ČÁST 

11 METODOLOGIE PRÁCE  

 Analýza a komparace lexikálního materiálu na téma fauna vychází z učebních souborů 

Raduga po-novomu, Klass!, Vremena a Ruština – maturitní příprava.  

Dané učební soubory byly k analýze vybrány na základě četnosti užívání při výuce ruského 

jazyka na středních školách. Excerpovaný materiál je výsledkem systematické analýzy 

jednotlivých učebních souborů a dále bude dle abecedního pořadí rozdělen do tabulek podle 

těchto učebních souborů a jejich dílů, přičemž každá tabulka bude obsahovat daný výraz pro 

porovnání spolu s výkladem významu slova. Bude-li u daného lexému zjištěna polysemie, 

budou uvedeny všechny významy slova a míra ekvivalence v obou jazycích. Opakující se již 

dříve v jiném učebním souboru či dílu zmíněné výrazy budou v přehledu uvedeny vždy jen 

jednou. Vyskytne-li se v učebních souborech vícero názvů jednoho vzorku, budou v klasifikaci 

zohledněny. Příloha bude obsahovat přehled výsledků excerpce jako seznam podle souborů, 

v nichž se dané lexémy vyskytují. 

Důraz bude kladen na etymologické hledisko, následovat budou zjištěné rozdíly 

gramatické a sémantické. Gramatický popis slov bude vycházet ze znalostí autorky práce a 

slova budou charakterizována obvyklým způsobem s užitím běžných mluvnických kategorií 

jmen.  

Excerpovaný materiál bude zohledňovat rodové a druhové jméno zvířete, vyskytne-li se 

v excerpovaném vzorku lexémů. Případné výrazy jako mládě, domácí mazlíček aj. nebudou  

do klasifikace vzhledem k nepříbuznosti k rodovému a druhovému jménu zařazeny. Dále 

nebude zohledněna živočišná třída. Podobně nebudou brány v potaz ani výrazy zdrobnělé či 

konkrétní názvy mláďat, u nichž se předpokládá jejich odvození od motivujícího lexému 

pomocí daných jazykových prostředků, které význam slova upravují jasným způsobem a nijak 

nemění jeho etymologii (jedná se o přípony -онок/-ёнок, -ат(а)/-ят(а)).  

K práci bude užit především Český etymologický slovník J. Rejzka (2001, 752 s.), 

Výkladový slovník ruského jazyka D. N. Ušakova (2015, 848 s.) a elektronické slovníky 

Etymologický slovník M. Fasmera, Etymologický slovník G. A. Krylova, Etymologický slovník 

A. V. Semjonova, Etymologický slovník N. M. Šanskovo а Etymologický slovník L. V. 

Uspenskovo pod sborníkem ΛΓΩ – Etymologické online slovníky ruského jazyka. 

 

 

https://lexicography.online/
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12 ANALÝZA A KOMPARACE LEXIKÁLNÍHO MATERIÁLU 

12.1 RADUGA PO-NOVOMU 1  
 

ČJ/RJ 

 

Kocour Кот 

Sémantické hledisko 1. samec kočky domácí 

2. samec kočkovité šelmy 

vůbec (rysa) 

3. věc nějak kocoura 

připomínající (pruty 

s kočičkami) 

4. šmouha, zvláště v malbě 

stěny 

5. záletník; ten, který si 

příliš všímá žen1 

 

1. samec kočky 

2. člověk vydržovaný 

milenkou 

3. lachtan medvědí (zool.) – 

mořský živočich čeledi 

lachtanovití2,3 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Psl. *kot̕urъ/*kot̕erъ je 

odvozeno od *kotъ tv., jež 

souvisí s lit. katẽ, něm. 

Kater tv., Katze (kočka), 

angl.; stir. cat tv., střř. kátta. 

Všechna tato evr. slova 

nejspíš vycházejí 

z pozdnělat. cattus, catta, 

které bývá považováno  

za výpůjčku z núbijského 

kadīs – kočka totiž byla 

ochočena v Egyptě a ze sev. 

Afriky se lat. či kelt. 

prostřednictvím dostala do 

Evropy.5 

Slovo bylo přejato z nářečně 

lat. cattus (divoká kočka). 

Další varianty přejetí jsou 

sporné.6 

 

ČJ/RJ Pes Собака 

Sémantické hledisko 1. šelma chovaná 

odpradávna jako pomocník 

člověka při lovu, k hlídání 

ap., pes domácí (zool.), zool. 

rod šelem Canis (např. pes 

domácí, vlk, šakal, dingo) 

2. samec psovité šelmy 

vůbec: p. vlčí, liščí, šakalí 

3. expr. bezohledný, krutý 

člověk 

1. šelma z třídy savců, 

čeledě psovití (zool.) 

2. čtyřnohé ochočené či 

domácí zvíře, které vykazuje 

typické zvuky (štěkot) a 

slouží člověku 

v každodenním životě, 

především při ochraně 

majetku, lovu, 

pronásledování ptáků a 

zvěře apod. 
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4. expr. nadávka, dříve 

zvláště příslušníkům jiného 

náboženství, národa ap. 

5. divadelní slang – 

bezvýznamná, krátká role1 

4. expr. nadávka; lump, 

hanebný člověk2 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. pies, r.st. pёs, 

stsl. pьsъ. Vykládá se různě, 

nejpřijatelnějším výkladem 

je od vábicího ps!, 

doloženého i v č. nářečích.5 

Dané slovo nemá jasně 

danou etymologii. 

Předpokládá se však, že bylo 

přejato z írán. jazyků. 

V médštině lze najít výraz 

sraka. Varianta daného пес a 

пёс existuje již z dob 

Vladimíra Kyjevského.6 

 

12.2 RADUGA PO-NOVOMU 2  
 

ČJ/RJ Ježek Ёж 

Sémantické hledisko 1. malý hmyzožravý savec 

s bodlinami po těle 

2. mořský j. ježovka (zool.) 

3. řidčeji expr. sršatý, 

pichlavý, ironický člověk 

4. vojenský druh zátarasu 

užívaný při polním 

opevňování1 

1. malý živočich z řádu 

hmyzožravců, jehož hřbet a 

boky jsou pokryty ostrými 

jehličkami  

2. vojenský obranný 

protitankový zátaras 

(rozsocháč), jehož kůly nebo 

železné nosníky, propletené 

trnitými dráty, se navzájem 

křižují7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. jeż, r. jёž. Psl. 

*ežь souvisí se sthn. igil 

(něm. Igel), vše se odvozuje 

od ie. *éghi (had, zmije). Jde 

tedy zřejmě o tabuový název 

zvířete, které zabíjí hady.5 

Všesl. slovo, váže se k ie. 

základu egh (píchat). 

Původní význam je bodající 

živočich. Příbuznými slovy 

v ostatních jazycích jsou 

střněm. Igel, angl. 

hedge(hog), ř. echinos – 

všechna označují ёж.6 

 

 

 

 

http://slovnik.czin.eu/polsko-cesky/?slovo=je%C5%BC
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ČJ/RJ 

 

Kočka Кошка 

Sémantické hledisko 1. malá kočkovitá šelma, 

chovaná v domácnostech, na 

venkově zvláště pro hubení 

myší; kočka domácí (zool.) 

2. malá nebo středně velká 

šelma s hustým kožichem; 

zool. rod Felis: k. divoká 

3. samice kočkovité šelmy 

vůbec; expr. každá 

kočkovitá šelma vůbec (tygr, 

levhart aj.) 

4. ob. kožišina na límci, 

kolem krku nebo ramen 

5. o sličné ženě (je to 

kočka)1  

1. domácí zvíře s návyky 

šelmy, loví myši a krysy; 

samice kocoura; přítulná k. 

2. savec z řádu šelmy čeledi 

kočkovití (lev, tygr, levhart 

atp.) 

3. speciální přístroj v podobě 

malé kotvy se třemi nohami 

užívaný ke zdvihu 

potopených předmětů  

ze dna7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Psl. *kotъka je odvozeno  

od *kotъ (kocour). Slovní 

tvary typu hl. kóčka, dl. 

kócka, p. kotka (nář. i 

koczka), r. kóška s různými 

sykavkami namísto -t- 

nemají uspokojivé 

vysvětlení.5 

Slovo je odvozeno  

od původního *коша 

(zdrobnělina od кот), stsl. 

котъка (vystřídáno podst. 

jm. котка). Došlo k přepisu 

кочка (č. kočka).6 

 

12.3 RADUGA PO-NOVOMU 3  
 

ČJ/RJ 
 

Daněk Лань 

Sémantické hledisko 1. parohatý přežvýkavec 

příbuzný jelenu; zool. rod 

Dama: daněk skvrnitý1 

1. Savec a sudokopytník  

z čeledi jelenovitých, 

vyznačuje se svou štíhlostí a 

rychlým během7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 3. typ 

skloňování4 
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Etymologické hledisko ‘Druh jelena’, stč. daněl, 

daňhel. Přejato z některého 

záp. jazyka (fr. daim, daine, 

it. daino, střhn. dame, 

damme, vše z lat. damma a 

tam asi z kelt.) a přichýleno 

k osobnímu jménu Daniel 

(domácky Daněk).5 

Všesl. slovo ie. původu, 

odvozené od stejného základu 

jako лось, олень, stpr. оlne 

(лань), lot. alnis (лось), kim. 

elain (лань).6 

 

ČJ/RJ Kohout Петух 

Sémantické hledisko 1. samec kura domácího 

2. ust. spoj. červený (rudý) 

k. – požár 

3. samec kurovitých ptáků 

vůbec (k. bažantí, paví, 

tetřeví) 

4. expr. bojovný, vznětlivý, 

nesnášenlivý člověk 

5. tech. potrubní uzávěrka  

na kapaliny nebo plyny 

s průtočným otvorem 

v otáčivém zabroušeném 

kuželi (k. hrdlový, 

výpustní)1 

1. samec slepice; domácí 

pták s červeným hřebínkem 

na hlavě a výrůstky  

na nohou  

2. hov. o hašteřivém, 

vznětlivém člověku, 

výtržníkovi 

3. obyčejně v mn. č.: 

kohouti; zpěv kohoutů jako 

známka časného rána  

4. hov. o pisklavém hlase, 

zvuku, který se náhle objeví 

během zpěvu, řeči7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Psl. *kogutъ je odvozeno  

od onom. základu ko- stejně 

jako rozšířenější *kokotъ. 

Názvy kohouta se 

zdvojeným k-k lze najít i 

v angl. cock, fr. coq, ř. 

kikkós.5 

Původní sufix -ухъ, 

odvozeno od slovesa петь.6 

 

ČJ/RJ Sokol Сокол 

Sémantické hledisko 1. menší dravý pták 

s vrubem na zobáku: cvičný 

s. užívaný k lovu ptactva; 

být rychlý, bystrý jako s.  

2. poněkud zast. expr. 

bystrý, statný, udatný mladý 

muž 

3. dříve člen tělovýchovné 

organizace Sokol1 

1. dravý pták se silným 

zobákem a dlouhými 

ostrými křídly, plachtící  

v letu  

2. lidově o muži, chlapci, 

který se vyznačuje svou 

chrabrostí, odvahou a krásou 

(obyčejně se pojí s př. jm. 

ясный)7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 
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Etymologické hledisko Všesl. – p. sokół, r. sókol. 

Psl. *sokolъ nemá 

jednoznačný výklad. Spojuje 

se sti. śakuná (velký pták)  

i se skupinou slov nejasného 

původu, střlat. sacer, fr., šp. 

sacre (sokol) – asi z ar. saqr 

(raroh).5 

Všesl., považováno  

za příbuzné sti. çakunás 

(velký pták), ř. kuknos 

(labuť).6 

 

12.4 RADUGA PO-NOVOMU 4 

 

ČJ/RJ 
 

Liška Лиса 

Sémantické hledisko 1. psovitá šelma s jemnou, 

rezavě zbarvenou srstí; liška 

obecná (zool.); zrzavý jako l. 

2. zool. rod Vulpes, Alopex 

ap.: l. obecná, l. polární 

3. liščí kožišina: límec  

ze stříbrné lišky; dáma 

s nádhernou liškou  

na ramenou 

4. expr. vychytralý, lstivý 

tvor; chytrák, filuta, lišák 

5. žlutá houba 

s nálevkovitým kloboukem: 

smažené lišky s vejci1 

1. psovitá šelma a tradiční 

charakter ruského folkloru – 

obvykle vychytralá, lstivá 

šejdířka, která chytře 

zneužívá prostoty a dobroty 

ostatních  

2. o prohnaném a lstivém 

člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Takto jen zsl. (slk. líška, luž. 

liška, p.st. liszka), způsob 

odvození od psl. *lisa, *lisь 

se vykládá různě (možná 

tabuové přiklonění  k *lichъ 

- lichý, lišaj). Psl. *lisъ nemá 

jistou etymologii, obvykle se 

spojuje s lot. lapsa, ir. 

lois(e), lat. vulpés (druh 

šakala).5 

Lze jen odhadovat 

příbuznost k *vleipso-(-sā) a 

podobu s lat. volpēs, vulpēs, 

a taktéž s lot. lapsa, lit. lãpė, 

stpr. lаре. Příbuznost  

k лихой, липа, tzn. původně 

разбойник, обдирала je 

nejistá.6    

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%9A
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ČJ/RJ 
 

Losos Сёмга 

Sémantické hledisko 1. velká ryba s chutným 

načervenalým masem: uzený 

l.; zool. rod Salmo1 

1. cenná průmyslová ryba 

čeledi lososovitých s masem 

narůžovělo oranžové barvy7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Psl. *lososь je příbuzné s lot. 

lasis, něm. Lachs, stisl. lax 

tv. i toch. laks (ryba) – 

z toho se někdy usuzuje, že 

původní sídla Tocharů 

sousedila s kmeny bsl. a 

germ., příbuzné však je asi i 

oset. laesaeg tv., 

východiskem je ie. *laks- 

(losos).5 

Původ tohoto slova se váže 

k fin. tonka, genitiv tongan 

(typ drobného lososa) nebo 

k fin. sonka (losos), veps. 

somg – totéž. Přejetí z lat. 

salmō nebo tur. semek (ryba) 

není považováno  

za pravděpodobné.6 

 

ČJ/RJ 

 

Sele Поросёнок 

Sémantické hledisko 1. mládě prasete domácího; 

podsvinče; mládě prasat 

vůbec: pečené s., s. 

divokého prasete1 

1. mládě prasnice  

2. vepřové obecně; pokrm 

z něj připravený: pečené 

selátko 

3. hov. o nepořádném dítěti  

4. hanl. o nevychovaném a 

nezdvořilém člověku, 

chlapci7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod střední. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Původ zřejmě od ssáti, ale 

tvoření dost neobvyklé. 

Možné přejetí z něm. d. 

(rak.) Säuele, což je 

zdrobnělina od něm. Sau 

(svině), první výklad je však 

přirozenější.5 

Odvozeno od všesl. porse, 

které pochází od téhož 

základu jako lat. porcus – 

vepř. Příbuzné angl. pork – 

vepřové (maso).6 

 

ČJ/RJ 
 

Slepice Курица 

Sémantické hledisko 1. samice kura domácího: s. 

s kohoutem a kuřaty; chovat 

s. (kura domácího vůbec); 

samice kura obecně  

2. přen. expr., hanl. 

velkoměstské s.1 

1. domácí pták chovaný pro 

své maso a vejce; samice 

kohouta a některých druhých 

hrabavých  

2. slepičí – polévka  

ze slepice 
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3. hov. o člověku žalostného 

vzhledu  

4. о slabošském, 

bezcharakterním člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Odvozuje se od slepý, 

údajně proto, že slepice  

za šera nevidí.5 

Všesl. původ, sufix 

odvozený od кура a куръ 

(kohout).6 

 

12.5 RADUGA PO-NOVOMU 5 
 

ČJ/RJ 
 

Kůň Конь 

Sémantické hledisko 1. velký jednokopytník 

původem ze stepi, člověkem 

ochočený a užívaný k tahu a 

k jízdě: jezdecký, tažný, 

dostihový k. 

2. věc nějak koně 

připomínající: houpací k.; 

tělocvičné nářadí užívané 

k přeskokům nebo k metání: 

k. s madly, bez madel 

3. nadávka, zprav. člověku 

omezenému1 

1. ve vojenské mluvě, 

dostihové praxi a taktéž 

v básnické mluvě: лошадь 

(obvykle o samci) 

2. šachová figurka s hlavou 

koně7 

 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. koń, r. kon’, s./ch. 

kőnj, stsl. kon’ь. Psl. *kon’ь 

nemá jasnou etymologii. 

Často se spojuje s komoň, 

případně i s kobyla, ale 

původ toho není jasný. 

Nejistý je také názor  

o přejetí z kelt. *konko-

/*kanko- tv., 

rekonstruovaného jen  

na základě vlastních jmen, 

z ie. *ka(n)k (skákat), (srov. 

i něm. Hengst – hřebec). 

Slovo by bylo přejato 

v podobě *konьkъ a jako 

domnělá zdrobnělina 

upraveno na *kon’ь. Je 

známo, že kult koně byl  

u Keltů velmi silný.5 

Všesl., původ je nejasný. 

Vykládá se obvykle buď 

jako příbuzné str. комонь 

(kůň), nebo slova se stejným 

kořenem кобыла.6 
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ČJ/RJ 
 

Orel Орёл 

Sémantické hledisko 1. velký dravý pták 

s mohutným zakřiveným 

zobákem a silnými spáry: 

silný, bystrý, smělý o.  

2. hvězd. O. – souhvězdí 

sev. oblohy 

3. zpodobení orla jako 

výsostné znamení země, 

států, rodu ap.: dvouhlavý 

rakouský o. 

4. bývalá klerikální 

tělovýchovná organizace1 

 

1. velký a silný dravec čeledi 

jestřábovitých se zahnutým 

zobákem, žijící především 

v hornatých nebo stepních  

oblastech 

2. hov. o hrdém, odvážném a 

silném člověku 

3. hov. státní znak 

s vyobrazením podobného 

ptáka  

4. hvězd. rovníkové 

souhvězdí7  

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. orzeł, r. orël, 

s./ch. òrao, stsl. orьlъ. Psl. * 

orьlъ je příbuzné s lit. erẽlis, 

gót. ara, něm. Aar (běžnější 

Adler je ze střhn. Adel-ar 

(vznešený orel)), arm. oror 

(racek, luňák), vše z ie. *or- 

(velký pták, orel).5 

Z všeie. jazyka, příbuzné ř. 

орнис (pták), lit. erẽlis 

(orel), něm. Аар (orel). 

Sufix -ьлъ zde hraje roli 

augmentativního sufixu, 

podobně jako ve slově козёл 

– ukazuje, že se jedná o větší 

zvíře nebo ptáka.6 

 

ČJ/RJ 
 

Panter Пантера 

Sémantické hledisko 1. lehvart (zool.) 

2. typ něm. tanků za druhé 

světové války1 

1. velká šelma z čeledi 

kočkovitých, skvrnitého 

zbarvení; leopard, levhart; 

černý p.7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Přes něm. Panther z lat. 

panthēr(a) a z ř. pánthēr, a 

to z nějaké neznámé 

východní předlohy.  

Ze stejného zdroje je 

pravděpodobně i sti. 

puṇḍarīka – tygr.5 

Přes fr. panthère z lat. 

panthēra. Sti. puṇḍarīkas – 

tygr.6 
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ČJ/RJ 
 

Pavouk Паук 

Sémantické hledisko 1. osminohý členovec,  

u něhož hlava srůstá s hrudí 

(v hlavohruď) a který má  

na zadečku snovací 

bradavky 

2. expr. mrzout, morous, 

samotář, podivín 

3. expr. znepokojivá 

myšlenka; starost, vrtoch: 

mít v hlavě pavouky1 

1. členovec s jedovými 

žlázami, který snová 

pavučiny za účelem chycení 

a usmrcení hmyzu 

2. hov. o člověku, který 

krutě vykořisťuje druhé7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Psl. *paǫkъ se skládá 

z předpony pa- a odvozeniny 

od ie. kořene *ank-, *onk- 

(ohýbat), který je např. 

v lit.d. anka (smyčka, oko, 

osidlo), sthn. ango (trn, 

háček), sti. aňčati (ohýbá, 

křiví). Významová motivace 

není zcela jasná – má se  

za podobu s nápadně 

dlouhýma a zakřivenýma 

nohama pavouka.5 

Slovo vzniklo prefixálním 

způsobem z podst. jm. окъ 

příbuzného lat. ancus 

(křivoruký).6 

 

ČJ/RJ 
 

Vlk Волк 

Sémantické hledisko 1. psovitá šelma šedě 

zbarvená, žijící v Evropě, 

Asii a Sev. Americe 

2. expr. zkušený, odvážný 

člověk; krutý člověk: starý 

mořský v. (zkušený 

námořník)1 

1. psovitá šelma 

2. hov. o zkušeném člověku, 

který přivykl nesnázím a 

nepřízni osudu7 

 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňován.4 

Etymologické hledisko Psl. *vьlkъ je příbuzné lit. 

vilkas, lot. vilks, gót. wulfs, 

angl. wolf, něm. Wolf. 

Z příbuzných východisek je  

i lat. lupus, alb. ujk.5 

Pochází z psl. въlkъ, stsl. 

вlъkъ a všesl. vъlkъ.  

Za původce slova je 

považován ie. základ 

s lexikálním významem 

тащить (vláčet). Psl. slovo 

se tak překládá jako тот, 

кто таскает (př. 

dobytek).6 
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ČJ/RJ 
 

Vrána Ворона 

Sémantické hledisko 1. šedočerný nebo černý 

pták se silným zobákem 

2. poněkud zast. nadávka: 

nic ti (žebrákovi) nedám, 

stará vráno (Staš.)1 

1. pták černého až 

šedočerného zbarvení, 

příbuzný krkavci, avšak 

obvykle žijící poblíž 

lidského obydlí 

2. hov. o roztěkaném, 

nepozorném člověku; 

lajdákovi7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. wrona, r. voróna, 

s./ch. vräna. Psl. *vorna 

odpovídá lit. várna, lot. 

vārna. Jedná se o ženský 

protějšek k psl. *vornъ 

(havran).5 

Příbuzné lit. várna (vrána) a 

stpr. warne – taktéž.6 

 

ČJ/RJ 
 

Zajíc Заяц 

Sémantické hledisko 1. polní hlodavec s dlouhými 

boltci, schopný rychlého 

běhu 

2. expr. bázlivý, nezkušený 

tvor 

3. hvězd. souhvězdí jižní 

oblohy1 

1. malý živočich z řádu 

zajíců s dlouhýma zadníma 

nohama, dlouhýma ušima a 

krátkým ocasem 

2. zaječí – pokrm ze zaječího 

masa 

3. hov. o černém pasažérovi7 

 

 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. zając, r. zájac, 

s./ch. zêc, stsl. zajęcь. Psl. 

*zajęcь nemá jednoznačný 

výklad. Pravděpodobně  

od *ģhei- (živě se 

pohybovat, skákat).5 

Utvořeno deminutivním 

sufixem z podst. jm. заи. 

Doslovný překlad slova заяц 

je прыгун (skokan). V lit. 

zaisti – прыгать.6 
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12.6 KLASS! 1 
 

ČJ/RJ 
 

Kanár Канарейка 

Sémantické hledisko 1. zpěvavý pták, zprav. 

žlutý, chovaný v klecích 

(nazván podle Kanárských 

ostrovů)1 

1. zpěvavý pták z čeledi 

pěnkavovitých, jasně žlutého 

opeření, rozšířen jako 

domácí pták chovaný 

v klecích7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Ze šp. canario (pták 

z Kanárských ostrovů, 

odkud byli Španěly 

exportováni do Evropy); 

samotný název ostrovů 

odvozen od lat. canis (pes) 

podle zvláštního druhu 

místních psů, na něž první 

výpravy narazily.5 

Odvozeno od názvu země, 

ze které pták pochází – 

Kanárské ostrovy. 

Канарейка utvořeno z fr. 

canari (kanár).6 

 

ČJ/RJ 
 

Klokan Кенгуру 

Sémantické hledisko 1. australský vačnatý savec 

se silně vyvinutými zadními 

končetinami; zool. rod 

Macropus1 

1. australský skákavý 

vačnatý savec s dlouhýma 

zadníma a krátkýma 

předníma nohama7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský i 

ženský (neskl.), 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Předpokládá se Preslův 

výtvor podle skokan, 

počáteční k- se nejspíše 

opírá o něm. Känguruh, jež 

je stejně jako většina 

ostatních evr. názvů klokana 

převzato z řeči australských 

domorodců.5 

V jazyce místních кенг 

označuje прыгать (skákat) 

a ру – čtyřnohé, zatímco jiní 

se přiklánějí spíše k překladu 

to, co neznáme.8 

 

ČJ/RJ 
 

Kozorožec Козерог 

Sémantické hledisko 1. přežvýkavec příbuzný 

koze; zool. podrod Ybex 

2. hvězd. Kozoroh; geogr. 

obratník Kozorožce1 

1. divoká horská koza, 

výrazným prvkem jsou 

mohutné zahnuté rohy 

2. jedno z dvanácti znamení 

zvěrokruhu 
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3. o člověku, který se narodil 

koncem prosince – v lednu, 

kdy se Slunce nachází 

v souhvězdí Kozoroha7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Jedná se o starou složeninu 

(již csl. kozorožьcь), kalk  

za lat. capricornus tv. (capra 

– koza, cornū – roh).5 

Odvozeno od podst. jm. 

козёл a рог, jedná se tak  

o složeninu. Koza je všesl. 

slovo ie. původu, ve stangl. 

můžeme najít haecen 

(kůzle), gót. hakuls (kůzle). 

Podrobnější výklad chybí, 

odpovídá však č. koza, p. 

koza, slk. koza. Slovo рог je 

všesl. původu, doslova značí 

to, co trčí.6 

 

ČJ/RJ 
 

Králík Кролик 

Sémantické hledisko 1. hlodavec s dlouhými 

boltci a s jemnou kožišinou, 

rychle se množící, jehož 

jedna odrůda zdomácněla 

(králík domácí) 

2. ob. králičí kožišina; 

králičina: límec z králíka1 

1. hlodavec nevelkého 

vzrůstu, příbuzný zajíci, 

z čeledi zajícovitých7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Kalk podle střhn. kűniclīn tv. 

(dnes něm. Kaninchen), jež 

bylo lid. etym. chápáno jako 

zdrobnělina od kűnic (král),  

i když je to přejetí z lat. 

cunīculus (králík) 

neznámého, možná neie. 

původu.5 

Přejato z  p. krolik v 17. st. 

(diminutiv od król – 

король). Chybně vykládáno 

jako diminutiv od něm. 

König.6 

 

ČJ/RJ 
 

Křepelka Перепел 

Sémantické hledisko 1. malý polní pták  

z příbuzenstva koroptve; být 

jako k. (čilý, svižný, přen. 

mladá, čilá žena, dívka); 

zool. rod Coturnix 

2. jeden z českých lidových 

tanců: tančit křepelku1 

1. malý polní pták z čeledi 

bažantovitých tmavě 

hnědého skvrnitého opeření7 
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Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. przepiórka, r. 

pérepel, s./ch. prëpelica. Psl. 

*perpelъ, *perpelica 

vychází z onom. základu 

*per-pel- napodobujícího 

křepelčí volání (srov. lidové 

pět peněz).5 

Všesl., pochází z пелепел. 

To vzniklo z *pelpelъ, 

zdvojeného napodobování 

šelestu křídel při vzletu 

křepelky.6 

 

ČJ/RJ 
 

Kůň Лошадь 

Sémantické hledisko 1. velký jednokopytník 

původem ze stepi, člověkem 

ochočený a užívaný k tahu a 

k jízdě: jezdecký, tažný, 

dostihový k. 

2. věc nějak koně 

připomínající: houpací k.; 

tělocvičné nářadí užívané 

k přeskokům nebo k metání: 

k. s madly, bez madel 

3. nadávka, zprav. člověku 

omezenému1 

1. velké domácí zvíře 

užívané k převozu lidí a 

nákladu 

2. hov. o člověku, který 

oplývá vlastnostmi 

charakteristickými pro toto 

zvíře (síla, pracovitost, atp.)7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 3. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. koń, r. kon’, s./ch. 

kőnj, stsl. kon’ь. Psl. *kon’ь 

nemá jasnou etymologii. 

Často se spojuje s komoň, 

případně i s kobyla, ale 

původ toho není jasný. 

Nejistý je také názor  

o přejetí z kelt. *konko-

/*kanko- tv., 

rekonstruovaného jen  

na základě vlastních jmen, 

z ie. *ka(n)k (skákat), (srov. 

i něm. Hengst – hřebec). 

Slovo by bylo přejato 

v podobě *konьkъ a jako 

domnělá zdrobnělina 

upraveno na *kon’ь. Je 

známo, že kult koně byl u 

Keltů velmi silný.5 

Pochází z ttat. jazyků, kde 

nářeční алаша označovalo 

kůň. Do ruštiny přejaté лоша 

bylo doplněno o sufix -ъдь. 

V ukrajinštině se přejaté 

лоша dochovalo ve své 

původní podobě – označuje 

жеребёнок (hříbě).6 
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ČJ/RJ 
 

Lev Лев 

Sémantické hledisko 1. velká africká nebo asijská 

kočkovitá šelma žlutohnědě 

zbarvená, jejíž samci mají 

hustou hřívu na hlavě, krku a 

plecích: řev lva; l., král 

pouště 

2. hvězd. jméno pátého 

souhvězdí zvířetníku1 

1. velká šelma z čeledi 

kočkovitých, se žlutohnědou 

srstí a bujnou hřívou  

u samců 

2. hov. o člověku, který se 

vyznačuje nezvyklou silou, 

chrabrostí a smělostí 

3. o muži, který určuje 

módní trendy a slaví 

úspěchy u žen: lev salónů 

4. jedno z dvanácti znamení 

zvířetníku 

5. o člověku, který se narodil 

koncem července – srpna, 

kdy se Slunce nachází 

v souhvězdí Lva7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. lew, r. lev, s./ch. 

läv, stsl. lьvъ. Psl. *lьvъ 

bylo převzato z germ., tam 

pak přes lat. leō z ř. léōn, 

což asi pochází z nějakého 

semitského jazyka (srov. 

egypt. labu tv.).5 

Pramení z ř. leon, zrodilo se 

však ze semitského jazyka – 

st. egypt. лев – лябу. Odsud 

slovo převzali Řekové – 

леон, a od nich později 

Římané – лéо, něm. – лёво 

(nyní – лёве), až nakonec 

proniklo do ruštiny jako 

лев.6 

 

ČJ/RJ 
 

Morče Морская свинка 

Sémantické hledisko 1. jihoamerický hlodavec,  

u nás chovaný především 

k laboratorním účelům1 

1. malý hlodavec z čeledi 

morčatovitých9 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod střední. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Pochází nejspíše z moře, 

mořský podle něm. 

Meerschwein(chen) tv., 

doslova (zá)mořské prasátko 

(přišlo z Jižní Ameriky a 

kviká jako sele).5 

Pochází nejspíše z moře, 

mořský. U свинка se jedná  

o podobnost s prasetem.6 
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ČJ/RJ 
 

Rak Рак 

Sémantické hledisko 1. velký korýš žijící 

v tekoucích vodách: leze 

jako r. (pomalu, pozpátku) 

2. co nějak připomíná raka, 

zvláště zpětným chodem: 

tancovat raka 

3. jméno čtvrtého souhvězdí 

zvířetníku; obratník Raka 

4. poněkud zast. ob. 

rakovina1 

1. sladkovodní bezobratlý 

živočich s velkými klepety, 

jehož tělo je pokryto 

speciálním pancířem 

2. jedno z dvanácti 

souhvězdí zvířetníku 

3. o člověku, který se narodil 

koncem června – července, 

kdy se Slunce nachází 

v souhvězdí Raka7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p., r. rak, s./ch. räk. 

Psl. *rakъ nemá jasný 

původ, pravděpodobně 

souvisí s lat. cancer, ř. 

karkínos, wal. crach (strup, 

kůrka), sti. karkara- (tvrdý), 

vše od ie. *kar(kar)- (tvrdý), 

avšak došlo zde k přesmyku 

souhlásek a ztrátě iniciálního 

k-.5 

Všesl., pochází z orkъ. 

Původně označovalo 

впивающийся (ten, kdo se 

zapichuje).6 

 

ČJ/RJ 
 

Ryba Рыба 

Sémantické hledisko 1. vodní živočich dýchající 

zprav. žábrami a pohybující 

se pomocí ploutví: 

sladkovodní, mořské ryby; 

uzené ryby 

2. jméno dvanáctého 

souhvězdí zvířetníku1 

1. vodní obratlovec 

s nestálou teplotou těla, 

dýchající žábrami a 

pohybující se pomocí 

ploutví 

2. maso tohoto živočicha; 

pokrm připravený z něj 

3. hov. o mdlém a pomalém 

člověku, nebo člověku 

chladném, odměřeném 

4. hov. o věci, jež je 

připravená zatím pouze 

zčásti (základ, polotovar): 

Доклад ещё не готов, но 

рыба уже есть. 

5. hov. ve hře domino: 

pozice, při níž se na obou 

koncích vyložené řady 

kamenů objeví stejný počet 

bodů, přičemž hra je tímto 

momentem považována  
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za ukončenou a každý 

z hráčů spočítá body  

na zbylých kamenech 

6. jedno z dvanácti 

souhvězdí zvířetníku;  

o člověku, který se narodil 

koncem  února – v březnu, 

kdy se Slunce nachází 

v souhvězdí Ryb7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování. Vyskytuje se 

pouze v singuláru.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. ryba, r. rýba, 

s./ch. rȉba, stsl. ryba. Psl. 

*ryba je etymologicky 

neprůhlednou inovací 

starých ie. výrazů pro rybu 

(z nichž je např. něm. Fisch, 

lat. piscis).5 

Všesl., neexistuje uspokojivé 

vysvětlení původu slova.6 

 

ČJ/RJ 
 

Střevlík Жужелица 

Sémantické hledisko 1. dravý brouk s kovově 

lesklými krovkami; zool. rod 

Carabus: s. měděný1 

1. dravý brouk, aktivní 

převážně v noci7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Jedná se o Preslův novotvar 

(původně střevlec) za lat. 

Carabus, které se ve starších 

pramenech objevuje též 

s českým ekvivalentem 

střevle, pulec.5 

Všesl., utvořeno od жужель 

(hmyz), které vzniklo 

z жужа nápodobou stejně 

jako жук (brouk).6 

 

ČJ/RJ 
 

Štír Скорпион 

Sémantické hledisko 1. členovec s klepítky a 

jedovatým trnem  

na zadečku: malí 

jihoevropští a velcí tropičtí 

štíři 

2. obratný, chytrý, zdatný 

(nebo naopak též zlý) člověk 

3. expr. ust. spoj. být na štíru 

(s čím), neumět to, (s kým), 

v nesváru, v nepřátelství 

1. jedovatý živočich z řádu 

pavoukovců 

2. hov. o zlostném člověku 

3. jedno z dvanácti 

souhvězdí zvířetníku 

4. o člověku, který se narodil 

koncem října – v listopadu, 

kdy se Slunce nachází 

v souhvězdí Štíra7 
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4. hvězd. jméno osmého 

souhvězdí zvířetníku1 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko P. szczur (krysa), r. ščur, sln. 

ščúrek (šváb), s./ch. štúrak 

(cvrček). Psl. *ščurъ nemá 

jistý původ. Pro výše 

uvedenou pestrou skupinu 

živočichů nelze 

předpokládat jednotnou 

etymologii.5 

Přejato z ř. σκορπίος (štír). 

Blízké je stisl. skarpr 

(ostrý).6 

 

ČJ/RJ 
 

Užovka Уж 

Sémantické hledisko 1. nejedovatý had často žijící 

u vod; zool. rod Natrix, 

Coronella aj.: u. obojková, u. 

hladká1 

1. malý nejedovatý had 

z čeledi užovkovitých, 

tmavého zbarvení7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Odvozeno od *už, zavedeno 

asi až Preslem. P. wąż (had), 

r. už, ch.d. guž. Psl. *(v)ǫžь 

příbuzné s lit. angìs, lot. 

uodze, lat. anguis, vše od ie. 

*angu(h)i- (had).5 

Odvozeno od stejného 

základu jako угорь (úhoř), 

lit. angìs (had, užovka). Je 

možná příbuznost s lat. 

angustus (úzký, těsný).6 

 

12.7 KLASS! 2 
 

ČJ/RJ 
 

Čečetka Чечётка 

Sémantické hledisko 1. drobný zpěvavý pták 

příbuzný pěnkavce; zool. 

podrod Acanthis1 

1. malý zpěvavý pták 

z čeledi pěnkavovitých, 

který obývá tundru a lesnaté 

části Euroasie a Ameriky7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko P. czeczotka, r. čečjotka. 

Jedná se o onom. název 

podle zvuku, který pták 

vydává.5 

Všesl., původ je nejasný, 

pravděpodobně se jedná  

o napodobení zvuku, který 

pták vydává.6 
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ČJ/RJ 
 

Čížek Чиж 

Sémantické hledisko 1. drobný ptáček 

zelenožlutého zbarvení; 

čížek obecný (zool.)1 

1. malý lesní zpěvavý pták 

z čeledi pěnkavovitých7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. czyż, r.st. čižik, 

čiž, s./ch. čížak. Psl. 

*čižь(kъ) je slovo onom. 

původu, podle hlasu tohoto 

ptáčka.5 

Jedná se o slovo, které 

vzniklo nápodobou křiku 

tohoto ptáka, srov. ukr. чий 

ви! чий ви! (=чей вы?)6 

 

ČJ/RJ 
 

Husa Гусь 

Sémantické hledisko 1. vodní pták s protáhlým 

krkem a nohama opatřenýma 

plovací blánou, který je 

chován jako drůbež pro své 

chutné maso, tuk a bílé peří 

2. hanl. žena, zprav. hloupá 

a naivní; nadávka: oženil se 

s nějakou husou1 

1. divoký nebo domácí 

vodní pták s dlouhým krkem 

z podčeledi husy 

2. husí (pečená husa 

s jablky, kyselým zelím a 

brusinkami) 

3. hov. o člověku, který 

v ostatních nebudí důvěru – 

člověk nespolehlivý, 

vykutálený a prohnaný7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Stč. hus. Všesl. – p . gęś, r. 

gus̕, s./ch. gűska. Psl. *gǫsь 

odpovídá lot. zuoss, něm. 

Gans, angl. goose, vše z ie. 

*ģhans-. Původ asi onom. 

podle husího křiku ga-ga.5 

Všesl., má odpovídající 

protějšky v ie. jazycích: 

něm. Gans, angl. goose, lot. 

zuoss.6 

 

ČJ/RJ 
 

Kapr Карп 

Sémantické hledisko 1. užitková sladkovodní 

ryba: štědrovečerní k. 

2. dříve v novinovém slangu 

zpráva zvláště senzační nebo 

vymyšlená; sólokapr1 

1. sladkovodní ryba pokrytá 

tmavě zlatavými šupinami7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. karp, r. karp, 

s./ch. krȁp. Psl. ne zcela jisté 

*korpъ se projevilo jen v jsl. 

Pochází z fr. carpe (kapr). 

Nové slovo tak vytěsnilo 
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a částečně vsl., zatímco jinde 

jde asi o výpůjčky z něm. 

Karpfen. V č. došlo 

k přesmyku souhlásek -rp  

-pr. Z germ. je i střlat. 

carpa, odtud se pak slovo 

šířilo dále (angl. carp, fr. 

carpe). Slovo nejspíše 

pochází z nějakého 

neznámého jazyka alpské a 

dunajské oblasti, kde je kapr 

domovem.5 

původní коропь (kapr), které 

bylo přejato ze st. germ.6 

 

ČJ/RJ 
 

Myš Мышь 

Sémantické hledisko 1. drobný hlodavec 

s dlouhým holým ocáskem a 

velkými boltci  

2. hanl. něco 

bezvýznamného, nicotného 

3. součást počítače1 

1. drobný savec z řádu 

hlodavců s malým 

čumáčkem a dlouhým 

ocáskem 

2. aparát umožňující zadávat 

do počítače příkazy jinak 

než přes klávesnici7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 3. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. mysz, r. myš̕, 

s./ch. mȉš, stsl. myšь. Psl. 

*myšь odpovídá něm. Maus, 

angl. mouse, lat. mūs, alb. 

mi, vše z ie. *mūs- tv., které 

se dále spojuje s *meus- 

(rychle se pohybovat, 

krást).5 

Všesl. slovo ie. původu, lze 

najít příbuznost s ř. mus, lat. 

mus, angl. mouse.6 

 

ČJ/RJ 
 

Papoušek Попугай 

Sémantické hledisko 1. pták vyznačující se pestře 

zbarveným peřím, 

pronikavým hlasem a 

schopností napodobovat 

zvuky nejen lidské řeči 

(např. andulka, kakadu) 

2. ten, kdo mechanicky něco 

po někom opakuje, 

papouškuje1 

1. jasně zbarvený pták 

tropických lesů se 

schopností napodobovat 

lidskou řeč: papoušek 

vlnkovaný (волнистый п.) 

2. o člověku, který nemá 

vlastní názor a pouze 

opakuje cizí myšlenky7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 
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Etymologické hledisko Jedná se o starší přejetí 

z nějakého evr. jazyka 

(pozdně střhn. papagey, stfr. 

papegai, šp. papagayo) 

s úpravou koncovky. 

Novější přejetí z něm. jsou 

např. v slk. papagáj, z 16. st. 

je r. popugáj. Do evr. jazyků 

se dostalo asi z ar. babbaġāc, 

další původ je nejasný.5 

Pochází z ar. babbaġāc,  

do Ruska se dostalo ze záp. 

jazyků už za vlády Borise 

Godunova.6 

 

ČJ/RJ 
 

Rorýs Стриж  

Sémantické hledisko 1. pták s dlouhými křídly 

hnízdící nejčastěji  

na vysokých městských 

stavbách; zool. rod 

Micropus1 

1. malý pták s dlouhými 

křídly, který se vyznačuje 

způsobem letu, podobným 

tomu vlaštovky7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Pochází asi z něm. 

Rohrreiger (bukač), 

případně z dalších variant 

jako Rohrreisser, Rohrreiter 

od Rohr (rákos, třtina).5 

Všesl., podobá se lat. strix 

(kalous ušatý), ř. strigx 

(noční pták). Pochází  

ze slovesa стричь – pták při 

svém letu jako by rozčesával 

vzduch.6 

 

ČJ/RJ 
 

Stehlík Щегол 

Sémantické hledisko 1. pestře zbarvený drobný 

zpěvný pták; zool. podrod 

Carduelis1 

1. zpěvavý pták pestrého 

zbarvení z čeledi 

pěnkavovitých7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. szczygieł, r. 

ščegól, s./ch. štìglic (zřejmě 

zpětné přejetí z něm.). Psl. 

*stegъlъ je onom. původu a 

připomíná stehlíkův zpěv, 

který se zpodobňuje jako 

styglit. Něm. Stieglitz je spíš 

přejetí ze slov. než 

samostatně tvořený útvar 

z téhož onom. základu.5 

Utvořeno zvukovou 

nápodobou od щебет 

(švitoření). Srov. p. 

szczgotać – стрекотать 

(cvrlikat).6 
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12.8 KLASS! 3  
 

ČJ/RJ 
 

Holub Голубь 

Sémantické hledisko 1. pták s kráčivýma nohama, 

jehož jedna zdomácnělá 

odrůda (holub domácí) se 

pěstuje v mnoha plemenech 

pro chutné maso mláďat a 

z chovatelského zájmu; vrtět 

se jako h. na báni; čeká, že 

mu budou lítat pečení holubi 

do huby (častý 

frazeologismus); zool. rod 

Columba1 

1. divoký nebo domácí 

pták šedomodrého opeření 

a s velkým voletem 

2. familiární oslovení 

muže: Прощай, голубь, 

встретимся ли ещё!7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. gołąb, r. gólub̕, 

s./ch. gȍlub, stsl. golǫbь. Psl. 

*golǫbь nemá přesvědčivý 

výklad. Nápadná je blízkost 

lat. columbus. Názory  

o domácím původu slova 

vycházejí z ie. kořene *ǵhel-, 

*ghel- označujícího různé 

barvy (zelený, žlutý, okrajově 

též šedý, modrý). Spojitost 

ptačích jmen s názvy barev je 

častá, srov. i r. golubój 

(modrý).5 

Všesl., utvořeno  

od stejného základu jako 

slovo жёлтый. Tento 

pták své jméno dostal 

podle barvy peří (srov. 

голубой – жёлтый, 

серый, пепельный).6 

 

ČJ/RJ 
 

Housenka Гусеница 

Sémantické hledisko 1. larva motýla 

2. věc nějak připomínající 

housenku: tech. slang. pás 

(na motorových vozidlech1 

1. larva motýla, jejíž tělo 

je červovitého tvaru a má 

několik párů noh; 

2. pás na motorových 

vozidlech, který zlepšuje 

schopnost terénní jízdy: 

гусеницы трактора, 

танка, крана7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Stč. húsěnicě, húsenka. Všesl. 

– p. gąsienica, r. gúsenica, 

s./ch. gùsenica, stsl. gǫsenica. 

Všesl., vzniklo z *vǫsěna 

(chlupatý). Je taktéž 

blízké slovu усы (knír, 

chlupy).6 
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Psl. *gǫsěnica není zcela 

jasné. Obvykle se vychází  

z *vǫsěnica podle nápadné 

chlupatosti některých druhů, 

ale počáteční g- činí potíže.5 

 

ČJ/RJ 
 

Jelen Олень 

Sémantické hledisko 1. přežvýkavý sudokopytník 

(jehož samci mají parohy) 

žijící divoce v lesích: být 

hbitý jako jelen; zool. rod 

Cervus1 

1. přežvýkavý 

sudokopytník s parohy7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. jeleń, r. olén̕, s./ch. 

jèlen, stsl. jelenь. Psl. *elenь 

je příbuzné s lit. élnis, álnis 

tv., wal. elain (laň), ř. élafos 

(jelen), arm. ełn (laň), vše  

od ie. *el-n-, *ol-n, jež se 

většinou spojuje s názvem 

barvy (ie. *el- značí 

žlutohnědý aj.).5 

Všesl. slovo ie. původu, 

pochází ze stejného 

základu jako lit. élnis, ř. 

elaphos aj.6 

 

ČJ/RJ 
 

Kachna Утка 

Sémantické hledisko 1. vodní pták s nohama 

opatřenýma plovací blánou a 

se zploštělým zobákem, který 

je v jedné odrůdě (zprav. 

s bílým peřím) chován jako 

drůbež pro chutné maso, tuk a 

peří: krmit kachny; zool. rod 

Anas: k. divoká 

2. hanl. tlustá, nemotorná n. 

omezená žena 

3. expr. nepravdivá, 

vymyšlená, senzační zpráva: 

novinářská k.1 

1. vodní pták se širokým 

zploštělým zobákem, 

krátkým krkem a nohama 

opatřenýma plovací 

blánou 

2. kachna; maso z tohoto 

ptáka, pokrmy připravené 

z něj 

3. hov. senzační zpráva, 

zprav. nepravdivá, 

vymyšlená 

4. nádoba s dlouhým 

hrdlem určená ležícím 

pacientům k vymočení7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Onom. podle kachního křiku 

kach kach. Psl. název *ǫty (r. 

útka) příbuzný s lit. ántis, 

něm. Ente, lat. anas tv. se v č. 

Pochází z všesl. *ǫtь 

(kachna), má stejný základ 

jako něm. Ente (kachna), 

lat. anas, lit. ántis.6 
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nezachoval. Novinářská 

kachna podle fr. canard 

(kachna, falešná zpráva), 

způsob přenesení zde není 

zcela jasný.5 

 

ČJ/RJ 
 

Koza Коза 

Sémantické hledisko 1. menší přežvýkavec 

chovaný pro mléko; koza 

domácí; zool. rod Capra 

2. samice zvířat rodu Capra 

(např. kozorožce) 

3. pojmenování věci nějak 

připomínající kozu, např. 

podstavce na řezání dříví,  

na klepání kosy, na sušení 

sena, kozel 

4. tělocvičné nářadí užívané 

k přeskokům; udělat někomu 

kozu (při hře) 

5. zhrub. nadávka ženě, zvl. 

hubené nebo přehnaně 

pobožné, hloupé: k. nebeská 

6. zhrub. kozy (ženské prsy)1 

1. domácí přežvýkavec 

z čeledi turovitých, který 

se chová pro své mléko, 

srst a maso 

2. humorně o čiperné 

dívce 

3. tech. vozík v dolech 

určený k převozu velkých 

částí  

4. pomůcka dělníků 

k přenášení těžkého 

nákladu7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. koza, r. kozá, s./ch. 

kòza, stsl. koza. Obvykle se 

spojuje s lit. ožỹs (kozel), 

ožkà (koza), stper. azak z ie. 

*aģ-, *āģ- tv., problémy však 

dělá objasnění slov. 

náslovného k-, proto se 

uvažuje o přejetí z ie. slov 

z ttat. jazyků, kde se objevují 

formy jako käči, käzä (formy 

s k- jsou druhotné, vznikly 

přesmykem). Zeměpisné 

rozšíření zmíněných ie. slov 

této domněnce vyhovuje.5 

Všesl. slovo ie. původu, 

ve stangl. můžeme najít 

haecen (kůzle), gót. 

hakuls (kůzle). 

Podrobnější výklad chybí, 

odpovídá však č. koza, p. 

koza, slk. koza.6 

 

ČJ/RJ 
 

Kráva Корова 

Sémantické hledisko 1. samice tura domácího 

chovaná pro mléko, maso a 

užívaná též k tahu: jalová k.; 

ob. expr. chtít, dostat, 

1. velké domácí zvíře 

chované pro své mléko, 

samice tura 
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vymámit z jalové krávy tele 

(žádat něco nemožného); 

sousedova k. lepší mléko 

dává (vyjádření závisti) 

2. samice přežvýkavých 

sudokopytníků vůbec  

3. odb. samice losa 

4. zhrub. nadávka: ty krávo 

pitomá! 

5. mořská k. koroun (zool.)1 

2. samice některých 

přežvýkavých 

sudokopytníků (losa, 

jelena) 

3. hov. zhrub.  

o nemotorné a hloupé 

ženě7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. krowa, r. koróva, 

s./ch. krȁva. Psl. *korva má 

nejblíže k lit. kárvė tv., dále je 

asi příbuzné stpr. curwis 

(vůl), sirwis (srnec), lat. 

cervus (jelen), vzdáleněji  

i něm. Hirsch tv., ř. keraós 

(rohatý) aj., vše od ie. *ḱer- 

(roh, výběžek na těle), 

původní význam tedy byl 

rohaté zvíře. Psl. k- místo 

náležitého s- se vysvětluje 

keltským vlivem, možné je 

však i spojení se sti. čarvati 

(přežvykuje).5 

Všesl. slovo ie. původu, 

příbuzné č. kráva, lit. 

karve, stpr. kurwis (vůl), 

lat. cervus (jelen). 

Počáteční význam byl 

rohaté zvíře (v lat. cornu – 

roh).6 

 

ČJ/RJ 
 

Krtek Крот 

Sémantické hledisko 1. malý černý hmyzožravý 

savec s lopatkovitě 

rozšířenýma hrabavýma 

předníma nožkama a se 

zakrnělýma očima, žijící pod 

zemí: slepý jako k.1 

1. malý hmyzožravý savec 

žijící pod zemí: slepý jako 

k.7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. kret, r. krot, s./ch. 

kȑt. Psl. *krъtъ nejspíš 

souvisí s lit. kertùs, kertùkas, 

kirstùkas (rejsek) a vychází 

z ie. *(s)ker-t- (řezat, 

dlabat), tedy zvíře, které ryje 

v zemi. Stejný základ je asi  

i v lit. kùrmis (krtek).5 

Všesl., příbuzné lit. krutus 

(čilý). Lze najít i v dalších 

slovanských jazycích: p. 

kret, b. крът, slk. krt.6 
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ČJ/RJ 
 

Kukačka Кукушка 

Sémantické hledisko 1. užitečný lesní pták, jehož 

sameček vydává volání 

znějící jako kuku a jehož 

samice snáší vejce do hnízd 

malých hmyzožravých ptáků 

2. bicí zařízení hodin starého 

typu s dřevěnou kukačkou, 

zvukem připomínající 

kukání (kukačky) 

3. přen. co bylo někam 

zaneseno, je tam tedy cizí, 

ale uplatňuje svá práva  

na úkor domácího1 

1. lesní pták, který obvykle 

nesplétá vlastní hnízdo, ale 

klade svá vejce v cizí 

2. zast. malá parní 

lokomotiva (podle 

písmenného značení dané 

série – K) 

3. regionální vlak, lokálka 

4. hov. nepřátelský 

odstřelovač, který zaměřuje 

a střílí odněkud shora  

(ze stromu, z podkrovních 

oken, atp.)7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Onom. původu  

nápodoba hlasu). Srov. něm. 

Kukuck, lat. cucūlus, maď. 

Kakuk aj.5 

Vzniklo nápodobou hlasu 

tohoto ptáka – ку-ку.6 

 

ČJ/RJ 
 

Medvěd (hnědý) (Бурый) медведь 

Sémantické hledisko 1. velká šelma s hustým 

kožichem 

2. expr. nevrlý, bručivý, 

neohrabaný člověk 

3. hvězd. souhvězdí severní 

oblohy (Malý m., Velký m.) 

4. český lid. tanec 

s proměnlivým taktem1 

1. velká šelma s hustým 

kožichem, mohutným tělem 

a krátkýma nohama 

2. hov. o robustním, ale 

nemotorném člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. niedżwiedż, r. 

medved,̕ ch. mèdvjed, s. 

mèdved. Psl. *medvědь (z 

*medu-ēd-, doslova jedlík 

medu) je tabuová náhražka 

za původní ie. slovo 

dochované v lat. ursus, ř. 

árktos aj. tv.). Tabuový opis 

je také v germ. (něm. Bär, 

angl. bear, vlastně hnědý).5 

Všesl., došlo ke spojení slov 

мед a ед/еда ve významu 

медоед. Poté došlo  

ke zkomolení slova.6 
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ČJ/RJ 
 

Mol Моль 

Sémantické hledisko 1. drobný motýl, jehož 

housenky škodí v zásobách 

mouky, v šatstvu, kožišinách 

ap.: do šatů se dali moli; 

zool. rod Tinea, Tineola 

2. grammolekula: roztok 

obsahující 1 mol látky v 1 l 

rozpouštědla1 

1. drobný motýl, jehož 

housenky poškozují 

produkty z vlny, plody 

obilnin a rostliny 

2. splavování dříví, které 

není svázáno ve vor 

3. jednotka množství dané 

látky7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 3. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. mól, r. mol̕, s./ch. 

mòljac, stsl. mol̕ь. Psl. 

*mol̕ь je nejspíš odvozeno 

od ie. *mel- (drobit, mlít), 

tzn. ten, kdo rozrušuje, drolí 

věci, k němuž patří i gót. 

malō, švéd. mal, něm. Milbe 

tv. i sti. malūka- (druh 

červa).5 

Tento drobný hmyz své 

jméno získal díky svým 

malým rozměrům. Některá r. 

nářečí takto nazývají ještě 

malé ryby. Slovo je ie. 

původu a ve sti. můžeme 

nalézt malukas – červ, v gót. 

malo – mol.6 

 

ČJ/RJ 
 

Motýl Бабочка 

Sémantické hledisko 1. hmyz s velkými, většinou 

pěkně zbarvenými křídly; 

zool. řád Lepidoptera (např. 

babočka, bělásek, mol) 

2. stuha uvázaná do podoby 

motýlích křídel; motýlek1 

1. hmyz s dvěma páry 

křídel pokrytými pylem, 

který určuje jejich 

zbarvení 

2. hov. kravata v podobě 

pevně uvázané mašle7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. motyl, r. motyljok, 

sln. metúlj, s./ch. mètilj 

(motolice). Psl. *motyl̕ь, 

*metyl̕ь, *metul̕ь jsou zřejmě 

odvozeniny od *mesti, 

*motati (mést, motat, 

krouživě se pohybovat). 

Motivací pojmenování je 

třepotavý let motýla.5 

Vzniklo z баба (stařena, 

ženština), kde motýl 

v dávných dobách 

představoval jakousi 

úschovnu duše všech 

předků ženského pohlaví. 

Jiná teorie říká, že ženy 

v těch dobách často platily 

za vědmy či čarodějky, a 

stejně tak byla až magická 

moc přisuzována 

některým druhům 

živočichů. Tento hmyz pro 

předky tedy představoval 

jakousi malou vědmu 
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převtělenou do duše 

motýla.6 

 

ČJ/RJ 
 

Moucha Муха 

Sémantické hledisko 1. drobný hmyz (masařka, 

bodalka, tse-tse aj.), který 

často obtěžuje a může být  

i nebezpečný1 

1. hmyz z řádu 

dvoukřídlých a přenašeč 

některých nakažlivých 

nemocí7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. mucha, r. múcha, 

ch. mùha, stsl. mucha. Psl. 

*mucha je pokračováním ie. 

*mousā, příbuzné je lot. 

mūsa, muša tv., stisl. mӯ 

(komár), něm. Mücke tv., lat. 

musca (moucha), alb. mizë, 

arm. mun (ovád).5 

Všesl. slovo ie. původu. 

V lat. můžeme najít musca 

(moucha), v ř. muia 

(moucha).6 

 

ČJ/RJ 
 

Opice Обезьяна 

Sémantické hledisko 1. savec, jehož prsty jsou 

zakončeny nehty a jehož 

palec je schopen postavit se 

proti ostatním prstům: 

pitvořit se jako o.; být sto let 

za o. 

2. hanl. ten, kdo připomíná 

opici některými vlastnostmi, 

jako napodobivostí, 

chytrostí, šeredností aj. 

3. žert. nebo hanl. přezdívka, 

nadávka, zprav. ženě, dívce 

4. stav opilosti, podnapilosti: 

mít o., vyspávat o.1 

1. savec z řádu primátů, 

který se stavbou těla podobá 

člověku 

2. hov. o člověku, který 

napodobuje druhé a pitvoří 

se 

3. hov. o nepříliš hezkém 

člověku7 

 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Psl. *opica je odvozeno příp. 

-ica od *opъ, které zjevně 

souvisí se sthn. affo (něm. 

Affe), angl. ape, stisl. api, 

není však jasné, jde-li  

o vzájemnou výpůjčku  

(z germ. do slov., či 

naopak), nebo o nezávislé 

Pochází z per. abuzine 

(opice).6 
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přejetí  z nějakého 

neznámého jazyka. Jako  

o prvotním zdroji se uvažuje 

o sti. kapí- i o per. abuzine 

tv. (odtud je r. obez̕jána), to 

je však velmi nejisté.5 

 

ČJ/RJ 
 

Divoké prase Кабан 

Sémantické hledisko 1. nepřežvýkavý sudoprstý 

kopytnatec s hrubou, často 

štětinovitou srstí; zool. rod 

Sus, Phacochoerus aj.: p. 

divoké, p. bradavičnaté1 

1. sudokopytník z čeledi 

prasatovitých; divoké 

prase 

2. samec prasete domácího 

3. prof. velký kus, hrouda 

něčeho: кабан льда (kra 

ledu)7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod střední. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. prosię, r. 

porosjonok, s./ch. prâse. Psl. 

*porsę (pův. mladé prase, 

sele) je zřejmě odvozenina  

od nedoloženého *porsъ, jež 

odpovídá lit. paȓŝas (mladé 

prase, vykleštěný vepř), lat. 

porcus (prase), kurd. purs, 

vše z ie. *porḱo- (prase).5 

Pochází z ttat. jazyků, kde 

kab – tlustý.6 

 

ČJ/RJ 
 

Stonožka Сороконожка 

Sémantické hledisko 1. členovec s velkým počtem 

stejných noh; zool. třída 

Chilopoda1 

1. členovec s velkým 

počtem noh, hov. 

mnohonožka7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Drobný členovec své jméno 

získal složením slov sto a 

nožka a to díky množství noh, 

které má. Sto má původ 

v předsl. *ḱutom, z něhož je i 

gót. hund, něm. Hundert, bret. 

kant, lat. centum, ř. hekatón.  

Nožka jakožto diminutiv  

od noha má původ ve všesl. – 

p. noga, r. nogá, stsl. noga. 

Psl. *noga odpovídá lit. nagà 

(kopyto).5 

Stonožka své jméno 

získala složením slov 

сорок a ножка. Сорок 

v minulosti nahradilo 

všesl. четыре десяти. 

Jako důvod se uvádí, že 

v řadě čísel od 1 do 9 je 

pouze číslo 4 trojslabičné, 

proto se vyslovování 

четыре десяти na rozdíl 

od zbytku čísel jevilo jako 

nepraktické. Сорок dříve 
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označovalo мешок 

(torba), do nějž se 

ukládalo 40 sobolích 

kožek, které stačily 

k výrobě celého kožichu. 

Postupně došlo  

ke konkretizaci – сорок 

označovalo pouze onen 

váček na sobolí kůži, až 

došlo k úplné ekvivalenci: 

сорок = четыре десяти. 

Ножка je diminutiv  

od нога, které odkazuje 

k lit. naga (kopyto), lot. 

nags (dráp), něm. Nagel 

(dráp).6 

 

ČJ/RJ 
 

Štěně Щенок 

Sémantické hledisko 1. mládě psa domácího 

2. mládě psovité šelmy 

vůbec 

3. expr., často hanl. 

nedospělý, nezkušený 

člověk1 

1. mládě psa, vlka nebo lišky 

2. hov. mladém a 

nezkušeném člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod střední. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. szczenię, r. 

ščenók, s./ch. štène. Psl. 

*ščenę, *ščenьcь se obvykle 

vyvozuje z ie. *skeno-  

od *(s)ken (začínat, být 

mladý).5 

Pochází z všesl. щеня 

(štěně) ze stejného základu, 

z jakého pochází i arm. 

skund (štěně), kim. cenaw 

(štěně).6 

 

ČJ/RJ 
 

Tučňák Пингвин 

Sémantické hledisko 1. mořský nelétající pták 

tmavého zbarvení s leskle 

bílým břichem; zool. řád 

Sphenisciformes: t. 

patagonský 

2. expr., hanl. tučný, tlustý 

člověk, tlusťoch1 

1. antarktický mořský pták 

velkého vzrůstu s křídly 

převrácenými v ploutev, 

které slouží k snadnějšímu 

pohybu ve vodě7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Příbuzné slovu tuk; p. a r. 

tuk. Psl. *tukъ je příbuzné 

Přejato z angl. jazyka, kde 

pinguin – tučňák. Lze ale 
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s lit. táukas (kousek sádla), 

tùkti (tučnět), vše z ie. *teu-

k- (tuk, tučnět) od *teu- 

(bobtnat, vzdouvat se).5 

najít shodu i s lat. pinguis 

(tučný).6 

 

ČJ/RJ 

 

Tygr (bengálský) (Бенгальский) тигр 

Sémantické hledisko 1. velká asijská kočkovitá 

šelma s žlutou, černě 

pruhovanou srstí 

2. šavlozubý t. (pleistocénní 

kočkovitá šelma 

s neobyčejně vyvinutými 

horními špičáky: zool. rod 

Smilodon, Machairodus 

3. zeměď. rezavý kůň se 

světlými skvrnami1 

1. velká kočkovitá šelma 

žlutooranžového zbarvení s 

černými pruhy: t. ussurijský7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Přes něm. Tiger, fr. tigre 

z lat. tigris z ř. tígris, zřejmě 

východního původu. Možná 

souvisí se stper. tigra- 

(ostrý), av. tigri- (šíp).5 

Pochází z ř. tigris (tygr).6 

 

ČJ/RJ 
 

Vrabec Воробей 

Sémantické hledisko 1. drobný šedohnědý pták 

žijící v lidských sídlištích; 

vrabec domácí (zool.): hejno 

vrabců; lepší v. v hrsti, nežli 

holub na střeše (přísloví); 

zool. rod Passer: v. polní 

2. v gastronomii (moravští) 

vrabci: odřezky prorostlého 

vepřového masa upravované 

zprav. pečením: vrabci 

s knedlíkem1 

 

1. malý ptáček z čeledi 

vrabcovitých, 

hnědošedého zbarvení a 

vyskytující se okolo 

lidských příbytků7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. wróbel, r. vorobéj, 

s./ch. vrábac, stsl. vrabьjь. 

Psl. *vorbьcь, *vorbьjь se 

spojuje s lit. žvìrblis, lot. 

zvirbulis tv. a dále i ř. 

rhóbillos (jakýsi pták).5 

Všesl., vzniklo ze stejného 

základu jako p. wrobel a č. 

vrabec. Tento pták si své 

jméno zasloužil podle 

cvrlikání, které se podobá 

вър-вър, jedná se tedy  
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o zvukovou nápodobu, 

stejně jako  

u slovesa ворковать 

(vrkat).6 

 

ČJ/RJ 
 

Želva Черепаха 

Sémantické hledisko 1. plaz se hřbetním a břišním 

krunýřem: ještěrky a želvy; 

v ústních přirovnáních: lézt 

pomalu jako ž.; zool. želvy 

podtřída Testudinata 

2. hist. šik pěšáků kryjících 

se obdélnými štíty; obléhací 

nástroj k dobývání pevností1 

1. plaz, jehož tělo je pokryto 

tvrdým, seshora vypuklým a 

zezdola zploštělým pancířem 

2. želvovina (kostěné 

destičky vrchní části 

krunýře, užívané k výrobě 

různých předmětů) 

3. hov. o pomalém, 

loudajícím se člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko P. żółw, ch. žȅlva. Psl. *žely 

je příbuzné s ř. chélӯs, ie. 

východiskem by bylo 

*ghelū- či *ghelō-. To se 

dále spojuje s ie. *ģhel- 

(zelený, žlutý). Slovotvorně 

je blízké lit. želvas 

(nazelenalý) a lat. helvus 

(medově žlutý).5 

Utvořeno od череп (lebka), 

podle podoby a tvrdosti 

želvího krunýře s lebkou.6 

 

12.9 VREMENA 1 

 

ČJ/RJ 

 

Chobotnice Осьминог 

Sémantické hledisko 1. mořský měkkýš s osmi 

chapadly kolem úst; zool. rod 

Polypus, Moschites aj.: ch. 

pobřežní1 

1. mořský hlavonožec 

s osmi dlouhými 

přísavkovitými chapadly 

2. chobotnice; maso 

tohoto živočicha7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Přrevzato Preslem z r.; stp. 

chobot, str. chobotъ i stsl. 

chobotъ znamená ocas. Psl. 

*chobotъ je nejasné, někteří 

srovnávají s lit. kabéti (viset). 

Chobot by tedy byl visící, 

ochablá část těla.5 

Své jméno toto zvíře 

získalo díky svým 

dlouhým osmi 

chapadlovitým nohám. 

Došlo zde tedy ke složení 

dvou slov – восемь (zast. 

осмь – osm pochází 
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z všesl.) a нога odkazuje 

k lit. naga (kopyto), lot. 

nags (dráp), něm. Nagel 

(dráp).6 
 

ČJ/RJ 
 

Labuť Лебедь 

Sémantické hledisko 1. velký, huse příbuzný pták 

s nápadně dlouhým 

prohnutým krkem a zprav. 

s bílým peřím; zool. rod 

Cygnus 

2. hvězd. jméno jednoho  

ze souhvězdí severní oblohy1 

1. vodní pták z čeledi 

kachnovitých bílého 

opeření, s dlouhým 

prohnutým krkem a ladně 

se pohybující 

2. básnicky o mladé ženě, 

dívce 

3. hvězd. jméno jednoho 

ze souhvězdí severní 

oblohy7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. łabędż, r. lébeď, 

s./ch. lȁbūd. Psl. *olbǫdь, 

*elbǫdь má nejblíže k sthn. 

albiz, elbiz, stisl. elptr, ǫlpt 

tv., východiskem je ie. *albh- 

(bílý), které je ještě např. 

v lat. albus tv. i v názvu řeky 

Labe.5 

Podobá se ie. альб, 

původně značilo bílý. Lze 

srovnávat s lat. albus 

(bílý) nebo názvem řeky 

Elbe (Labe), která se také 

kdysi označovala jako 

Белая (Bílá).6 

 

12.10 VREMENA 2  

 

ČJ/RJ 
 

Had Змея 

Sémantické hledisko 1. beznohý plaz protáhlého 

těla; zool. hadi řád plazů 

Serpentes 

2. nadávka zrádnému 

člověku1 

1. beznohý plaz 

s protáhlým tělem a 

obvykle jedovými 

žlázami, kterých 

v ohrožení užívá 

2. o slizkém a 

vychytralém člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p., r. gad (plaz), 

s./ch. gȁd (hnus, neřád, 

havěť), stsl. gadъ (plaz, had, 

havěť). Psl. *gadъ je zřejmě 

tabuový název s původním 

Základ pochází 

ze substantiva зьм,  

od kterého je odvozeno i 

земля (země). Původně 

tedy označovalo zemní; 
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významem něco odporného. 

Spojuje se s něm. Kot (bláto, 

výkaly), lit. géda (hanba), 

střhn. quāt (zlý, odporný), 

stangl. cwēad (hnůj), vše z ie. 

*gṷōdh-/*gṷēdh- (něco 

odporného, bláto, výkal).5 

ten, který se plazí po 

zemi.6 

 

ČJ/RJ 

 

Hříbě Жеребёнок 

Sémantické hledisko 1. mládě koně 

2. přen. expr. mladý, 

nezkušený nebo bujně si 

vedoucí člověk 

3. mládě osla, zebry a jiných 

savců koni příbuzných1 

1. mládě koně7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod střední. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – slk. žriebä, p. žrebię, 

r. žerebjonok, s. ždrébe, ch. 

ždrijébe. Psl. *žerbę asi 

souvisí s ř. bréfos (zárodek, 

mládě) a sti. gárbha- (děloha, 

mládě). České počáteční h- 

vzniklo disimilací žř- na hř-.5 

Příbuzné b. жребé, s./ch. 

ждриjeбe, p. żrebię, č. 

hříbě. Společný základ lze 

najít v ř. βρέφος (plod, 

novorozenec, dítě, 

mládě).6 

 

ČJ/RJ 
 

Krokodýl Крокодил 

Sémantické hledisko 1. dravý vodní ještěr horkého 

pásma; zool. rod Crocodylus1 

1. velký vodní plaz se 

silnou pancířovitou kůží 

obývající tropická pásma 

2. hov. o velice nehezkém 

člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Přes lat. crocodīlus z ř. 

krokódīlos tv., jež se vykládá 

z krókē (oblázek, písek) a 

drĩlos (červ), doslovně tedy 

písečný červ. Původně asi 

ještěrka, později přeneseno  

na nilského krokodýla.5 

Přejato z něm. Krokodil, 

pojí se také s ř. 

krokodeilos (krokodýl, 

ještěrka). Došlo ke složení 

krokē (oblázek) a drilos 

(dešťovka, žížala).6 
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ČJ/RJ 
 

Krysa Крыса  

Sémantické hledisko 1. velká dlouhoocasá myš; 

zool. k. obecná Rattus rattus  

2. hanl. bezcharakterní 

člověk, záškodník, zrádce, 

stvůra1 

1. hlodavec, který bývá 

všeobecně označován  

za škůdce, podobá se 

myši, je však větších 

rozměrů, šedého zbarvení 

a má holý, neosrstěný 

ocásek7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Přejato za obrození z r. krýsa 

tv. Původ je nejistý, obvykle 

se však vykládá jako expr., 

neznělá varianta k psl. *gryz- 

(souvisí s hryzat), 

přesvědčivé to ale není.5 

Přesný původ slova není 

znám, základ 

pravděpodobně souvisí se 

slovesem грызть 

(hryzat).6 

 

ČJ/RJ 
 

Mravenec Муравей 

Sémantické hledisko 1. drobný hmyz žijící ve 

velkých společenstvech 

(mraveništích); zool. rod 

Formica, Lasius 

2. mravenci mu běhají  

po zádech, přen. má brnivý 

nebo mrazivý pocit1 

1. drobný hmyz žijící ve 

velkých společenstvech7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl., ale jsou zde různé 

odvozeniny – slk. mravec, p. 

mróvka, r. muravéj, sln. 

mrávlja, stsl. mravii. Psl. 

základ *morv- je příbuzný se 

stisl. maurr, lat. formīca, ř. 

mýrmēx, východiskem je ie. 

*morṷo-, *morṷi, často však 

s přesmykem hlásek asi 

tabuového původu.5 

Dané slovo bylo odvozeno 

od *morvъ (mravenec), 

(srov. s./ch. мрав, p. 

mrówka atp.). Původní 

моровий bylo nahrazeno 

муравей vlivem slova 

мурава (tráva).6 

 

ČJ/RJ 
 

Ovce Овца  

Sémantické hledisko 1. menší přežvýkavec 

chovaný pro vlnu, maso a 

mléko; ovce domácí 

2. sudoprstý přežvýkavý 

kopytnatec s kruhovitě 

1. domácí sudokopytník 

chovaný pro svou vlnu, 

maso a mléko; samice 

berana 
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zatočenými rohy; zool. rod 

Ovis; ovce muflona 

3. často hanl. člověk za něčím 

slepě jdoucí, svěřený něčímu 

vedení 

4. mírný, trpělivý, pokorný 

člověk1 

2. hov. o příliš pokorném 

a nesmělém člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. owca, r. ovcá, 

s./ch. óvca, stsl. ovьca. Psl. 

*ovьca je z ie. *oṷikā, což je 

zdrobnělina od *oṷi- (ovce), 

dochovaného v lit. avìs, sthn. 

ouwi, stir. ói, lat. ovis, ř. óis.5 

Jedná se o stejný kořen 

jako u stsl. овен (beran). 

Příbuzné k lat. ovis 

(ovce).6 

 

ČJ/RJ 
 

Pštros Страус 

Sémantické hledisko 1. velký africký pták (běžec) 

s dlouhým krkem a malou 

hlavou, jehož samci mají 

jemná kadeřavá pera1 

1. velký pták s málo 

vyvinutými křídly, 

schopností rychle běžet a 

vyskytující se 

v nezalesněných oblastech 

Afriky7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Ze sthn. či střhn. strūz (dnes 

Strauss) tv. a to z pozdnělat. 

strūthiō z ř. strouthíōn, 

strouthós tv. Počáteční p- 

bylo přidáno ve střední době 

asi lid. etym. k pstrý, pestrý.5 

Přejato z něm. Strauss, 

které odpovídá ř. 

strouthos (vrabec). Jiný 

název ř. страус byl také 

струфокамелос (pták-

velbloud).6 

 

ČJ/RJ 
 

Racek Чайка 

Sémantické hledisko 1. světlý vodní pták se 

štíhlými křídly; zool. rod 

Larus: r. chechtavý1 

1. vodní, hustě opeřený 

pták s dlouhými úzkými 

křídly, který se obvykle 

vyskytuje poblíž vodních 

ploch7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Jedná se o Preslovo zdrobnělé 

přejetí nejspíš ze sln. ráca či 

ch.d. rȁca (kachna). To je 

zřejmě přejetí z furlanského 

Tento pták své jméno 

získal díky onom. чай, 

které napodobuje jeho 

křik.6 
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ratse, z něhož je i něm.d. 

Rätsch, maď. réce, alb. ráse 

tv. Původ furlanského slova 

není jistý.5 

 

12.10.1 VREMENA 2 – PRACOVNÍ SEŠIT 

 

ČJ/RJ 

 

Slon Слон 

Sémantické hledisko 1. savec mohutného těla 

s nozdrami protaženými 

v chobot; zool. rod Elephas a 

Loxodonta 

2. expr. neobratný, 

neohrabaný, těžkopádný, 

hromotlucký člověk; též jako 

nadávka1 

1. mohutný savec 

s dlouhým chobotem a 

dvěma kly, který obývá 

tropické oblasti Afriky a 

Asii 

2. o nemotorném člověku, 

který je při těle  

3. šachová figurka, která 

se posouvá po libovolném 

počtu čtverců zešikma7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. słoń, r. slon, s./ch. 

slȍn. Psl. *slonъ se často 

spojuje se *sloniti (opírat se), 

prý na základě staré 

představy, že slon si k spánku 

nelehá a spí vstoje opřený  

o strom. Jedná se však 

nejspíše jen o lid. etym., 

přijatelnější se zdá vykládat 

slovo jako přejetí z ttat. 

jazyků – srov. tur. arslan 

(lev), ázerb., kurd., krym.-tat. 

aslan tv. Záměnu těchto dvou 

zcela odlišných zvířat 

vysvětlíme tím, že šlo  

o zvířata exotická, o nichž 

Slované věděli jen 

z doslechu.5 

Dané slovo bylo přejato 

z ttat. jazyků, lze najít 

shodu např. s tur. aslan 

(lev), došlo přitom 

k záměně s tímto taktéž 

exotickým zvířetem – 

svou sílou s rozměry jsou 

si obě podobná.6 

 

ČJ/RJ 
 

Veverka Белка 

Sémantické hledisko 1. stromový hlodavec 

s dlouhým chvostnatým 

ocasem: rezavá, černá v.; 

zool. rod Sciurus1 

1. malý hlodavec 

s huňatým kožíškem a 

ocáskem žijící na 

stromech 
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2. kožešina tohoto zvířete; 

výrobky z ní7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. wiewiórka, ch. 

vjȅverica. Psl. *věverica 

(veverka) je příbuzné se stpr. 

weware, lit. vėverìs, lot. 

vāvere tv., lat. vīverra (lasice, 

fretka), per. varvarah 

(veverka). Východiskem je ie. 

*ṷe(r)-ṷer-, zdvojený útvar 

od kořene *ṷer- (vinout se, 

kroutit se), který je také 

v druhé části germ. slov 

(stangl. ācweorna, něm. 

Eichhorn (veverka)).5 

Východiskem všesl. belъ- 

je ie. bhel-, přičemž toto 

zvíře své jméno získalo 

díky bělavé barvě kožíšku, 

která se v dobách 

Kyjevské Rusi u veverek 

objevovala.6 

 

12.11 VREMENA 3  

 

ČJ/RJ 

 

Brhlík Поползень 

Sémantické hledisko 1. zpěvný pták z příbuzenstva 

sýkor, šplhající po stromech; 

zool. rod Sitta: b. evropský1 

1. malý pták z čeledi 

brhlíkovitých, který je 

znám svou schopností 

šplhat po stromech7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Stč. brhel, brhlec. P. bargiel, 

r.d. bergléz. Psl. *bьrgъlězъ 

se obvykle vykládá z *bъrzь 

(rychlý, brzký) a *lězti (lézt), 

tedy rychle lezoucí, pro jeho 

obratnost při šplhání  

po stromech. Hláskoslovným 

problémem je však -g- místo 

 -z-.5 

Tento pták své jméno 

získal díky šplhavému 

způsobu lezení  

po stromech – je tedy 

odvozeno od ползти 

(lézt).10 

 

ČJ/RJ 
 

Čáp Аист 

Sémantické hledisko 1. velký brodivý pták 

s vysokýma nohama a 

dlouhým červeným zobákem; 

zool. rod Ciconia1 

1. velký stěhovavý pták 

z řádu brodivých 

s dlouhým protáhlým 

zobákem a vysokýma 

nohama7 
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Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Ve stč. existují podobné 

názvy pro volavku – stč. čěpě, 

p. czapla, r. cáplja, s./ch. 

čȁplja z psl. *čapja. Spojuje 

se většinou se starším a nář. 

čápat (neohrabaně chodit) či 

čapati (chytat, čapnout).5 

Bývá spojováno s p. 

hajster (šedá volavka), 

ukr. гайстер, айстер 

(аист черногуз – podle 

černého zbarvení koncové 

části těla), něm. Heister.6 

 

ČJ/RJ 
 

Havran Грач 

Sémantické hledisko 1. kovově lesklý černý pták 

z příbuzenstva vrány; zool. h. 

polní Corvus frugilegus 

2. hvězd. jméno jednoho  

ze souhvězdí jižní oblohy1 

1. stěhovavý pták leskle 

černého zbarvení7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. gawron, s./ch. 

gȁvrȃn. Psl. *gavornъ je 

znělou variantou k *kavornъ, 

jak o tom svědčí s./ch. 

kavran, ukr. kávoron i 

příbuzné lit. kóvarnis tv. 

První část slova lze spojit 

s kavka, druhou s vrána, obě 

jsou zřejmě onom. původu. 

Zvukomalebný základ je i 

v stangl. hraefn (angl. raven), 

lat. corvus či ř. kórax.5 

Jedná se o slovo r. 

původu, které vzniklo 

onom. způsobem od гра 

napodobující krákání 

havrana.6 

 

ČJ/RJ 
 

Jeřábek Рябчик 

Sémantické hledisko 1. lesní kurovitý pták s malou 

chocholkou; zool. rod 

Tetrastes1 

1. lesní pták nevelkého 

vzrůstu a pestrého opeření 

z čeledi tetřevovitých7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko P. jarząbek, r. rjábčik, s./ch. 

jarèbica (koroptev). Psl. 

*erębъ či *arębъ obvykle 

bývá etymologicky 

ztotožňováno s psl. 

východiskem pro jeřáb. 

Příbuzné je lot. irbe 

Slovo pochází z *erębъ 

(pestrý, pestrobarevný), 

pták tak získal své jméno 

díky zbarvení peří.6 
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(koroptev), něm. Reb-huhn tv. 

U jeřáb je psl. *žerav̕ь 

příbuzné s lit. gérvė, angl. 

crane, lat. grūs, ř. géranos, 

vše z ie. *ger-, *gr- onom. 

původu. Pč. změna ž- v ř- je 

stejná jako u řeřavý, jeho 

náhrada hláskou j- vlivem 

jeřáb a zejména jeřábek 

spadá do střední doby (asi 

16.st.).5 

 

ČJ/RJ 
 

Jeseter Осётр 

Sémantické hledisko 1. velká sladkovodní a 

vzácněji mořská ryba 

s trubkovitými ústy, lovená 

pro chutné maso a jikry (tzv. 

kaviár); zool. rod Acipenser1 

1. velká průmyslová ryba, 

která je cenná především 

díky svému masu a 

jikrám7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. jesiotr, r. osjotr. 

Psl. *esetrъ má blízko k lit. 

erškétras, stpr. esketres, 

podobné je i něm. Stör tv., 

tato slova však mohou být 

přejata z jakéhosi neznámého 

jazyka kaspické oblasti.  

Na druhé straně se někdy 

spojuje s ostrý (srov. p.d. 

jesiora – rybí kost ze stejného 

základu, či ukr. šyp – jeseter, 

kde by motivací byl 

charakteristický ostrý tvar 

těla).5 

Slovo bylo odvozeno  

ze stejného kořene jako 

острый. Lze tedy doslova 

přeložit jako остротелая 

рыба – ryba s ostrým 

tvarem těla.6 

 

ČJ/RJ 
 

Krab Краб 

Sémantické hledisko 1. plochý široký desetinohý 

korýš žijící na mořském 

pobřeží; zool. rod Carcinus, 

Maia, Cancer aj.1 

1. mořský korýš s krátkým 

zadečkem z řádu 

desetinožců 

2. maso (obvykle 

zakonzervované) tohoto 

korýše 

3. hov. humorné označení 

emblému na brigadýrce 

námořníků7 
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Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. 

typ skloňování.4 

Etymologické hledisko Z něm. Krabbe tv., jež se 

nápadně podobá ř. kárabos, 

lat. carabus tv. Uvažuje se 

však i o domácím původu 

něm. slova z ie. *gerbh- 

(řezat, škrabat). Příbuzné je 

jistě něm. Krebs (rak).5 

Pochází z niz. krab nebo 

něm. Krabbe, angl. crab, 

které jsou příbuzné něm. 

krabbeln (lopotit se, 

pobíhat).6 

 

ČJ/RJ 

 

Pes Пёс 

Sémantické hledisko 1. šelma chovaná 

odpradávna jako pomocník 

člověka při lovu, k hlídání 

ap., pes domácí (zool.), zool. 

rod šelem Canis (např. pes 

domácí, vlk, šakal, dingo) 

2. samec psovité šelmy 

vůbec: p. vlčí, liščí, šakalí 

3. expr. bezohledný, krutý 

člověk 

4. expr. nadávka, dříve 

zvláště příslušníkům jiného 

náboženství, národa ap.  

5. divadelní slang – 

bezvýznamná, krátká role1 

1. собака (pes) 

2. o člověku, který svými 

činy vyvolává v ostatních 

pohrdání a opovržení7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. pies, r.st. pёs, 

stsl. pьsъ. Vykládá se různě, 

nejpřijatelnějším výkladem 

je od vábicího ps!, 

doloženého i v č. nářečích.5 

Neexistuje jednotný výklad 

etymologie tohoto slova, 

názory se v této rovině 

rozcházejí. 

Nejpravděpodobnější je 

výklad společného kořene 

slova s lat. specio (pozoruji), 

pes tedy označuje jakéhosi 

hlídače. Jiné výklady 

zohledňující podobnost se 

slovem pestrý a slovy ie. 

jazyků označujících skot 

(např. lat. pecus) se nezdají 

přesvědčivé.6 
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ČJ/RJ 
 

Slavík Соловей 

Sémantické hledisko 1. zpěvný pták křovinatých 

hájů se zvučným hlasem; 

zool. rod Luscinia1 

1. malý stěhovavý pták 

šedohnědého zbarvení 

z čeledi lejskovitých, který 

se vyznačuje svým líbezným 

zpěvem7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. słowik, r. solovéj, 

sln. slávec. Psl. *solvьjь je 

odvozeno od *solvъ 

(žlutošedý, žlutohnědý). 

Srov. ie. *sal-ṷo-, z něhož je 

i stisl. sǫlr (špinavý), sthn. 

salo (špinavě šedý), wal. 

salw (ubohý, podlý), vše  

od *sal- (špinavý, špinavě 

šedý).5 

Pochází z солвь (šedý, 

nažloutlý). Pták své jméno 

získal podle zbarvení peří.6 

 

ČJ/RJ 
 

Sýkorka Синица  

Sémantické hledisko 1. hmyzožravý zpěvný pták; 

zool. rod Parus: s. koňadra1 

1. malý zpěvavý pták z řádu 

pěvců7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Luž. sykora, p. sikora. 

Onom. původu, podle hlasu 

ptáka, který se přepisuje 

jako sik sik, cit cit, zig zig 

ap.5 

Slovo je onom. původu, kde 

зинь зинь je považováno  

za nápodobu sýkorčího 

cvrlikání. Bývá také 

spojováno se slovem синий 

(tmavě modrý).6 

 

ČJ/RJ 
 

Vlaštovka Ласточка 

Sémantické hledisko 1. zpěvný pták se štíhlými 

křídly a vidličnatě 

rozeklaným ocáskem; zool. 

rod Hirundo 

2. co něčím vlaštovku 

připomíná: mořská v. rypák 

(zool.); sport. slang. skok 

střemhlav do vody1 

1. stěhovavý pták s úzkými 

ostrými křídly z řádu pěvců, 

který je v letu velice mrštný 

2. mazlivě (obvykle 

oslovení) o ženě, dívce nebo 

dítěti: Здравствуй, моя 

ласточка. 

3. sport. gymnastická figura, 

při níž je jedna noha 

zvrácena dozadu, trup míří 

vpřed a ruce do strany7 
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Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Stč. vlastovicě, lastovicě (v- 

předsunuto). Všesl. – p. 

jaskółka, r. lástočka, s./ch. 

lȁstavica. Psl. *lastovica, 

*lastovъka ap. nemá příliš 

jasný původ. Spojuje se s lit. 

lakstýti (létat sem a tam), 

možný je i onom. původ 

slova.5 

Utvořeno jako diminutiv  

od již neexistujícího všesl. 

ласта, doslova tedy létající. 

Je příbuzné lit. lakstus 

(rychlý).6 

 

12.12 RUŠTINA – MATURITNÍ PŘÍPRAVA 
 

ČJ/RJ 

 

Blecha Блоха 

Sémantické hledisko 1. drobný hmyz cizopasící 

na savcích; zool. blechy řád 

Aphaniptera 

2. expr. něco malého, 

nepatrného, drobného: nepiš 

takové blechy (drobná 

písmena)1 

1. drobný cizopasník 

2. hov. všímat si drobností, 

obracet pozornost  

na nedostatky, nedůležité 

maličkosti 

3. hanl. o bezvýznamném, 

nicotném člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. pchła, r. blochá, 

ch. bùha, s. bùva. Psl. 

*blъcha přesně odpovídá lit. 

blusà. Další ie. paralely – 

stangl. flēa(h), lat. pūlex, 

alb. plesht, ř. psýlla, arm. lu 

ukazují, že původní ie. slovo 

prošlo různými hláskovými 

obměnami a přestavbami 

tabuového původu.5 

Dané slovo má stejný kořen 

jako lot. blusa, alb. plesht, 

lat. pulex, něm. Floh. Jedná 

se o onom. převzetí z ie., 

zvuk napodobující skok – 

plou, blou.6 

 

ČJ/RJ 
 

Bobr Бобр 

Sémantické hledisko 1. vodní hlodavec s jemnou 

hnědou srstí; zool. rod Castor 

2. kožišina z bobra; 

bobrovina1 

1. hlodavec, jehož kožešina 

je považována za cennou a 

který se vyskytuje poblíž 

lesních řek 

2. kožešina z bobra; 

bobrovina7 
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Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. bóbr, r. bobr. Psl. 

*bobrъ/*bebrъ/*bьbrъ je 

příbuzné s lit. bãbras, 

bẽbras, něm. Biber, stangl. 

beofor (angl. beaver), lat. 

fiber. Ie. *bhebhr-/*bhobhr- 

se dále srovnává se sti. 

babhrú (hnědý), což je 

zdvojení ie. *bher- (hnědý), 

které je např. i v germ. 

označení medvěda.5 

Pochází z ie. *bhebhru, kde 

došlo ke zdvojení téhož 

kořene, který můžeme najít i 

u бурый (hnědý), něm. 

braun. Příbuzné č. bobr, lot. 

bebrs, něm. Biber.6 

 

ČJ/RJ 
 

Cejn Лещ 

Sémantické hledisko 1. sladkovodní ryba s velmi 

plochým tělem a stříbřitými 

šupinami; zool. rod 

Abramis: c. veliký1 

1. sladkovodní ryba z čeledi 

kaprovitých se zploštělým 

tělem7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Z něm. Zinnfisch tv., a to 

podle stříbřité barvy šupin.5 

Původ slova je nejasný, jako 

nejpravděpodobnější 

objasnění se jeví příbuznost 

se slovem лоск (lesk), jehož 

osnova je stejná jako u slova 

леский (блестящий).6 

 

ČJ/RJ 

 

Deňka Бурундук 

Sémantické hledisko 1. drobný pestrý hlodavec 

podobný veverce; zool. rod 

Eutamias: d. americká, d. 

sibiřská (též znám jako 

burunduk)1 

1. malý živočich z čeledi 

veverkovitých, jehož 

výrazným rysem je 

pruhovaný kožíšek a který 

žije v norách7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Jedná se o Preslův novotvar 

zoologické terminologie.11 

Přejato z tat. jazyka, kde 

бурундук označuje téhož 

živočicha. Pravděpodobné je 

i přejetí z mar. uromdok.6 
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ČJ/RJ 
 

Hranostaj Горностай 

Sémantické hledisko 1. malá šelma na zimu 

bělající, jejíž zimní 

kožešinka je tzv. hermelín; 

zool. h. obecný Mustela 

erminea1 

1. malá šelma z čeledi 

lasicovitých, jejíž cenná 

kožešinka se na zimu 

zbarvuje doběla, zatímco 

konec ocasu zůstává černý7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko P. gronostaj, r. gornostáj, 

sln. gránoselj, v ostatních 

jsl. jazycích a luž. chybí. 

První část připomíná lit. 

šarmuõ, sthn. harmo, 

rétorom. carmun z ie. *ḱor-

men-, ale jsou tu problémy 

hláskové, druhá část je 

nejasná. Lze brát v úvahu 

výklad ze stsas. *harmenes-

tail- (ocas hranostaje), 

slabinou je však 

nedoloženost stsas. slova.5 

Jedná se o lid. etym., kdy 

slovo vzniklo spojením slov 

горный (horský) a стая 

(smečka), takový výklad je 

však nevěrohodný.6 

 

ČJ/RJ 
 

Ještěrka Ящерица 

Sémantické hledisko 1. drobný evropský ještěr 

velmi hbitých pohybů; zool. 

rod Lacerta 

2. expr. mrštná, čiperná, 

vtipná mladá žena nebo 

dívka 

3. hanl. úlisná, úskočná a 

prohnaná žena, falešná a 

zrádná 

4. tech. slang. 

akumulátorový vozík1 

1. drobný plaz, jehož 

podlouhlé tělo je spolu 

s dlouhým ocasem pokryto 

šupinami7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko P.d. jaszczerz (drak), r.d. 

jáščerica, s./ch.st. jȁšter 

(ještěrka). Psl. *aščerъ je 

nejasné. Spojuje se buď 

s rovněž temným jeskyně 

(tedy jeskynní živočich) či ř. 

skaírō, askarízō (skáču) z ie. 

*(s)ker- tv. Uvažuje se též  

Původ je nejasný, uvažuje se 

o složenině slov *askъ (nora, 

jeskyně) a *ščerъ 

(přehazovat).6 
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o výpůjčce z írán. jazyků 

(srov. per. aždar(hā) – 

drak).5 

 

ČJ/RJ 
 

Křeček Хомяк 

Sémantické hledisko 1. hlodavec s pestře 

zbarvenou srstí a s lícními 

torbami, škodící zvláště na 

obilí; zool. rod Cricetus a 

Mesocricetus  

2. hanl. hamižný, chamtivý 

člověk1 

1. malý, tlustý a nemotorný 

hlodavec, který žije v norách 

a dělá si v nich ohromné 

zásoby zrní a semínek 

2. hov. o nešikovném 

člověku7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Jen č. (stp. krzeczek). Onom. 

původu podle jeho hlasu. 

Srov. i lat. název Cricetus.5 

Všesl., původ je nejasný. 

Nevěrohodným se jeví 

výklad, podle kterého se 

jedná o zkratku ze slova 

хоместар (ten, který si plní 

tváře).6 

 

ČJ/RJ 
 

Lipan Хариус 

Sémantické hledisko 1. lososovitá ryba s nápadně 

vysokou hřbetní ploutví; 

zool. rod Thymallus: l. 

podhorní1 

1. sladkovodní ryba z čeledi 

lososovitých7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko P. lipień, r.d. lipen̕. Psl. 

*lipanъ/*lipenъ/*lipenь aj. 

není etymologicky příliš 

jasné. Možná od *lipa (lípa), 

lípa však voní jinak než 

mateřídouška, s níž bývá 

vůně čerstvého lipana 

srovnávána – srov. stč. 

květovoň i lat. název 

Thymallus, který vychází 

z lat. pojmenování 

mateřídoušky.5 

Pochází z veps. harjus, něm. 

*harzus, nor. harr. Další 

etymologie je nejasná.6 
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ČJ/RJ 
 

Los Лось  

Sémantické hledisko 1. velký savec s lopatovitými 

parohy příbuzný jelenu, 

žijící v severních krajích; 

zool. rod Alces: l. kanadský, 

l. evropský 

2. lístek jako prostředek, 

jímž se přenechává 

rozhodnutí nebo volba 

náhodnému výsledku 

3. druh cenných papírů, 

číslovaná poukázka loterie 

apod., na niž je možné 

dosáhnout výhry: státní 

loterie1 

1. velký přežvýkavec 

z čeledi jelenovitých 

s širokými lopatovitými 

parohy u samců7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. łoś, r. los̕, s./ch. 

lôs (jsl. tvary jsou asi z r.). 

Psl. *olsь souvisí s něm. 

Elch, angl. elk, lat. alcēs, vše 

z ie. *el-ḱ-, *ol-ḱ-, stejný 

kořen má i jelen a laň.5 

Všesl., pochází u psl. *olsь, 

které dříve označovalo 

hnědo-zrzavé zvíře. Los, 

jelen i laň mají stejný 

kořen.6 

 

ČJ/RJ 

 

Losos Лосось 

Sémantické hledisko 1. velká ryba s chutným 

načervenalým masem: uzený 

l.; zool. rod Salmo1 

1. velká průmyslová ryba 

s jemně do růžova 

zbarveným masem7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Psl. *lososь je příbuzné s lot. 

lasis, něm. Lachs, stisl. lax 

tv. i toch. laks (ryba) – 

z toho se někdy usuzuje, že 

původní sídla Tocharů 

sousedila s kmeny bsl. a 

germ., příbuzné však je asi i 

oset. laesaeg tv., 

východiskem je ie. *laks- 

(losos).5 

Odvozeno od téhož základu, 

jako zast. лох (losos v době 

tření), něm. Lachs (losos), je 

příbuzné lot. lāse (skvrna 

jiné barvy). Losos tak získal 

své jméno díky skvrnitým 

šupinám.6 
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ČJ/RJ 
 

Ondatra Ондатра 

Sémantické hledisko 1. hlodavec 

severoamerického původu 

žijící u vod, poskytující 

kožišinu bizam; zool. rod 

Ondatra: o. pižmová1 

1. hlodavec zdržující se  

u vod, jehož hnědavá 

kožešina patří mezi cenné 

2. kožešina tohoto živočicha 

a výrobky z ní7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Pochází z jazyka 

domorodých Huronů v Sev. 

Americe.5 

Pochází z jazyka indiánů.6 

 

ČJ/RJ 
 

Plotice  Чебак 

Sémantické hledisko 1. sladkovodní kaprovitá 

ryba stříbřitého těla; zool. 

rod Rutilus: p. obecná1 

1. ryba z čeledi kaprovitých 

2. druh kožešinové čepice12 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko P. płocica. Asi od psl. 

základu *plot-, který 

odpovídá lit. platùs (široký), 

ř. platýs (plochý, široký), 

tedy ryba se zploštělým 

tělem. Ze zsl. je něm. Plötze 

tv.5 

Ukr. чабак. Pochází z tur., 

další etymologie je nejasná.6 

 

ČJ/RJ 
 

Rejsek Землеройка 

Sémantické hledisko 1. drobný hmyzožravý 

savec; zool. rod Sorex: r. 

obecný, r. malý 

2. tech. dílenský rýsovací 

nástroj: truhlářský r.1 

1. hmyzožravý savec 

podobající se myši7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Vykládá se jako žertovná 

zdrobnělina od rys, důvody 

přenesení (žravost, barva) 

však nejsou přesvědčivé.  

Na základě slov. ekvivalentů 

(p. ryjówka, r. zemlerójka, 

sln. rôvka od rováti – rýt) se 

spíš zdá, že souvisí s rýt, 

rýpat. Jedná se snad až  

Došlo ke spojení slov земля 

a рыть. Rejsek je tak díky 

svým podzemním hnízdům 

považován za toho, kdo ryje 

v zemi. 
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o Preslův výtvor.5 

 

ČJ/RJ 
 

Rosomák Росомаха 

Sémantické hledisko 1. velká šelma 

z příbuzenstva kuny, žijící 

v severských končinách; 

zool. rod Gulo: r. sibiřský1 

1. šelma z čeledi 

lasicovitých, jehož kožešina 

je považována za cennou 

2. kožešina tohoto 

živočicha7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Přejato Preslem z p. 

rosomak a to nejspíš z r. 

rosomácha tv. Původ slova 

není jistý, snad lze uvažovat 

o tabuovém přesmyku  

ze *soromacha z psl. 

*sormacha, jež by bylo 

příbuzné s lit. šarmuõ 

(hranostaj).5 

Původ slova není jasný. Lze 

uvažovat o tabuovém 

přesmyku ze soromacha.6 

 

ČJ/RJ 
 

Rys Рысь 

Sémantické hledisko 1. kočkovitá šelma 

s chvostky na boltcích; zool. 

rod Lynx; být bystrý jako rys 

2. výrazná charakteristická 

vlastnost, čára, linie: muž 

ostrých rysů1 

1. kočkovitá šelma se 

štětinkami na uších, která 

umí dobře lézt po stromech, 

má výborný zrak a její srst je 

dorezava zbarvená 

2. rychlejší tempo, něco 

mezi krokem a cvalem7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 3. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. ryś, r. rys̕, s./ch. 

rȉs. Psl. *rysь je příbuzné 

s lot. lūsis, sthn. luhs (něm. 

Luchs), lat. lynx, ř. lýnx, vše 

z ie. *leuḱ- (světlý, bílý) 

zřejmě podle světlého 

zbarvení srsti rysa. Počáteční 

r- ve slov. je zřejmě 

způsobeno vlivem kořenů 

*rus-, *rys- (srov. č. nář. 

rysý – ryšavý, načervenalý), 

rovněž označující barvu.5 

Všesl., odvozeno ze stejného 

základu jako рыжий, руда, 

русый. Původní *rydsъ 

přešlo v rys po zjednodušení 

ds na с. Rys tedy doslova 

znamená ryšavý.6 
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ČJ/RJ 
 

Skřivan Жаворонок 

Sémantické hledisko 1. drobný zpěvavý pták při 

letu strmě stoupající; 

skřivánek; zool. rod Alauda 

2. užitkové plemeno holubů 

něm. původu1 

1. zpěvavý pták z čeledi 

skřivanovitých, který se 

vyskytuje poblíž polí a luk 

2. druh pečiva ve tvaru 

ptáčka, který se podle 

lidových zvyklostí peče 

v době příletu skřivanů 

3. podle psychologie člověk, 

který je nejaktivnější 

v brzkých ranních hodinách 

(opakem je sova)7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Slk. škovránok, p. 

skowronek, r. žávoronok, sln. 

škrjánec. Nejvíce slov. 

podob ukazuje na výchozí 

psl. *skovornъ(kъ), ale slovo 

podléhalo již v psl. různým 

změnám. Onom. základ je 

zřejmě stejný jako z slov. 

názvu pro špačka (skorec).5 

Jedná se o onom. původ жа 

жа, což je zvuk, který tento 

pták vydává. Jiný výklad 

hovoří o tom, že došlo  

ke složení жа a ворон, 

přičemž жа má odpovídat 

гай (hluk, křik), гаить 

(hlučet, křičet) a ворон se 

zase podobá p. gawron 

(havran). Jiný výklad udává, 

že slovo bylo odvozeno  

ze stejného základu (skvor-

/žavor-) jako скворец, 

шкварки (špaček, škvarky).6 

 

ČJ/RJ 
 

Sobol Соболь 

Sémantické hledisko 1. sibiřská šelma 

z příbuzenstva kuny, 

s jemnou srstí poskytující 

cennou kožešinu; kuna sobol 

(zool.) 

2. kožišina ze sobola; 

sobolina1 

1. srstnaté zvířátko z čeledi 

lasicovitých, jehož tmavě 

nebo světle hnědá kožešina 

je cenná 

2. kožešina tohoto živočicha 

a výrobky z ní; sobolina7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Z r. sóbol̕. Slovo snad již 

psl., příbuzné se sti. śabála- 

(skvrnitý). Z r. přejato i  

do západoevr. jazyků – něm. 

Zabel, fr. sable (sobolí 

samice), it. zibellino.5 

Příbuzné je ukr. соболь, č. 

sobol, b. соболец (sysel), p. 

soból. Přesná etymologie 

není známa.6 
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ČJ/RJ 
 

Srna Косуля 

Sémantické hledisko 1. samice srnce; přen. expr. 

štíhlá a svižná dívka 

2. srnka: houba 

s šedohnědým šupinatým 

kloboukem, která má 

naspodu chlupovité útvary; 

bot. rod Sarcodon1 

1. přežvýkavý savec z čeledi 

jelenovitých7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. sarna, s./ch. 

sŕna. Psl. *sьrna je příbuzné 

lit. stìrna, lot. stirna, další 

původ není zcela jasný. 

Obvykle se vychází z ie. 

*ḱṛna- od *ḱer- (hlava, roh), 

od něhož je i stpr. sirwis tv., 

něm. Hirsch (jelen), wal. 

carw, lat. cervus tv. (srov. 

kráva, sršeň), tedy rohaté 

zvíře, sporné je však lit. s- 

místo š-. Jiný výklad 

vychází z ie. *ser- 

(červenavý), srov. lit. saȓtas 

(rezavý – o koni).5 

Dříve козуля; jedná se tak  

o příbuzné slovo slovu коза 

(koza). Jde tedy o podobu 

jak fyzickou (oba 

živočichové náleží 

k sudokopytníkům), tak 

lingvistickou.6 

 

ČJ/RJ 
 

Sumec Сом 

Sémantické hledisko 1. velká dravá ryba (s 

masitými vousky kolem úst) 

žijící při dně řek; zool. rod 

Silurus: s. velký1 

1. velká sladkovodní dravá 

ryba, jejíž tělo je bez šupin a 

kolem úst má vousky 

2. kyrgyzská měnová 

jednotka7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. sum (stp. i som), 

r. som, s./ch. sȍm. Psl. 

*somъ odpovídá lit. šãmas, 

lot. sams tv., dále se spojuje 

s ř. kamasḗn (jakási ryba), 

což ukazuje na ie. *ḱamo-. 

Dále nejasné, spojení s ie. 

*ḱam- (palice, tyč, hůl) nelze 

považovat za převědčivé.5 

Všesl., přesné ekvivalenty 

nacházíme pouze balt. 

jazycích, př. lot. sams 

(sumec).6 
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ČJ/RJ 
 

Svišť Сурок 

Sémantické hledisko 1. horský hlodavec 

vydávající při nebezpečí 

výstražné hvizdy; zool. rod 

Marmota: s. horský1 

1. malý živočich z čeledi 

veverkovitých, který na zimu 

hibernuje7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Presl přejal z p. świszcz 

onom. původu (vydává 

hvízdavé zvuky).5 

Název byl přejat z tur., kde 

existuje сур téhož významu. 

Jedná se o onom. původ: 

svišť vydává typický 

hvízdavý zvuk, načež se mu 

začalo říkat také свистун.6 

 

ČJ/RJ 
 

Štika Щука 

Sémantické hledisko 1. dravá sladkovodní ryba se 

zubatými čelistmi; zool. rod 

Esox1 

1. dravá sladkovodní ryba, 

jejíž tělo je protáhlého tvaru, 

hlava seshora zploštělá a 

ústa s ostrými zuby široká7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 
Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. szczuka, r. ščúka. 

Psl. *ščuka nemá jistý 

původ, uvažuje se o ie. 

*skeu-, nejspíš ve významu 

štvát, vrhat (se) podle její 

dravosti. Na druhé straně 

variantní názvy dl. šćipeł, p. 

szczupak, br. ščupák tv. 

ukazují na příbuznost s č. 

starším štíplý (štíhlý), ale 

souvislost těchto názvů 

s všesl. názvem štiky není 

jistá.5 

Všesl., stejného základu jako 

sloveso щупать (zkoumat, 

sondovat). Ryba tak své 

jméno získala díky 

schopnosti doslova rejdit 

pod hladinou a 

prozkoumávat okolí.6 

 

ČJ/RJ 
 

Velryba Кит 

Sémantické hledisko 1. bezzubý kytovec 

s kosticovým sítem v tlamě; 

zool. rod Balaena: v. 

grónská 

2. hvězd. jedno ze souhvězdí 

jižní oblohy1 

1. obrovský mořský savec 

2. hov. o autoritativním 

člověku, na němž vše závisí7 
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Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod mužský, 2. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Asi podle střhn. walvisch 

(něm. Walfisch) tv. 

s přikloněním první části 

k vel- a překladem druhé 

části. Sama první část něm. 

slova znamená velryba, 

kytovec (srov. angl. whale, 

stisl. hvalr).5 

Přejato z ř., kde ketos – 

mořská nestvůra.6 

 

ČJ/RJ 
 

Vydra Выдра 

Sémantické hledisko 1. vodní šelma s jemnou 

hnědou srstí; zool. rod Lutra, 

Enhydra aj.: v. říční, v. 

mořská 

2. kožišina z vydry; 

vydrovina, vydřina 

3. expr. obratný, horlivý, 

často úspěšný a chamtivý 

rybář, pytlák1 

1. vodní šelma, která 

výborně plave, živí se 

rybami a žábami a její tmavě 

hnědý kožich je cenný 

2. hanl. o velice hubené (a 

obvykle nepřitažlivé) ženě7 

Gramatické hledisko Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský. 

Podstatné jméno obecné, 

životné, rod ženský, 1. typ 

skloňování.4 

Etymologické hledisko Všesl. – p. wydra, r. výdra, 

s./ch. vȉdra. Psl. *vydra je 

příbuzné stpr. wudro, angl. 

otter, něm. Otter, lat. lutra, 

ř. enydrís tv., hýdra (vodní 

drak), sti. udrá- (nějaké 

vodní zvíře), vše z ie. *ūdrā, 

*udrā, *udro- (vodní zvíře, 

vydra), odvozeného  

od *ṷodṛ (voda).5 

Všesl. slovo ie. původu. 

Odvozeno od stejného 

základu jako substantivum 

вода, doslova tedy označuje 

водяная (vodní) – podle 

místa výskytu tohoto 

živočicha.6 

 

12.13 VYHODNOCENÍ POROVNÁNÍ 
 

Praktická část práce byla věnována analýze sto čtyř vybraných lexémů fauny. 

Výsledky byly následně shrnuty do přehledného tematického slovníčku 

v podobě tabulek. Zaměřili jsme se na hledisko sémantické, gramatické a etymologické. 

Každá tabulka sestává ze tří sloupců a čtyř řádků. První sloupec je tzv. popisný – 

odkazuje k obsahu zbylých dvou sloupců. První řádek udává název lexému v českém jazyce a 
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jeho ruský ekvivalent. Další řádky porovnávají sémantické, gramatické a etymologické 

hledisko zkoumaného vzorku v obou jazycích.  

Ze sto čtyř analyzovaných jednotek bylo vybráno čtyřicet sedm jednotek s úplnou 

ekvivalencí, dvacet osm částečně ekvivalentních a dvacet devět etymologicky neodpovídajících 

si jednotek. Nejpočetnější skupinu tedy tvoří jednotky úplně ekvivalentní, čímž došlo 

k naplnění průvodního předpokladu, že si excerpovaný vzorek lexémů bude z důvodu 

příbuznosti obou jazyků odpovídat. Kritériem pro určování míry ekvivalence jednotlivých 

lexémů byla shodnost původu a grafická podobnost slov. Slova s úplnou ekvivalencí se 

shodovala většinově jak ve svém původu, tak i grafické podobnosti. Lišil-li se původ pouze 

nepatrně, slova byla vyhodnocena jako částečně ekvivalentní. Byla-li etymologie vyhodnocena 

jako nejasná, přistoupili jsme ke grafické podobnosti obou porovnávaných slov a na jejím 

základě slova vyhodnotili buď jako částečně ekvivalentní, nebo neekvivalentní. Slova 

s odlišnou etymologií a rozdíly v podobnosti byla vyhodnocena jako neekvivalentní. 

Nejmarkantnější grafická podobnost byla shledána u slov, u kterých lze předpokládat 

všeslovanský původ a výskyt na území tehdejších Slovanů (např. kráva, myš, ježek). 

Dále jsme se zaměřili na sémantické hledisko. Slova jsme si roztřídili podle toho, jedná-

li se o slova v obou jazycích monosémantická či polysémantická, monosémantická v češtině a 

polysémantická v ruštině, nebo polysémantická v češtině a monosémantická v ruštině. 

Výsledkem bylo třicet monosémantických a čtyřicet osm polysémantických jednotek v obou 

jazycích, jedenáct jednotek monosémantických v češtině a polysémantických v ruštině a 

patnáct jednotek polysémantických v češtině a monosémantických v ruštině. Polysémantická 

slova v obou jazycích zahrnují znamení horoskopu a většinově hvězdářské názvy  

(např. kozorožec – козерог). Mezi polysémantická slova lze zařadit také ta, u nichž jak 

v češtině, tak v ruštině shledáváme podobnost charakterovou či povahovou nebo je daný 

živočich součástí folklóru, popř. bajek (např. liška je vnímána jako mazaná v obou jazycích, 

papoušek svou výřečností může evokovat člověka upovídaného či toho, kdo něco stále 

opakuje). Zde se polysémie týká především hanlivých označení a vulgarismů (např. pes – 

bezohledný člověk a собака – lump, hanebný člověk). Dále lze polysémii předpokládat u slov 

všeslovanského nebo indoevropského původu, která byla všem Slovanům společná a díky 

svému ranému výskytu tak mohlo dojít k rozvětvení významů. Za slova v obou jazycích 

monosémantická považujeme mnohé názvy ryb a ptáků (např. losos – сёмга, stehlík – щегол). 

Domníváme se, že u slov, která jsou v češtině monosémantická a v ruštině polysémantická 

pouze o dvou významech, přičemž druhý význam odkazuje na kožešinu živočicha či produkty 
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z ní (např. ondatra, rosomák, veverka), se jedná o záležitost dané kultury či geografického 

rozmístění, neboť české slovníky u těchto živočichů druhý význam neuvádějí. 

Výsledky analýzy jsou zpracovány dle míry ekvivalence etymologické a sémantické 

v příloze práce. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá slovní zásobou z oblasti fauny v česko-ruském porovnání 

z etymologického a sémantického hlediska. Hlavním cílem práce bylo excerpovat vybrané 

lexémy fauny dle předem určených kritérií a následně je porovnat z hlediska sémantického, 

gramatického a etymologického, přičemž největší důraz byl kladen na poslední zmíněné 

hledisko.  

Teoretická část práce byla věnována lexikologii jakožto jedné z disciplín jazykovědy. 

Dále jsme se dotkli slova a jeho pozice v rámci lexikologie, přičemž jsme si objasnili několik 

elementárních jevů s tím souvisejících, z těch nejrozšířenějších se jedná o synonymitu, 

homonymitu a antonymii. Nejobsáhlejší kapitola pak pojednává o složení a vrstvách slovní 

zásoby českého a ruského jazyka. V ní jsme na slovní zásobu obou jazyků pohlédli z mnoha 

různých aspektů – historického, geografického, expresívního, přejímání. Podle O. Mana (1976, 

s. 129) se slova se mohou lišit původem, územním rozšířením, sociálním vymezením, časovým 

a stylistickým faktorem a dalšími. Následně jsme slovní zásobu českého a ruského jazyka 

porovnávali a věnovali se slovotvorbě a obohacování slovní zásoby obou jazyků. Poslední 

kapitola pak pojednává o etymologii jakožto vědě o původu slov a etymologických slovnících. 

A. A. Reformatskij (1996, s. 59) se zde dotýká také lidové etymologie, u níž často dochází 

k vyhodnocení neznámého slova na základě nahodilé podobnosti se slovem známějším 

z důvodu nerespektování fonetických zákonitostí, gramatické struktury a jejích proměn.  

V praktické části bakalářské práce jsme analyzovali sto čtyři vybraných lexémů fauny. 

Výsledky jsme zpracovali v podobě tematického slovníčku do přehledných tabulek, v nichž 

jsme u porovnávaných lexémů zaznamenávali hledisko sémantické, gramatické a 

etymologické. Každá tabulka tak obsahuje daný výraz, jeho sémantiku a původ v obou jazycích. 

Z etymologického hlediska převažovala slova úplně ekvivalentní (čtyřicet sedm jednotek), 

čímž byl splněn stanovený předpoklad práce. Ze sémantického hlediska převažovala slova 

polysémantická v obou jazycích (čtyřicet osm jednotek). 

Bylo zjištěno, že etymologie většiny slov vychází převážně ze starších východních 

jazyků, ale i jazyka latinského nebo řeckého. Slova označená hvězdičkou nejsou historicky 

doložena a rekonstruují se pomocí historicko-srovnávací metody (Rejzek, 2001, s. 36).  

Svou roli v původu slov sehrála také lidová etymologie, u níž je jen těžko prokazatelné, 

jedná-li se o pravdivou interpretaci. Dále byl zohledněn tabuový původ slov, kdy tabu v jazyce 

vyvolává představu, že vyslovení daného výrazu může nepříjemnou skutečnost přivolat či 

způsobit její mstu (Rejzek, 2001, s. 31).  
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K práci bylo užito etymologických a výkladových slovníků, které jsme si již dříve 

definovali v metodologii práce. 
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РЕЗЮМЕ  

 Основной целью работы является анализ избранных лексем темы фауна  

в чешском и русском языках, т. е. их сравнение с семантической, грамматической и 

этимологической точки зрения, и их распределение на основании степени семантической 

и этимологической эквивалентности.  

Теоретическая часть работы связана, главным образом, с лексикологией, 

основными лексикологическими понятиями и посвящена различиям между чешским и 

русским словарным запасом. Лексикология как неотъемлемая часть лингвистики 

является причиной столкновения мнений большинства лингвистов, так как они 

предлагают разные определения. Например, P. Hauser (1980, с. 8) понимает 

лексикологию как одну из двух основных лингвистических отраслей вместе  

с грамматикой, Д. Э. Розенталь (2010, с. 6) определяет эту область лингвистики как науку 

о языке и словарном запасе.  

Практическая часть работы посвящена семантическому, грамматическому и 

этимологическому анализу ста четырёх лексем, распределённых по учебным пособиям 

Радуга, Класс!, Времена и Русский язык – подготовка к экзамену на аттестат зрелости  

в алфавитном порядке в таблицах. Цель практической части работы – определить степень 

эквивалентности анализируемых единиц. Мы приходим к выводу, что с точки зрения 

этимологии большинство единиц (сорок семь) соответствует друг другу в обоих языках. 

С семантической точки зрения мы обнаружили, что сорок восемь полисемантических 

единиц соответствуют друг другу в обоих языках только в некоторых своих значениях, 

по характеру или природе человека (сокол – храбрый и смелый мужчина). Также 

обращают на себя внимание пейоративные названия (корова – глупая и неуклюжая 

женщина).  

Предположение о том, что данные лексемы в целом соответствуют друг другу         

в чешском и русском языках, находит подтверждение в нашей работе. 

 Для написания работы были использовано несколько этимологических и 

толковых словарей, в том числе интернет-словари. 

 

 

 

 



 

- 93 - 
  

ZDROJE 

Seznam primární literatury užité pro zpracování práce 

ČEJKA, Mirek. Česká lexikologie a lexikografie. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 

 

DOKULIL, Miloš. Tvoření slov v češtině: Teorie odvozování slov. Praha: Nakladatelství 

československé akademie věd, 1962. 

 

FILIPEC, Josef a František ČERMÁK. Česká lexikologie. Praha: ACADEMIA, nakladatelství 

Československé akademie věd, 1985. 

 

FOMINA, M.I. Sovremennyj russkij jazyk: Leksikologija. 4. Moskva: Vysšaja škola, 2001. 

 

HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 

1980. 

 

MAN, Oldřich. Základy lexikologie ruského jazyka. 1. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, n. p., Praha 1, 1976. 

 

REFORMATSKIJ, A. A. Vvedenije v jazykovedenije. Moskva: ASPEKT PRESS, 1996. ISBN 

5-7567-0046-3. 

 

ROZENTAL̕, D. E., I. B. GOLUB a M. A. TELENKOVA. Sovremennyj russkij jazyk: Ot A 

do JA. 11-e izd. Moskva: AYRIS-press, 2010. ISBN 978-5-8112-4098-2. 

 

SIMAKOVA, E. S. Russkij jazyk: Polnyj spravočnik dlja podgotovki k EГЭ. Moskva: AST: 

Astrel,̕ 2014, 445 s. ISBN 978-5-17-081411-4. 

 

ŠANSKIJ, N. M. a V. V. IVANOV. Sovremennyj russkij jazyk v trech časťjach. 2-e ispr. i 

dop. izd. Moskva: Prosvěščenije, 1987. 

 

VLČEK, Josef. Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se slovní zásobou českého jazyka. 1. 

Praha: Univerzita Karlova, 1986. ISBN 60-013-85. 

 

ZEMSKAJA, E. A. Sovremennyj russkij jazyk: Slovoobrazovanie: učebnoe posobije. 3-e ispr. 

i dop. izd. Moskva: Flinta: Nauka, 2011. 

 

Seznam literárních zdrojů užitých pro excerpci lexikálního materiálu 

BRONIARZ, Renata a Jelizaveta CHAMRAJEVA. Vremena 1 - učebnice: Pro začátečníky. 

INFOA, 2009. ISBN 978-80-7240-663-0. 

 

BRONIARZ, Renata a Jelizaveta CHAMRAJEVA. Vremena 1 - pracovní sešit: Pro 

začátečníky. INFOA, 2009. ISBN 978-80-7240-664-7. 

 

BRONIARZ, Renata a Jelizaveta CHAMRAJEVA. Vremena 2 - učebnice. INFOA, 2009. 

ISBN 978-80-7240-677-7. 

 

BRONIARZ, Renata a Jelizaveta CHAMRAJEVA. Vremena 2 - pracovní sešit. INFOA, 

2009. ISBN 978-80-7240-678-4. 

 



 

- 94 - 
  

BRONIARZ, Renata a Jelizaveta CHAMRAJEVA. Vremena 3 - učebnice. INFOA, 2010. 

ISBN 978-80-7240-727-9. 

 

BRONIARZ, Renata a Jelizaveta CHAMRAJEVA. Vremena 3 - pracovní sešit. INFOA, 

2010. ISBN 978-80-7240-728-6. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 1: Učebnice ruštiny. Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-659-8. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 1: Pracovní sešit. Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-660-4. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 2: Učebnice ruštiny. Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-700-7. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 2: Pracovní sešit. Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-701-4. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 3: Učebnice ruštiny. Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-772-4. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 3: Pracovní sešit. Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-773-1. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 4: Učebnice ruštiny. Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-947-6. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 4: Pracovní sešit. Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-948-3. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 5: Učebnice ruštiny. Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-953-7. 

 

JELÍNEK, Stanislav, Ljubov Fjodorovna ALEXEJEVA, Radka HŘÍBKOVÁ a Hana 

ŽOFKOVÁ. Raduga po-novomu 5: Pracovní sešit. Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-954-4. 

 

KARNĚJEVA, Ljudmila. Ruština - maturitní příprava. Dubicko: INFOA, 2011. ISBN 978-

80-7240-755-2. 

 

ORLOVA, N. et al. Klass!: Ruština pro střední školy. Klett, 2010. ISBN 978-80-7397-032-1. 

 

ORLOVA, N. et al. Klass! 2: Ruština pro střední školy. Klett, 2011. ISBN 978-80-7397-066-

6.  

 

ORLOVA, N. et al. Klass! 3: Ruština pro střední školy. Klett, 2012. ISBN 978-80-7397-067-

3. 

 

Seznam literárních a elektronických zdrojů, které posloužily k inspiraci 

BARANOV, A. N. a D. O. DOBROVOL̕SKIJ. Semantičeskije otnošenija vo frazeologiji: 

Semantic relations in phraseology [online]. Institut russkogo jazyka im.V.V. Vinogradova 



 

- 95 - 
  

RAN [cit. 2017-11-11]. Dostupné z: http://www.dialog-

21.ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/7.pdf 

 

BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ a Karel KUČERA. Malý staročeský slovník [online]. 1. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978 [cit. 2016-11-17]. Dostupné z: 

http://detektory.hantec.cz/download/maly-starocesky-slovnik.pdf 

 

BRČÁKOVÁ, Dagmar, Jitka STIESSOVÁ a Veronika MISTROVÁ. 15 urokov po russkoj 

morfologiji: [skripta pro posluchače Filozofické fakulty Univerzity Karlovy]. 2-oje rasš. i dop. 

izd., 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-718-4396-2. 

 

LEKANT, P. A., E. I. DIBROVA, L. L. KASATKIN a E. V. KLOBUKOV. Sovremennyj 

russkij jazyk: Učebnik dlja bakalavrov. 5-e izd. Moskva: Jurajt, 2014. ISBN 978-5-9916-

3120-4. 

 

Nechybujte.cz: Správně česky [online]. Brno: Lingea [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: 

https://www.nechybujte.cz/ 

 

NĚŠČIMENKO, G. P. et al. Sopostavitel̕noje izučenije slovoobrazovanija slavjanskich 

jazykov. Moskva: Nauka, 1987. 

 

Seznam elektronických zdrojů užitých pro zpracování práce 

DUSKAEVA, L. P. Sovremennyj russkij jazyk: Učebnik dlja vuzov: Standart treťjego 

pokolenija [online]. Pitěr, 2014 [cit. 2017-11-11]. ISBN 978-5-496-00754-2. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=e89LDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gb

s_atb#v=onepage&q&f=false 

 

HAVLOVÁ, Eva. Nad novým českým etymologickým slovníkem. Listy filologické [online]. 

Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, 

2002, 125(3/4) [cit. 2017-11-07]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/23467816?seq=1#page_scan_tab_contents 

 

KROBOTOVÁ, Milena. O lexikologii [online]. [cit. 2017-11-11]. Dostupné z: 

http://kcjl2.upol.cz/studijni_materialy_akreditace/BAKALARSKE_STUDIUM/10)_Lexikolo

gie_(KROBOTOVA_M.)/Stylistika_a_lexikologie_1/04_Krobotova-O_lexikologii.pdf 

 

LIPKA, Leonhard. English Lexicology: Lexical Structure, Word Semantics & Word-formation 

[online]. Gunter Narr Verlag, 2002 [cit. 2016-11-17]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=OjidcB31pZ4C&pg=PR11&lpg=PR11&dq=langue+a+paro

le+lexicology&source=bl&ots=dFXKsFSdMA&sig=Iz9XS82aEUhON2x2nyuW_l1l5ww&hl

=cs&sa=X&ved=0ahUKEwics6b5s_HPAhWKBsAKHR22DDgQ6AEIIDAA#v=onepage&q

=langue%20a%20parole%20lexicology&f=false 

 

MITTER, Patrik. Lexikologie českého jazyka [online]. [cit. 2016-11-17]. Dostupné z: 

http://www.pf.ujep.cz/pf/osobni-dokumenty/kbo/286-kbo-mitter-studijni-opora-

lexikologie/file 

Naše řeč: K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině [online]. 

2007, 90(2) [cit. 2017-11-07]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7932 

 

http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/7.pdf
http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2011/materials/ru/pdf/7.pdf
http://detektory.hantec.cz/download/maly-starocesky-slovnik.pdf
https://www.nechybujte.cz/
https://books.google.cz/books?id=e89LDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=e89LDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
http://www.jstor.org/stable/23467816?seq=1#page_scan_tab_contents
http://kcjl2.upol.cz/studijni_materialy_akreditace/BAKALARSKE_STUDIUM/10)_Lexikologie_(KROBOTOVA_M.)/Stylistika_a_lexikologie_1/04_Krobotova-O_lexikologii.pdf
http://kcjl2.upol.cz/studijni_materialy_akreditace/BAKALARSKE_STUDIUM/10)_Lexikologie_(KROBOTOVA_M.)/Stylistika_a_lexikologie_1/04_Krobotova-O_lexikologii.pdf
https://books.google.cz/books?id=OjidcB31pZ4C&pg=PR11&lpg=PR11&dq=langue+a+parole+lexicology&source=bl&ots=dFXKsFSdMA&sig=Iz9XS82aEUhON2x2nyuW_l1l5ww&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwics6b5s_HPAhWKBsAKHR22DDgQ6AEIIDAA#v=onepage&q=langue%20a%20parole%20lexicology&f=false
https://books.google.cz/books?id=OjidcB31pZ4C&pg=PR11&lpg=PR11&dq=langue+a+parole+lexicology&source=bl&ots=dFXKsFSdMA&sig=Iz9XS82aEUhON2x2nyuW_l1l5ww&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwics6b5s_HPAhWKBsAKHR22DDgQ6AEIIDAA#v=onepage&q=langue%20a%20parole%20lexicology&f=false
https://books.google.cz/books?id=OjidcB31pZ4C&pg=PR11&lpg=PR11&dq=langue+a+parole+lexicology&source=bl&ots=dFXKsFSdMA&sig=Iz9XS82aEUhON2x2nyuW_l1l5ww&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwics6b5s_HPAhWKBsAKHR22DDgQ6AEIIDAA#v=onepage&q=langue%20a%20parole%20lexicology&f=false
https://books.google.cz/books?id=OjidcB31pZ4C&pg=PR11&lpg=PR11&dq=langue+a+parole+lexicology&source=bl&ots=dFXKsFSdMA&sig=Iz9XS82aEUhON2x2nyuW_l1l5ww&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwics6b5s_HPAhWKBsAKHR22DDgQ6AEIIDAA#v=onepage&q=langue%20a%20parole%20lexicology&f=false
http://www.pf.ujep.cz/pf/osobni-dokumenty/kbo/286-kbo-mitter-studijni-opora-lexikologie/file
http://www.pf.ujep.cz/pf/osobni-dokumenty/kbo/286-kbo-mitter-studijni-opora-lexikologie/file
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7932


 

- 96 - 
  

RUBLEVA, O. L. Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka: Učebnoe posobije [online]. 

Vladivostok: TIDOT DVGU, 2004 [cit. 2017-02-14]. Dostupné z: 

http://scicenter.online/leksikografiya-frazeologiya-leksikologiya/leksikologiya-

sovremennogo-russkogo.html 

 

Slovo a Slovesnost: Nové etymologické slovníky indoevropských jazyků [online]. 1960, 21(2) 

[cit. 2017-11-07]. Dostupné z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1047 

 

Slovo a Slovesnost: O názorech na dichotomii langue a parole (K vývoji pojetí některých 

základních lingvistických pojmů a termínů) [online]. 1987, 48(3) [cit. 2016-11-17]. Dostupné 

z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3182 

 

Slovo a Slovesnost: Sovětská lexikologie a lexikografie o otázkách homonymie [online]. 

1963, 24(1) [cit. 2017-11-07]. Dostupné z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1209 

 

SVOBODOVÁ, Jana et al. Lexikologie [online]. 2003 [cit. 2016-11-17]. Dostupné z: 

http://www.osu.cz/fpd/kcd/dokumenty/cestinapositi/lexikologie.htm 

 

VONDRÁČEK, Miloslav. Současný český jazyk - lexikologie [online]. 2014 [cit. 2016-11-17]. 

Dostupné z: http://inpdf.uhk.cz/wp-content/uploads/2014/03/Lexikologie-Vondracek.pdf 

 

ŽAŽA, Stanislav. K diferencím ve složení ruské a české slovní zásoby [online]. 1991 [cit. 

2016-11-13]. ISBN 80-210-0362-6. ISSN 0231-7567. Dostupné z: 

https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/101483/A_Linguistica_39-1991-

1_7.pdf?sequence=1 

 

Seznam zdrojů citovaných v tematickém slovníku 
1 LEXIKOGRAFICKÝ KOLEKTIV ÚSTAVU PRO JAZYK ČESKÝ ČSAV. Slovník 

spisovného jazyka českého [online]. [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: 

http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc 

 
2 Tolkovyj slovar̕ russkogo jazyka pod red. D. N. Ušakova: 100 tysjač slov. Moskva: Standard, 

2015. ISBN 978-5-91336-058-8. 

 
3 Lachtan medvědí. ZOO Brno [online]. [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: 

http://www.zoobrno.cz/zvirata-v-zoo/chovana-zvirata/savci/callorhinus-ursinus 

 
4 Morfologičeskij razbor slov [online]. [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: 

http://morphologyonline.ru/ 

 
5 REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. LEDA, 2001. ISBN 80-85927-85-3. 

 
6 ΛΓΩ: Etimologičeskije onlajn-slovari russkogo jazyka [online]. [cit. 2017-11-12]. Dostupné 

z: https://lexicography.online/etymology/ 

 
7 KOLEKTIV REDAKTOROV PORTALA GRAMOTA.RU. Spravočno-informacijonnyj 

portal GRAMOTA.RU: Russkij jazyk dlja vsjech [online]. 2000 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: 

http://gramota.ru/ 

 

http://scicenter.online/leksikografiya-frazeologiya-leksikologiya/leksikologiya-sovremennogo-russkogo.html
http://scicenter.online/leksikografiya-frazeologiya-leksikologiya/leksikologiya-sovremennogo-russkogo.html
http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1047
http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3182
http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1209
http://www.osu.cz/fpd/kcd/dokumenty/cestinapositi/lexikologie.htm
http://inpdf.uhk.cz/wp-content/uploads/2014/03/Lexikologie-Vondracek.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/101483/A_Linguistica_39-1991-1_7.pdf?sequence=1
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/101483/A_Linguistica_39-1991-1_7.pdf?sequence=1
http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?db=ssjc
http://www.zoobrno.cz/zvirata-v-zoo/chovana-zvirata/savci/callorhinus-ursinus
http://morphologyonline.ru/
https://lexicography.online/etymology/
http://gramota.ru/


 

- 97 - 
  

8 KALININA, Julia. Portret slova KENGURU [online]. [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: 

http://globaltalents.ru/upload/medialibrary/f43/f430419e975776f6a98cf0087440c144.pdf.  

Projekt. MOU OOŠ No. 21. Vedoucí práce Samsonova N.A.  

 
9 Slovar.cc: Slovari, enciklopediji i spravočniki [online]. 2010 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: 

https://slovar.cc/ 

 
10 DAL̕, V. I. Tolkovyj slovar̕ živogo velikorusskogo jazyka [online]. Directmedia, 2013 [cit. 

2017-11-12]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=pZN5BAAAQBAJ&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%D0%

BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%

BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=5hN8s9yoU4&sig=d

B1tx7WWVFXS54MHnuTuSRj_LVY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiduMvrmtzWAhXFJ5

oKHRm5AGUQ6AEIRDAI#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%

BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D

1%82%D0%B8&f=false 

 
11 Naše řeč: Několik poznámek k počátkům české zoologické terminologie [online]. 

1992, 75(4) [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7090 

 
12 DAL̕, V. I. Tolkovyj slovar̕ živogo velikorusskogo jazyka [online]. Directmedia, 2014 [cit. 

2017-11-12]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1

%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0

%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1

%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-

2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v

=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D

0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://globaltalents.ru/upload/medialibrary/f43/f430419e975776f6a98cf0087440c144.pdf
https://slovar.cc/
https://books.google.cz/books?id=pZN5BAAAQBAJ&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=5hN8s9yoU4&sig=dB1tx7WWVFXS54MHnuTuSRj_LVY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiduMvrmtzWAhXFJ5oKHRm5AGUQ6AEIRDAI#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&f=false
https://books.google.cz/books?id=pZN5BAAAQBAJ&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=5hN8s9yoU4&sig=dB1tx7WWVFXS54MHnuTuSRj_LVY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiduMvrmtzWAhXFJ5oKHRm5AGUQ6AEIRDAI#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&f=false
https://books.google.cz/books?id=pZN5BAAAQBAJ&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=5hN8s9yoU4&sig=dB1tx7WWVFXS54MHnuTuSRj_LVY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiduMvrmtzWAhXFJ5oKHRm5AGUQ6AEIRDAI#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&f=false
https://books.google.cz/books?id=pZN5BAAAQBAJ&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=5hN8s9yoU4&sig=dB1tx7WWVFXS54MHnuTuSRj_LVY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiduMvrmtzWAhXFJ5oKHRm5AGUQ6AEIRDAI#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&f=false
https://books.google.cz/books?id=pZN5BAAAQBAJ&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=5hN8s9yoU4&sig=dB1tx7WWVFXS54MHnuTuSRj_LVY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiduMvrmtzWAhXFJ5oKHRm5AGUQ6AEIRDAI#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&f=false
https://books.google.cz/books?id=pZN5BAAAQBAJ&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=5hN8s9yoU4&sig=dB1tx7WWVFXS54MHnuTuSRj_LVY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiduMvrmtzWAhXFJ5oKHRm5AGUQ6AEIRDAI#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&f=false
https://books.google.cz/books?id=pZN5BAAAQBAJ&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=5hN8s9yoU4&sig=dB1tx7WWVFXS54MHnuTuSRj_LVY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiduMvrmtzWAhXFJ5oKHRm5AGUQ6AEIRDAI#v=onepage&q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%82%D0%B8&f=false
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7090
https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false
https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false
https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false
https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false
https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false
https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false
https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false
https://books.google.cz/books?id=nVBoCwAAQBAJ&pg=PA7330&lpg=PA7330&dq=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&source=bl&ots=WjcNM4gUiC&sig=IdM18A789c6WJ6-9ul6Fu-2VbwE&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwisofG_0vzWAhXGZVAKHQa8BKIQ6AEIVTAH#v=onepage&q=%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&f=false
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SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEMATICKÉM 

SLOVNÍKU 

alb. albánský 

angl. anglický 

ar. arabský 

arm. arménský 

av. avestský 

ázerb. ázerbajdžánský 

b. bulharský 

balt. baltský 

br. běloruský 

bret. bretonský 

bsl. baltoslovanský 

csl. církevněslovanský 

č. český 

dl. dolnolužický 

egypt. egyptský 

evr. evropský 

fin. finský 

fr. francouzský 

germ. germánský 

gót. gótský 

hl. hornolužický 

ch. chorvatský 

ie. indoevropský 

ir. irský 

írán. íránský 

it. italský 

jsl. jihoslovanský 

kelt. keltský 

kim. kimmerský 

krym.-tat. krymskotatarský 

kurd. kurdský 

lat. latinský 

lit. litevský 

lot. lotyšský 

luž. lužický 

maď. maďarský 

mar. marocká arabština 

neie. neindoevropský 

něm. německý 

niz. nizozemský 

nor. norský 

oset. osetský 

p. polský 

per. perský 

pozdnělat. pozdnělatinský 

předsl. předslovanský 
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psl. praslovanský 

r. ruský 

rak. rakouský 

rétorom. rétorománský 

ř. řecký 

s. srbský 

slk. slovenský 

sln. slovinský 

slov. slovanský 

stangl. staroanglický 

stč. staročeský 

stfr. starofrancouzský 

sthn. starohornoněmecký 

sti. staroindický 

stir. staroirský 

stisl. staroislandský 

stp. staropolský 

stper. staroperský 

stpr. staropruský 

str. staroruský 

střhn. středohornoněmecký 

střlat. středolatinský 

stsas. starosaský 

stsl. staroslověnský 

šp. španělský 

švéd. švédský 

tat. tatarský 

toch. tocharský 

ttat. turkotatarský 

tur. turecký 

ukr. ukrajinský 

veps. vepský 

vsl. východoslovanský 

všeie. všeindoevropský 

všesl. všeslovanský 

wal. waleský/velšský 

zsl. západoslovanský 
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bot. botanický 

d. dialektní, nářeční 

expr. expresívní 

geogr. geografický 

hanl. hanlivý 

hist. historický 

hov. hovorový 

hvězd. hvězdářský 

kniž. knižní 

lid. lidový 

lid. etym. lidová etymologie 

mn. č. množné číslo 

nář. nářeční 

ob. obecněčeský/obecně 

odb. odborný 

onom. onomatopoický 

podst. jm. podstatné jméno 

prof. profesionalismus 

př. jm. přídavné jméno 

přen. přeneseně 

sev. severní 

slang. slangový 

sport. sportovní 

srov. srovnej 

st. starší; století 

tech. technický 

tv. téhož významu 

ust. spoj. ustálené spojení 

záp. západní 

zast. zastaralý 

zeměď. zemědělský 

zhrub. zhruběle 

zool. zoologický 

zprav. zpravidla 

žert. žertovný 

* není doloženo, rekonstruuje se pomocí historicko-srovnávací metody 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A: Seznam lexémů dle učebních souborů 

Příloha B: Seznam lexémů dle míry sémantické ekvivalence 

Příloha C: Seznam lexémů dle míry etymologické ekvivalence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

PŘÍLOHY 

A – SEZNAM LEXÉMŮ DLE UČEBNÍCH SOUBORŮ  

R = RADUGA PO-NOVOMU 

K = KLASS! 

V = VREMENA 

VP = VREMENA PRACOVNÍ SEŠIT 

MP = RUŠTINA – MATURITNÍ PŘÍPRAVA 

1-5 = Číslo učebnicového dílu, v němž se dané slovo vyskytuje 

 

RADUGA PO-NOVOMU (R) 

ČJ RJ Výskyt 

daněk лань R 3 

ježek ёж R 2; K 1; V 1; MP 

kocour кот R 1; K 2,3; V 3; MP 

kočka кошка R 2,3,4,5; K 1,2,3; V 1,2; 

VP 2,3; MP 

kohout петух R 3 

kůň конь R 5; K 3; V 2; MP 

liška лиса R 4; V 2; MP 

losos сёмга R 4; MP 

orel орёл R 5; V 3 

panter пантера R 5; MP 

pavouk паук R 5 

pes собака R 1,2,3,4,5; K 1,2; V 1,2; 

VP 2,3; MP 

sele поросёнок R 4 

slepice курица R 4; V 1 

sokol сокол R 3; V 3 

vlk волк R 5; V 2,3; MP 

vrána ворона R 5; V 3 

zajíc заяц R 5; V 1; MP 

 

KLASS! (K) 

ČJ RJ Výskyt 

čečetka чечётка K 2 

čížek чиж K 2 

divoké prase кабан K 3 

holub голубь K 3; MP 

housenka гусеница K 3 

husa гусь K 2; V 1 

jelen олень K 3; VP 2; MP 

kachna утка K 3 

kanárek канарейка K 1 



 

 
  

kapr карп K 2 

klokan кенгуру K 1 

koza коза K 3 

kozorožec козерог K 1 

králík кролик K 1; MP 

kráva корова K 3; V 2 

krtek крот K 3 

křepelka перепел K 1 

kukačka кукушка K 3 

kůň лошадь K 1; V 1; MP 

lev лев K 1; VP 2; MP 

medvěd (hnědý) (бурый) медведь K 3; VP 2; MP 

mol моль K 3 

morče морская свинка K 1 

motýl бабочка K 3 

moucha муха K 3 

myš мышь K 2,3; VP 2; MP 

opice обезьяна K 3 

papoušek попугай K 2; V 3; MP 

rak рак K 1; V 2 

rorýs стриж K 2 

ryba рыба K 1; MP 

stehlík щегол K 2 

stonožka сороконожка K 3 

střevlík жужелица K 1 

štěně щенок K 3; VP 3; MP 

štír скорпион K 1 

tučňák пингвин K 3 

tygr (bengálský) (бенгальский) тигр K 3; MP 

užovka уж K 1 

vrabec воробей K 3; MP 

želva черепаха K 3 

 

VREMENA (V); VREMENA PRACOVNÍ SEŠIT (VP) 

ČJ RJ Výskyt 

brhlík поползень V 3 

čáp аист V 3 

had змея V 2; MP 

havran грач V 3 

hříbě жеребёнок V 2 

chobotnice осьминог V 1 

jeřábek рябчик V 3 

jeseter осётр V 3; MP 

krab краб V 3 

krokodýl крокодил V 2 

krysa крыса V 2 

labuť лебедь V 1 



 

 
  

mravenec муравей V 2 

ovce овца  V 2 

pes пёс V 3; MP 

pštros страус V 2 

racek чайка V 2 

slavík соловей V 3; MP 

slon слон VP 2 

sýkorka синица V 3 

veverka белка VP 2 

vlaštovka ласточка V 3 

 

RUŠTINA – MATURITNÍ PŘÍPRAVA (MP) 

ČJ RJ Výskyt 

blecha блоха MP 

bobr бобр MP 

cejn лещ MP 

deňka бурундук MP 

hranostaj горностай MP 

ještěrka ящерица MP 

křeček хомяк MP 

lipan хариус MP 

los лось MP 

losos лосось MP 

ondatra ондатра MP 

plotice чебак MP 

rejsek землеройка MP 

rosomák росомаха MP 

rys рысь MP 

skřivan жаворонок MP 

sobol соболь MP 

srna косуля MP 

sumec сом MP 

svišť сурок MP 

štika щука MP 

velryba кит MP 

vydra выдра MP 

 

 V této části práce jsme si analyzované lexémy fauny rozdělili abecedně do tabulek dle 

jednotlivých učebních souborů. Tematicky nejpočetnějším je učební soubor Klass! 

(díly 1-3) s jedenačtyřiceti jednotkami fauny, za ním pak učebnice Ruština – maturitní příprava 

(dvacet tři jednotek), učební soubor Vremena (díly 1-3) s dvaadvaceti jednotkami a učební 

soubor Raduga po-novomu (díly 1-5) s osmnácti jednotkami. Do analýzy učebních souborů 

byly zahrnuty i jejich pracovní sešity, zde však byl zaznamenán výskyt lexémů pouze  



 

 
  

ve druhém a třetím díle učebního souboru Vremena. Mezi nejužívanější lexémy fauny se řadí 

kočka a pes, které se vyskytují téměř ve všech učebnicových dílech. Mezi často užívané lze dále 

zařadit ježek, kocour a kůň, které se vyskytují ve všech učebních souborech, liší se však svým 

výskytem v jednotlivých učebnicových dílech. Lexikální minimum pro téma fauna jednotlivých 

učebních souborů se tak převážně shoduje.



 

 
  

 

B – SEZNAM LEXÉMŮ DLE MÍRY SÉMANTICKÉ EKVIVALENCE
  

ČJ (monosémantické) RJ (monosémantické) 

brhlík поползень 

cejn лещ 

čáp аист 

čečetka чечётка 

čížek чиж 

daněk лань 

deňka бурундук 

hranostaj горностай 

jelen олень 

jeřábek рябчик 

jeseter осётр 

kanár канарейка 

klokan кенгуру 

krtek крот 

lipan хариус 

losos лосось 

losos сёмга 

morče морская свинка 

moucha муха 

pštros страус 

racek чайка 

rorýs стриж 

slavík соловей 

stehlík щегол 

stonožka сороконожка 

střevlík жужелица 

svišť сурок 

sýkorka синица 

štika щука 

užovka уж 

 

 

ČJ (polysémantické) ČJ (polysémantické) 

blecha блоха 

bobr бобр 

had змея 

housenka гусеница 

husa гусь 

ježek ёж 

kachna утка 

kocour кот 

kočka кошка 

kohout петух 



 

 
  

koza коза 

kozorožec козерог 

kráva корова 

křeček хомяк 

kukačka кукушка 

kůň конь 

kůň лошадь 

labuť лебедь 

lev лев 

liška лиса 

medvěd (hnědý) (бурый) медведь 

mol моль 

motýl бабочка 

myš мышь 

opice обезьяна 

orel орёл 

ovce овца 

papoušek попугай 

pavouk паук 

pes пёс 

pes собака 

rak рак 

ryba рыба 

rys рысь 

skřivan жаворонок 

slepice курица 

slon слон 

sobol соболь 

sokol сокол 

štěně щенок 

štír скорпион 

velryba кит 

vlaštovka ласточка 

vlk волк 

vrána ворона 

vydra выдра 

zajíc заяц 

želva черепаха 

 

 

ČJ (monosémantické) RJ (polysémantické) 

divoké prase кабан 

holub голубь 

chobotnice осьминог 

krab краб 

krokodýl крокодил 

ondatra ондатра 

plotice чебак 



 

 
  

rosomák росомаха 

sele поросёнок 

sumec сом 

veverka белка 

 

 

ČJ (polysémantické) RJ (monosémantické) 

havran грач 

hříbě жеребёнок 

ještěrka ящерица 

kapr карп 

králík кролик 

krysa крыса 

křepelka перепел 

los лось 

mravenec муравей 

panter пантера 

rejsek землеройка 

srna косуля 

tučňák пингвин 

tygr (bengálský) (бенгальский) тигр 

vrabec воробей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

C – SEZNAM LEXÉMŮ DLE MÍRY ETYMOLOGICKÉ 

EKVIVALENCE 

 

ČJ (úplně ekvivalentní) RJ (úplně ekvivalentní) 

bobr бобр 

čečetka чечётка 

čížek чиж 

holub голубь 

housenka гусеница 

hříbě жеребёнок 

husa гусь 

jelen олень 

jeřábek рябчик 

ježek ёж 

kanár канарейка 

kocour кот 

krab краб 

kráva корова 

krokodýl крокодил 

krysa крыса 

kukačka кукушка 

kůň конь 

labuť лебедь 

lev лев 

liška лиса 

los лось 

losos лосось 

medvěd (hnědý) (бурый) медведь 

mol моль 

moucha муха 

mravenec муравей 

myš мышь 

ondatra ондатра 

orel орёл 

ovce овца 

panter пантера 

papoušek попугай 

pštros страус 

pavouk паук 

rosomák росомаха 

ryba рыба 

slavík соловей 

slon слон 

sobol соболь 

sokol сокол 

sumec сом 

tygr (bengálský) (бенгальский) тигр 



 

 
  

užovka уж 

vlk волк 

vrána ворона 

zajíc заяц 

 

 

ČJ (částečně ekvivalentní) RJ (částečně ekvivalentní) 

blecha блоха 

jeseter осётр 

ještěrka ящерица 

kachna утка 

kapr карп 

klokan кенгуру 

kočka кошка 

koza коза 

kozorožec козерог 

králík кролик 

krtek крот 

křepelka перепел 

morče морская свинка 

opice обезьяна 

rak рак 

rejsek землеройка 

rys рысь 

skřivan жаворонок 

stehlík щегол 

stonožka сороконожка 

svišť сурок 

sýkorka синица 

štěně щенок 

štika щука 

tučňák пингвин 

vlaštovka ласточка 

vrabec воробей 

vydra выдра 

 

 

ČJ (neekvivalentní) RJ (neekvivalentní) 

brhlík поползень 

cejn лещ 

čáp аист 

daněk лань 

deňka бурундук 

divoké prase кабан 

had змея 

havran грач 

hranostaj горностай 

chobotnice осьминог 

kohout петух 



 

 
  

křeček хомяк 

kůň лошадь 

lipan хариус 

losos сёмга 

motýl бабочка 

pes пёс 

pes собака 

plotice чебак 

racek чайка 

rorýs стриж 

sele поросёнок 

slepice курица 

srna косуля 

střevlík жужелица 

štír скорпион 

velryba кит 

veverka белка 

želva черепаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


