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ANOTACE: 

Bakalářská práce je věnována sportovní terminologii v česko-ruském porovnání. V teoretické 

části práce je charakterizována lexikologie jako věda zabývající se slovní zásobou a jsou 

popsány procesy slovotvorby a obohacování slovní zásoby, přičemž byly zdůrazněny 

nejčastější a nejfrekventovanější způsoby obohacování slovní zásoby. Teoretická část dále 

obsahuje charakteristiku etymologie jako vědy zkoumající původ slov. V praktické části byla 

provedena analýza jazykového materiálu získaného excerpcí lexémů se sportovní tematikou. 

Tento materiál byl klasifikován dle předem stanovených kritérií. Byla provedena analýza 

učebního souboru Raduga po-novomu, jejímž cílem bylo zjistit výskyt sledovaných lexikálních 

jednotek. Výstupem je tematický česko-ruský sportovní slovník. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

lexikologie, slovotvorba, komparace, sport, tematický slovník 

 

ANNOTATION: 

The thesis is devoted to the terminology of sports in Czech-russian comparison. In the 

theoretical part, lexicology is characterized as a science studying vocabulary. There are also 

word-forming processes described and processes of vocabulary enrichment. The theoretical part 

includes a characteristic of etymology as a science researching origin of words. In the practical 

part, an analysis of linguistic material that was gained by the excerption of lexemes of sports 

theme were performed. This material was classified according to criteria set in advance. An 

analysis of didactic file Raduga po-novomu was performed. The aim of the analysis is to find 

out an occurrence of the observed lexical units. The final product is a Czech-russian sport 

thematic dictionary. 
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Úvod   

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání slovní zásoby českého a ruského 

jazyka v oblasti sportu, a to konkrétně na názvy sportů, sportovců a na slovesa 

vztahující se ke sportu. Lexikální jednotky budou excerpovány ze všech dílů učebního 

souboru Raduga po-novomu a pro jejich porovnání bude využita komplexní jazyková 

analýza. Výchozí metody práce – excerpce, komplexní jazyková analýza, komparace.  

Jazyky pochází ze stejné jazykové rodiny a vyvinuly se 

ze společného prajazyka — praslovanštiny, stejně jako ostatní slovanské jazyky, které 

do této jazykové rodiny patří. Jazyky jsou si tedy příbuzné, a proto očekáváme, že řada 

lexémů bude v obou jazycích totožná v různých kategoriích klasifikace jako např. 

etymologie, sémantika, gramatika, protože shody se u slovanských jazyků týkají právě 

slovního fondu a gramatické stavby.  

Hlavním cílem práce je lexikální jednotky češtiny a ruštiny porovnat a následně 

zjistit, jak velká je míra ekvivalence mezi těmito jazyky ve zvolené oblasti, ale také 

jak jsou lexémy vytvářeny.  

Dílčím cílem je vyhledání všech forem prezentace lexémů z této tematické 

oblasti, jejich klasifikace a následné vytvoření tematického slovníku s ohledem na 

četnost použití a oblast (zda se jedná o název sportovce, či název sportu aj). 

  Pozornost bude věnována také četnosti výskytu výrazů. Lexémy vyskytující se 

v různých tvarech (či spojeních) ve všech dílech učebního souboru Raduga po-novomu 

budou zaznamenány s četností jejich výskytu. Vznikne tak přehled, díky kterému 

budeme moci usuzovat, zda mají žáci možnost osvojit se konkrétní slovo aktivně či 

půjde spíše o jeho pasivní znalost. Budeme vycházet z předpokladu, že pokud se lexém 

vyskytne minimálně pětkrát, případně bude aktivně využíván ve cvičeních s určitým 

počtem opakování, student ho zařadí do aktivní slovní zásoby. Dále nám tento přehled 

umožní zjistit slovní zásobu, se kterou se v učebnici systematicky pracuje a náleží tak 

k lexikálnímu minimu tohoto učebního souboru.  

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickou 

část bude zastupovat kapitola první, která bude věnována lexikologii jako lingvistické 

disciplíně. Zaměříme se na její charakteristiku i základní pojmy, slovo a jeho význam, 

slovní zásobu jako takovou a způsoby, kterými je možné lexikon jazyka obohatit. 

Nebude opomenuta ani otázka slovotvorby, která je důležitou součástí lexikologie.  Ve 

druhé kapitole se seznámíme s etymologií a etymologickými slovníky. Tuto kapitolu 
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uvádíme z důvodu, že lexémy budeme zkoumat i z hlediska jejich původu. Praktická 

část, obsažená v kapitole třetí, bude vycházet z teoretických poznatků kapitoly první a 

druhé. Zpracování této části představuje realizaci hlavního cíle práce. Jednotky budou 

porovnávány a zkoumány za účelem nalezení shod a odlišností v dané sémantické 

skupině slovní zásoby. V této části budou výsledky porovnání lexémů představeny a 

na jejich základě se budeme snažit vymezit například nejčastěji používané předpony 

či přípony a budeme se také snažit přijít na nejvíce frekventovaný způsob obohacování 

této skupiny. Ve čtvrté kapitole budou představeny výsledky analýzy učebního 

souboru Raduga po-novomu. V této kapitole budou uvedeny základní principy tvorby 

tematického slovníku, který bude součástí práce. 
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1 Lexikologie 

Lexikologii můžeme definovat jako vědu o slovu. Samotný název této 

disciplíny nám napovídá. Slovo lexikologie vzniklo spojením řeckých slov 

lexis – slovo a logos – věda. Předmětem zkoumání je tedy slovo jako jednotka jazyka. 

(srov. Rubleva, O. L., 2004, online).  

Lexikologie je jazykovědná disciplína, která se nezabývá pouze slovem, ale 

také slovní zásobou. J. Filipec (1985, s.13) definuje lexikologii jako teorii slovní 

zásoby. Ta se tedy zabývá jak samotnými lexikálními jednotkami, tak i obohacováním 

a rozvojem slovní zásoby a také jejím rozvrstvením a tříděním slov. Jak píše P. Hauser 

(1986, s. 7), tato jazykovědná disciplína se také věnuje funkcím pojmenovávacích 

jednotek, jejich obsahu a formě a rovněž vzájemným vztahům jednotek. Lexikologie 

neboli nauka o slovní zásobě (jak bývá také nazývána) tvoří společně s mluvnicí dvě 

odvětví jazykovědy. Hranice mezi nimi nejsou pevné, a tak dochází k jejich prolínání, 

které je způsobeno především tím, že se obě tato odvětví zaobírají slovem.  

Při zkoumání lexikálních jednotek jsou využívány dva postupy. Prvním 

postupem je onomaziologický postup, který je využíván pro zkoumání formy a 

způsobu pojmenování, druhý postup se nazývá sémaziologický a slouží ke zkoumání 

významu slov. Tyto postupy jsou vždy použity společně, neboť jedině pokud je 

spojíme, „můžeme vysvětlit povahu lexikálního systému a jeho složek i vztahů 

v něm.“ (Hauser, P., 1986, s. 7) 

K lexikologii neodmyslitelně patří, podle O. Mana (1987, s. 1–2), tři její 

součásti a to onomaziologie – nauka o pojmenování, sémaziologie – nauka o slově a 

jeho významech a nauka o uspořádání, organizaci slovní zásoby. Tyto tři aspekty nám 

dle autora nabízejí tři základní pohledy na slovní zásobu. J. Filipec (1985, s. 13) píše, 

že s lexikologií také souvisí, ovšem volněji, slovotvorba a frazeologie.  

P. Hauser (1986, s. 7), podobně jako O. Man a J. Filipec, uvádí, že lexikologii 

je možné rozdělit na několik samostatných disciplín (součástí). Avšak píše, že mezi 

nimi nejsou pevné hranice, jejich náplň není ustálena, a že počet těchto disciplín není 

pevně stanoven. P. Hauser (1986, s. 7–8) vyděluje jako samostatné disciplíny 

lexikologie tyto: 

• sémaziologie, sémantika (nauka o významu), 

• onomaziologie (nauka o pojmenování), 

• frazeologie (nauka o frazeologických jednotkách), 
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• etymologie (nauka o původu slov), 

• onomastika (nauka o vlastních jménech), 

• lexikografie (nauka o slovníku). 

 

1.1 Slovo a význam slova 

V této části práce se budeme zabývat nejen slovem, jeho zařazením do 

jazykového plánu, ale také významem, jeho druhy a složkami.  

Základní jednotkou lexikální roviny jazyka je slovo, které má dvoustránkovou 

povahu. Spojují se v něm rovina výrazová a rovina významová 

(Rubleva, O. L., 2004, online). Definovat slovo je velmi obtížné a dalo by se říci, že 

co autor, to jiná definice. O. Man ve své knize uvádí následující definici: „Slovo je 

základní jednotka jazyka, která pojmenovává určitý úsek objektivní skutečnosti, má 

ustálenou hláskovou podobu, pevnou gramatickou strukturu a přesně dohodnutý 

význam a je lexikálně i gramaticky vymezena proti jiným jednotkám jazyka.“ 

(Man, O., 1987, s. 99) 

Slovo není pouze jednotkou jednoho jazykového plánu – lexikálního, ale i 

jiných jazykových plánů. (Hauser, P., 1986, s. 10). Skládá z morfémů, morfémy 

z fonémů a hotová slova pak zařazujeme do vyšších celků – vět. Slovo – lexém – je 

jednotkou lexikálního plánu a hierarchicky ho řadíme nad foném a morfém, ale 

zároveň pod větu jako jednotku syntaktického plánu (Rubleva, O. L., 2004, online). 

Existují i zvláštní případy, kdy slovo může být tvořeno minimálně jedním morfémem 

(např. spojka ale) nebo fonémem (např. spojka a). Stejně jako může být za slovo 

považován pouze foném, tak i jedno slovo může být větou. Slovo tedy protíná všechny 

čtyři jazykové plány –  plán zvukový (jednotkou je foném), plán morfologický 

(jednotkou je morfém), plán lexikální (jednotkou je slovo) a plán syntaktický 

(jednotkou je věta) (Hauser, P., 1986, s. 9–11). Slovo jako součást aktuální řeči 

označujeme pojmem alolex (Filipec, J., 1985, s. 33). 

Důležitým znakem slova je samostatnost. Slovo můžeme užívat odděleně od 

druhých slov a jeho význam bude stále srozumitelný (Rubleva, O. L., 2004, online). 

Samostatnost slova také můžeme ukázat na možném přemístění slova z věty do věty 

(Hauser, P., 1986, s. 11).  

Jak již bylo zmíněno výše, slovo má i výrazovou stránku slova. Za tu O. Man 

považuje zvukovou stránku, mělo by ji představovat seskupení hlásek, které jsou 
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řazeny podle jistých pravidel, nebo jak píše O. Man, jsou „vymezeny určitou 

posloupností“. Tyto hlásky zároveň musí mít obsah, aby mohly být považovány za 

slova, neboť za význam slova dle O. Mana považujeme právě obsah, který je ukotven 

společensky. (Man, O., 1987, s. 100)  

Stejně jako je těžké vymezit slovo, je obtížné definovat i význam, který je 

nedílnou součástí slova jako takového. Jak píše O. Man, vždy když se bavíme o 

významu slova, musíme mít na mysli vztah významu a skutečnosti (Man, O., s. 100). 

Víme, že slovo pojmenovává jevy naší skutečnosti, proto je označováno, jak P. Hauser 

píše, za základní pojmenovávací jednotku. Slovo – pojmenovávací jednotka – 

pojmenovává předměty, které jsou součástí reálné, objektivní skutečnosti, a pojem 

označuje to, co si pod tímto pojmenováním představíme. Pro významy fiktivních 

předmětů používáme k odvození fiktivní skutečnost (Hauser, P., 1986, s. 12, 64). 

Pojem, předmět a slovo se tedy liší. Jak uvádí O. Man: „Odraz předmětu (jeho typické, 

podstatné znaky) se nejprve zpracovává v našem vědomí jako pojem, jako pojmová 

struktura, a teprve takto zpracovaný pojem se pojmenovává slovem.“ 

(Man, O., 1987, s. 101) 

Mezi významem slova a pojmem je rozdíl. Existují slova, u kterých se význam 

rovná obsahu pojmu, těmi jsou termíny a odborné názvy. Nicméně u slov ostatních 

tomu tak není, neboť jejich význam obsahuje navíc i jiné složky jako např. složka 

emocionální, stylistická, hodnotící atd.  (Man, O., 1987, s. 102).  

Označovaný předmět (denotát) a slovo mezi sebou naopak mají vztah, který 

P. Hauser nazývá denotace – vztah předmětový. Na základě tohoto vztahu 

pojmenováváme jevy skutečnosti i fiktivní reality. Význam slova nemusí reflektovat 

všechny vlastnosti, které daný předmět má. Například slovo beranice v sobě odráží 

znak materiálu (beraní kůže), ve významu slova se tedy neodráží všechny vlastnosti 

předmětu (jako třeba hřejivý apod.). Denotace pak je „předmětnou složkou významu“. 

Kromě této složky je součástí konotace, která označuje složku expresivní a 

stylistickou. Denotace, jako pojmový obsah, a konotace, jako spoluvýznamy, pak tvoří 

„základní složky významu“ – význam denotativní a význam konotativní. (př. kárce – 

denotativní význam – osoba, která kárá, konotativní význam – knižní). 

(Hauser, P., 1986, s. 64–65) 

 P. Hauser ve své knize Nauka o slovní zásobě všechny tyto poznatky 

sjednocuje a přichází s následující definicí: „Význam slova je jazykově ztvárněný 



 

12 

 

odraz objektivní skutečnosti ve vědomí dané společnosti. Jeho základní složkou je 

pojmový obsah a průvodní významy expresivní a stylistické. Je společensky závazný 

a objektivní. Význam je neoddělitelně spjat s výrazovou (formální) stránkou slova. 

Jejím prostřednictvím je ve vztahu k mluvnickým významům slova a k jiným 

lexikálním jednotkám.“ (Hauser, P., 1986, s. 68) 

Dále pracuje s „variantami slova“. Význam slov zůstává beze změn, mění se 

výrazová forma slova, tu pak nazýváme variantou.  Rozlišujeme varianty: hláskové 

(polévka – polívka), tvaroslovné (pásek – páska) a slovotvorné, ty jsou odvozeny od 

stejného základu (strniště – strnisko). U některých slov však mohlo dojít v průběhu 

vývoje k odlišení významů a vznikla tak samostatná slova. (tamtéž, s. 12–13) 

Důležité je mít na mysli také to, že význam slova je dán i kontextem, i když 

jím pochopitelně disponuje i mimo kontext. Nicméně pokud slovo zařadíme do 

určitého kontextu a začneme ho spojovat s dalšími slovy, jeho význam zpřesníme. 

Jednoduchým příkladem může být slovo auto. Pokud ho zařadíme do věty a přidáme 

k němu přídavné jméno, např. červený, získáváme už jisté zpřesnění, tedy – červené 

auto. Samozřejmě ne všechna slova můžeme spojovat dohromady, vždy záleží na tom, 

jak daný jazyk funguje. Tím, že slovo zapojujeme do kontextu, ho můžeme rozšířit o 

další významy, které získává právě spojením s dalšími slovy. U slov, která mají více 

významů, je nutné je umístit do kontextu tak, abychom věděli, který z významů má 

mluvčí na mysli.  (tamtéž, s. 66) 

Významy můžeme podle P. Hausera (1986, s. 65–68) rozdělit na vázané, volné, 

etymologické, lexikální a mluvnické. Lexikální významy nazýváme také slovní a 

zabývá se jimi právě lexikologie. Lexikální význam je „význam, který má slovo samo 

o sobě“ (Sochrová, M., 2009, s. 43). Mluvnický význam slovo nabývá tehdy, když ho 

umístíme do mluvnické stavby. Tyto dva významy od sebe nelze plně oddělit. 

Etymologické významy jsou prvotní významy slova a najdeme je v etymologickém 

slovníku.1 Vázaný význam je jen v určitých frazeologických spojeních. Význam volný 

je pak ve zbylých situacích – je to hlavní význam (pokud má slovo více významů, je 

vždy jeden z nich považován za hlavní), nebo význam, který je vedlejší (mohli bychom 

ho hierarchicky zařadit pod význam hlavní), případně je význam určen kontextově (viz 

výše). (Hauser, P., 1986, s. 65–68) 

                                                           
1 P. Hauser uvádí jako příklad slovo chodba, jehož původní – etymologický význam je chození jako 

děj. 
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Slova mohou, ale nemusí, mít pouze jeden význam. Můžeme slova rozdělit na 

dvě skupiny – slova jednovýznamová a vícevýznamová. Jednovýznamová slova 

nejsou tak častá, spíše se setkáváme se slovy mnohovýznamovými neboli 

mnohoznačnými, která mají dva a více významů. (Hauser, P., 1986 s. 69–70) 

M. Sochrová (2009, s. 43), podobně jako P. Hauser, uvádí ještě další dvě složky 

významu. Těmi jsou rozsah významu slova a obsah významu slova. Rozsah definuje 

jako „souhrn jednotlivých předmětů a jevů, které slovo označuje“ a obsah pak jako 

„souhrn všech podstatných a významových rysů“. Mezi těmito dvěma složkami 

existuje nepřímá úměra: „Čím větší je rozsah významu slova, tím menší je obsah 

významu slova a naopak.“.2  

 

1.2 Slovní zásoba 

Důležité je si také ujasnit, co pojem slovní zásoba znamená. Jistě si pod tímto 

pojmem představíme všechna slova, která v daném jazyce existují. Slova, která 

každodenně používáme při komunikaci.  

O. Man slovní zásobu definuje takto: „Slovní zásoba jazyka je soubor všech 

lexikálních jednotek (slov i sousloví) daného jazyka označujících jednotlivé pojmy 

(věci, jevy, procesy atd.) objektivního světa.“ (Man, O., 1987, s. 128)  

P. Hauser (1986, s. 13) považuje za slovní zásobu „souhrn všech slov, která se 

v něm vyskytují“, sousloví tedy dle jeho názoru do slovní zásoby nepatří. Filipcův 

výčet toho, co můžeme zařadit do slovní zásoby je kombinací obou předešlých názorů 

s přidáním dalších prvků. „Lexikální zásobu tvoří – lexémy (lexikální jednotky) 

různého typu: slova (motivovaná – nemotivovaná; mono- a polysémická), spojení 

slov, (pojmenovací) sousloví a frazémy (idiomy).“ (Filipec, J., 1985, s. 14) U slov 

nemotivovaných, jinak také značkových, nemůžeme zjistit, jak vznikla a také jsou 

slovy motivujícími pro slova nová. U slov motivovaných – popisných – je tomu 

naopak, můžeme zjistit, z jakého slova vznikla. Slova monosémická mají pouze jeden 

význam (jednovýznamová) a slova polysémická (mnohovýznamová) jich mají naopak 

více. (Sochrová, M., 2009, s. 42–44)  

                                                           
2 Jako příklad nám poslouží slova živočich a slon, které je dále specifikováno druhovým slovem africký, 

slovo živočich má největší rozsah významu slova, neboť si pod ním můžeme představit jak tygra, tak i 

člověka atd., kdežto výraz slon africký je konkrétní živočich, a tak má nejmenší rozsah významu slova. 

S obsahem významu slova je to přesně naopak, slovo živočich má nejmenší obsah významu slova a slon 

africký největší, protože si představujeme konkrétní zvíře, které má chobot, čtyři nohy, velké uši atd. 
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Počet slov ve slovní zásobě nemůžeme stanovit, neboť jak uvádí O. Man, jejich 

počet je neukončený, neuzavřený, protože nová slova se stále objevují s tím, jak člověk 

objevuje a poznává (Man, O., 1987, s. 128). Avšak rozsah slovní zásoby je dle 

P. Hausera důkazem „bohatosti jazyka“ (Hauser, P., 1986, s. 13). V potaz je také nutné 

brát to, jakým způsobem daný jazyk slova tvoří – morfematickým tvořením 

(odvozování a skládání), nebo sémantickým tvořením, které spočívá v přenášení 

významu slov, která již v jazyce jsou, na nové skutečnosti. Pak je počet nově vzniklých 

slov nižší. (Hauser, P., 1986, s. 13) 

Jak O. Man píše, neměli bychom si slovní zásobu představovat jen jako pouhou 

směsici bez vzájemných souvislostí a vztahů. Měli bychom mít na paměti, že každé 

slovo je na základě určitých společných znaků vázáno ke slovům jiným a společně se 

pak seskupují v celky, které jsou charakterizovány tímto společným znakem. 

(Man, O., 1987, s. 129) 

1.2.1 Složení slovní zásoby: 

Pro dělení složení slovní zásoby se nabízí několik faktorů. Jedním z nich by 

mohla být četnost používání slov, která by dělila slovní zásobu na dvě skupiny. První 

skupina by obsahovala slova používaná stále a ve druhé skupině by byla slova, která 

jsou uživateli jazyka známá, ale nevyužívá je tak často jako slov ze skupiny první, 

popřípadě je nepoužívá vůbec, protože nezná jejich význam nebo jsou pro něj neznámá 

a nikdy se s nimi nesetkal.   

Podobně postupuje i P. Hauser (1986, s. 13), který slovní zásobu skládá ze 

slovní zásoby aktivní a pasivní. Do aktivní slovní zásoby zařazuje slova, která 

užíváme k běžné komunikaci, a to ústní i písemné. Slovní zásobou pasivní označuje 

slova, kterým běžný uživatel rozumí, ale nepoužívá je.  

Ve slovní zásobě můžeme podle vnitřního uspořádání rozlišit dvě části. Tou 

první je část stabilní – jádro a částí druhou je ostatní proměnlivá slovní zásoba. Jádro 

slovní zásoby, které bývá nazýváno základní slovní fond, je charakterizováno: 

původem a trvalostí, strukturou, významem a užíváním. To znamená, že jádro tvoří 

slova, která v jazyce zůstávají dlouhá časová období, což dává možnost jednotlivým 

generacím dorozumět se mezi sebou. Tato slova jsou především nemotivovaná a 

stávají se základem pro další tvoření. (kořenná slova jako např. les, voda, město) Dále 

sem také patří slova, která označují skutečnosti související s každodenním životem. 

(např. matka, pes, dům, žito, slunce atd.) Nejdůležitější u těchto slov je fakt, že je 
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užíváme stále – tedy v běžné komunikaci, jsou tudíž nepostradatelná. Jádrových slov je 

málo. To ale nebrání tomu, že v jazykových projevech je jejich frekvence užívání 

vysoká. Proměnlivá část slovní zásoby je větší, podléhá neustálému vývoji, čímž 

odráží i pohyb ve společenském životě. Hranice mezi těmito dvěma složkami – mezi 

jádrem a proměnlivou slovní zásobou – je plynulá. Jednotlivá slova, ať už jsou 

obsažena v jádru, nebo v proměnlivé slovní zásobě, prochází vývojem. Následkem 

tohoto vývoje je, že některá slova, která byla dříve v jádru, jsou dnes na okraji slovní 

zásoby a slova, která byla dříve řazena do proměnlivé slovní zásoby, jsou dnes 

pokládána za jádro slovní zásoby. Takovými slovy jsou např. kněz a motor. Slovo kněz 

se dostalo na okraj slovní zásoby a slovo motor se dostalo naopak do jádra. 

(Hauser, P., 1986, s. 14–15) 

 Dalším z možných dělení je dělení podle území. Tak postupuje i J. Filipec 

(1985, s. 14–15) a vyděluje lexikální zásobu celonárodní, ta charakterizuje národní 

jazykové společenství včetně nářečí, a spisovnou lexikální zásobu, která má národně 

reprezentativní funkci a dorozumí se jí všichni členové daného národního společenství. 

Jejím základem je základní lexikální zásoba, kterou lze chápat: „historicky jako 

vývojově stabilní jádro lexikální zásoby“, kam můžeme zařadit základní pojmenování 

lidského těla, času, prostoru, činností atd., a také „synchronně – pak jde o centrum 

současného lexikálního systému“. Protikladem spisovné lexikální zásoby je lexikální 

zásoba nářeční. I J. Filipec slovní zásobu rozděluje na aktivní a pasivní, ovšem zavádí 

navíc běžně užívanou lexikální zásobu, která zahrnuje nejen základní slovní zásobu 

ale i příznakové lexikální jednotky, které jsou všeobecně aktivně užívané.  Hranice 

mezi běžně užívanou lexikální zásobou a tou základní je plynulá. Protikladem běžně 

užívané lexikální zásoby je lexikální zásoba odborná. I mezi těmito dvěma 

skupinami existují přechody. Běžné lokální jednotky pak tvoří oblast přechodu mezi 

periférií a centrem systému.   

1.2.2 Systém ve slovní zásobě 

„Systémem rozumíme soubor jednotek stejného druhu vzájemně spojených 

tak, že se podmiňují a vytvářejí souvislý vnitřně organizovaný celek.“ 

(Hauser, P., 1986, s. 16)  

Pokud bychom chtěli slovní zásobu nějak uspořádat, organizovat, je potřeba 

najít podmínky, nebo principy, pomocí kterých toho můžeme dosáhnout. V oblasti 

slovní zásoby je to velmi těžké, neboť jak bylo zmíněno, slovní zásoba se stále 



 

16 

 

proměňuje, vznikají slova nová, jiná slova zase zanikají a jejich počet je nekonečný. 

Je tedy potřeba stanovit, jak jsou mezi sebou slova provázána. Ukázalo se, že jedno 

kritérium je nedostačující, neboť v systému nejsou slova vázána jen jedním vztahem, 

ale hned několika různými vztahy. Čili je potřeba vytvořit souhrn několika kritérií, 

který nám uspořádání tohoto systému ukáže. (Hauser, P., 1986, s. 16) 

P. Hauser (1986, s. 16) uvádí 3 hlediska, na základě kterých lze lexikální 

systém organizovat. Těmito hledisky jsou: 

• slovnědruhové, 

• formální neboli slovotvorné, 

• významové, které můžeme rozdělit na souřadné a hierarchické.  

Slovnědruhové hledisko staví na tom, že můžeme všechny slova rozdělit do 

skupin slovních druhů. Problémem jsou ale sousloví a frazeologismy, které nemůžeme 

jako celek zařadit pouze do jedné skupiny slovních druhů, a proto jsou důležitější 

následující dvě hlediska. (tamtéž, s. 16) 

Formální hledisko zahrnuje všechna slova i sdružená pojmenování. 

Pojmenování pak můžeme rozdělit na motivovaná a nemotivovaná. Motivovaná dále 

zahrnují pojmenování sdružená a jednoslovná. Jednoslovná pojmenování pak dělíme 

na odvozená a složená. (tamtéž, s. 16–17) 

Významové hledisko nám umožňuje slova rozdělit do souřadných a 

protikladných vztahů (synonymie – antonymie) a do vztahů „významové nadřaděnosti 

a podřaděnosti“ tj. do hierarchických vztahů. (tamtéž, s. 17) 

Slovní zásoba má mimo výše uvedené složení, dělení a systém také vrstvy.  

První je část neutrální, do které patří slova, která mají především pojmenovávací 

funkci a jsou bezpříznaková. Slova spadající do příznakové vrstvy si naopak doplňující 

příznaky nesou. Jsou to příznaky značící příslušnost k různým územím, k sociálním 

vrstvám (slang, argot), k stylům (slova hovorová, odborná, knižní), dále mohou 

vypovídat o časovém zařazení (archaismy, neologismy atd.), o původu, či o četnosti 

použití. Existují také příznaky citové, které mohou být kladné, nebo záporné. 

(tamtéž, s. 18–19) 

Vrstvy jsou ohraničené, ale slovo může mít více příznaků, a pak patří do více 

vrstev najednou. Toto překrývání nelze uplatňovat libovolně. Ve slovní zásobě existují 

vrstvy, které se vylučují s jinými (např. neologismy se vylučují s archaismy a naopak), 
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slovo pak může patřit jen k jedné vrstvě z vrstev protichůdných. 

(Hauser, P., 1986, s. 18–58) 

1.2.3 Obohacování slovní zásoby 

 Jak jsme již uvedli, slovní zásoba se mění s tím, jak se mění společnost, jak 

poznává, jak se vyvíjí. P. Hauser (1986, s. 97) uvádí pět možných způsobů 

obohacování slovní zásoby. Těmi jsou: 

• tvoření nových slov – z již existujících slov se tvoří slova nová za pomoci 

odvozování, skládání nebo okrajově zkracování; 

• přejímání slov z jiných útvarů národního jazyka a slangu; 

• přejímání slov z jiných jazyků – k tomuto způsobu obohacování slovní 

zásoby řadíme i přejímání slov mezinárodních a oživování starých slov; 

• vznik nových významů slov – sémantické tvoření, tento způsob má za 

následek růst počtu mnohovýznamových slov, přibývání významů u slov 

mnohovýznamových a také rozpad mnohovýznamových slov v slova 

homonymní (rozdíl mezi homonymií a mnohovýznamovostí – viz níže); 

• tvoření víceslovných pojmenování.  

 

1.3 Víceslovná pojmenování  

Pojmenování jednoslovných, jinak také pojmenovávacích jednotek, není 

v jazyce dostatek na to, abychom každou novou skutečnost mohli pojmenovat právě 

jedním slovem. Z tohoto důvodu v jazyce vznikají víceslovná pojmenování. (Man, O., 

1987, s. 75) 

Výše jsme se již víceslovných pojmenování lehce dotkli, především 

sdružených pojmenování, která patří mezi hlavní představitele víceslovných 

pojmenování. „Sdružená pojmenování jsou pojmenování skládající se ze dvou nebo 

více plnovýznamových slov a označující jeden pojem.“ (Man, O., 1987, s. 75) Jak píše 

Marta Martonová (1970, s. 4, online): „Ustálené spojení představuje sémantickou 

jednotku s jediným vlastním významem, který se k ní váže jako k celku.“ Při vzniku 

této jednotky si jednotlivá slova – členy pojmenování – nezachovávají úplný původní 

význam. (např. железная дорога – spojením těchto slov vzniká železnice, nikoli 

železná a cesta.) Celé spojení považujeme za jeden celek. Tento celek má pevně daný 

slovosled.  (Martonová, M., 1970, s. 4, online)  
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O. Man (1987. s. 76–79) sdružená pojmenování dělí na jmenná a slovesná 

z hlediska struktury, jednoduchá (dvouslovná) a složená (víceslovná) podle 

členitosti, z hlediska významových vztahů na nominativní (určující člen si zachovává 

plný význam, slova můžeme samostatně použít i v jiných pojmenováních), vázaná 

(určující člen nabývá nového významu z významu celého slovního spojení) a 

frazeologická (členy mají přenesený význam, původní význam není využit, vzniká 

nové spojení s vlastním významem). 

Jako další víceslovná pojmenování O. Man vyděluje terminologická spojení, 

druhová pojmenování k pojmenováním rodovým, rozčleněná pojmenování (ta tvoří 

slovesa, která jsou specifikována „druhým slovem ve spojení“) a pojmenování 

s přídavným jménem přivlastňovacím jako určujícím členem. (Man, O., 1987, s. 78–

79) 

Může docházet k přeměně víceslovného pojmenování v pojmenování 

jednoslovné. Takovým případem je kupříkladu ruské slovo молотилка, které vzniklo 

ze slov молотильная машина. Tento postup nazýváme – univerbizace 

(Martonová, M., 1970, s. 4, online). Pojmenováním vzniklým tímto způsobem říkáme 

univerbizační pojmenování (Man, O., 1987, s. 89). V jazyce existuje i opačná 

tendence – multiverbizace, která spočívá v transformaci jednoslovného pojmenování 

ve víceslovné např. участвовать – принять участие. Tak vznikají pojmenování 

multiverbizační. (Man, O., 1987, s. 89) 

Při překladu z ruštiny do češtiny a naopak mohou víceslovná spojení 

způsobovat problém, neboť význam jednotlivých slov a celého spojení se liší. Dalším 

důvodem je, že jazyky nepoužívají stejné jazykové prostředky k vyjádření jedné a té 

samé skutečnosti. (tamtéž, s. 83) 

 

1.4 Přejímání slov z jiných jazyků 

K přejímání slov docházelo a stále dochází v důsledku styků národů, ať už 

politických, kulturních nebo jiných. Touto cestou obohacují svou slovní zásobu 

všechny jazyky (Man, O., 1987, s. 171). K přejímání slov dochází také v důsledku 

rozvoje společnosti, věd a poznání člověka vůbec. Může docházet k tomu, že některá 

přejatá slova jsou omezena časově či prostorově, např. reconquista. Někdy tato slova 

mají funkci synonym k již existujícím slovům, např. tlustá – korpulentní. Nejčastěji 

jsou přejímány termíny. Jedním z důvodů je, že je potřeba ve vědeckých oblastech 
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zachovat jistou formu mezinárodní srozumitelnosti, dalším důvodem je, že mají 

většinou pouze jeden význam a také u nich existuje větší možnost vytvářet odvozeniny 

např. adjektivum a od něj vytvořený domácí výraz – přídavná jména.  (Grepl, M., 1995, 

s. 100) 

1.4.1 Přejímání slov do ruštiny 

Ruština, stejně jako všechny jazyky, se vyvíjela postupně a díky tomuto 

způsobu obohacování slovní zásoby nabyla schopnosti vyjadřovat veškeré potřebné 

pojmy. Všechna přejatá slova byla postupně přizpůsobena „fonetickým, 

slovotvorným, sémantickým zákonitostem ruštiny“ (Man, O., 1987, s. 171). Přejímání 

slov se nejprve uskutečňovalo ústně a později pomocí psaných textů (tamtéž, s. 175). 

Nejvíce slov přejatých do ruštiny pochází ze staroslověnštiny. Staroslověnský 

jazyk se v Rusku začal rozšiřovat po roce 988 poté, co bylo přijato křesťanství, které 

šířili Konstantin a Metoděj. Bratři byli také překladateli bohoslužebných knih do 

staroslověnštiny, kterou tak společně s křesťanstvím šířili. Staroslověnština se stala v 

Rusku spisovným jazykem a byla jím až do 18. století. Postupně pronikala do více 

oblastí, nebyla soustředěna pouze na církev. Ruština nepřejala pouze slova, ale i 

některé slovotvorné morfémy a frazeologické obraty. Dodnes můžeme v ruštině najít 

slova, která si nesou příznaky staroslověnštiny, např. глава – ve slově se nachází 

skupina -ла-, která stojí proti ruskému plnohlasí, skupině -оло-. (tamtéž, s. 172) 

Zásluhou staroslověnštiny se do slovní zásoby ruského jazyka také dostala 

některá slova původem z řečtiny a latiny (např. март, май, ноябрь a další). Slova 

řeckého původu byla přejímána za pomoci překladů řeckých bohoslužebných knih, o 

kterých jsme již mluvili, do jazyka pronikala také prostřednictvím ústního styku 

s Řeky v byzantském období. Většina řeckých slov se do ruštiny dostala 

v 17. – 19. století díky stykům se západní Evropou. Slov latinského původu, která 

přešla, především v 16. a 17. století, do ruského jazyka bylo méně a přecházela 

především skrz francouzštinu, polštinu a němčinu. Vliv latiny a řečtiny je znatelný při 

tvorbě nových slov, která vznikají za pomoci přejatých slovotvorných morfémů, např. 

телефон (z řeckého tēle = daleko a phōnē = zvuk) (tamtéž, s. 173–176). 

Na ruštinu a její slovní zásobu měly vliv němčina, holandština, francouzština, 

italština, angličtina, ze slovanských jazyků pak polština, ukrajinština a čeština. 

Z češtiny to byly např. tělovýchovné termíny (byly později nahrazeny ruskými) nebo 
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termíny užívané při karetních hrách. V moderní ruštině najdeme cizí slova, jejichž 

původ je především západoevropský. (Man, O., 1987, s. 176–177) 

K přejatým slovům řadíme i slova mezinárodní neboli internacionalismy. 

„Mezinárodní slova jsou taková slova, která označují pojmy mezinárodního významu 

(v oblasti vědy, techniky, kultury, politiky) a jsou rozšířena aspoň ve třech 

nepříbuzných jazycích (z nichž aspoň jeden je mezinárodní).“ (Man, O., 1987, s. 178) 

Internacionalismy najdeme nejen v ruštině, ale i v češtině a dalších jazycích. Řečtina 

a latina měla velký vliv na jazyky a jejich slovní zásobu. Důkazem jsou přejatá slova, 

vnímaná jako internacionalismy, jež si zachovala tento rys dodnes, jako například 

filozofie – философия, vakuum – вакуум či revoluce – революция. Mezinárodními 

slovy se stala i některá ruská slova – např. колхоз – kolchoz. Nejvíce těchto slov 

pochází z oblasti vědy, jejíž rychlost vývoje k tomu vybízí. (tamtéž, s. 178–179) 

Dalším způsobem, kterým ruština přejímá slova je kalkování. „Kalkování je 

doslovné překládání cizích slov po jednotlivých částech (morfémech). Výsledkem jsou 

tzv. kalky.“ (tamtéž, s. 179) Jako příklad si můžeme uvést slovo полуостров 

(poloostrov), které se tímto způsobem dostalo do ruštiny z německého slova 

Halbinsel. Vzniklý kalk, je pak „přímým napodobením cizí struktury“ (tamtéž, 

s. 179). 

Kalky nejsou, jak uvádí O. Man (tamtéž, s. 180–181) pouze jednotlivá slova, 

ale i frazeologická spojení. Rozlišujeme: 

• kalky lexikální (slovotvorné) – především z latiny, francouzštiny a 

němčiny (např. предмет z latinského objectum);  

• kalky frazeologické – překládána jsou jednotlivá slova cizojazyčných 

frazeologických spojení. 

Poslední možností přejímání slov je sémantické přejímání, které spočívá 

v přejímání významu, který se následně překládá. Hovoříme o tzv. sémantických 

kalcích. (tamtéž, s. 181) 

1.4.2 Přejímání slov do češtiny 

K přejímání slov může docházet nejen z cizích jazyků, ale také z jednoho a 

toho samého jazyka. Může dojít k rozšíření slova, které je užíváno pouze v určité 

oblasti, mimo tuto oblast. Přejato může být slovo, které je dobově mnohem starší než 

současná slova nebo to, které je užíváno pouze úzkým okruhem lidí, např. termín 

ekologie. (Grepl, M., 1995, s. 100) 
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V češtině převládá snaha „začleňovat přejímaná slova co nejúplněji do 

domácího jazykového systému, a to jak po stránce hláskoslovné, tak morfologické.“ 

(Grepl, M., 1995, s. 100) V češtině pak můžeme, jak uvádí Grepl, podle stupně 

přizpůsobení vydělovat následující skupiny: 

• Lexikální jednotky citátové – do této skupiny patří slova, která 

přejímáme v původním stavu, nepodléhají přizpůsobení českému 

jazykovému systému, jsou to slova či slovní spojení jako například: fair 

play, status quo a další, řadíme sem i tzv. okřídlená slova – citáty, rčení, 

výroky (např. latinské omnia mea mecum porto); 

• Lexikální jednotky zcela přizpůsobené – slova, u kterých stále cítíme 

cizí původ, avšak začínají kolísat mezi původním jazykem a češtinou 

(např. briefing – brífink); 

• Lexikální jednotky zcela zdomácnělé – slova, jejichž cizí původ 

vůbec nevnímáme, slova zdomácnělá (př. anděl, vzduch). (srov. tamtéž, 

s. 100) 

U přejímání slov do ruštiny jsme se zabývali kalkováním, které je jedním ze 

způsobů přejímání slov i do češtiny. M. Grepl (s. 101), podobně jako O. Man, kalky 

dělí na tři skupiny: 

• slovotvorné (vznikají překladem jednotlivých částí slova), 

• frazeologické,  

• sémantické. 

Pokud ve slově dojde ke spojení domácích a cizojazyčných prvků, získáváme 

tzv. hybridní slovo (např. fotosoutěž, maxisukně atd.) (Grepl, M., s. 101). 

Podobně jako v ruštině, i v češtině existují slova přejatá z latiny a řečtiny (např. 

demokracie, melodie, patos apod.) (Grepl, M., 1995, s. 101). Latina, stejně jako 

v ruštině, byla prostředkem, skrz který byla do češtiny přejímána řecká slova 

(Hauser, P., 1986, s. 165). Čeština přejímala slova i z němčiny, případně jsme skrz ni 

přejali slova z jiných jazyků (př. brýle, knedlík atd.). Český jazyk patří mezi jazyky 

slovanské, a proto mnoho přejatých slov pochází právě z nich. Nejvíce se těchto 

přejímek uskutečňovalo v průběhu národního obrození. (Grepl, M., 1995, s. 101) 

V tomto období bylo přejímáno záměrně, protože přejímání přispívalo k rozšíření a 

především k rozvoji terminologie humanitních a přírodovědných oborů a také přispělo 

ke vzniku nového českého jazyka básnického. (Hauser, P., 1986, s. 166) Největší 
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množství přejatých slov pochází z polštiny (např. báje, věda, půvab atd.), z ruštiny 

(např. příroda, šíje, vzduch atd.) ze slovenštiny a ze srbochorvatštiny. Z ruštiny nebyla 

slova přejímána pouze v období národního obrození, ale také ve 20. století 

(např. kulak, polárník, sovět, …). Čeština přejímala mimo těchto jazyků také 

z italštiny, angličtiny (hlavně terminologie sportovní, počítačová atd.), francouzštiny 

(nejvíce byla přejímána slova týkající se módního odvětví), arabštiny, turečtiny a 

dalších exotických jazyků (Grepl, M., 1995, s. 101). 

Slova mezinárodní – internacionalismy – nechybí ani v češtině. Mezi 

internacionalismy řadíme především slova řeckého a latinského původu nebo slova 

utvořená ze slovních základů těchto jazyků. Internacionalismy jsou především termíny 

jako například již výše zmíněná filozofie. Mimo řeckých a latinských slov jsou 

mezinárodními slovy také kupříkladu slova italské hudební terminologie, již 

upomenutá slova anglické terminologie sportu a počítačů atd. I čeština má své slovo 

s internacionální povahou, slovo robot (Grepl, M., 1995, s. 102).  

V češtině může docházet také k tzv. „dvojímu přejetí“. Slovo je přejato 

dvakrát, vždy s jiným významem a jinou výslednou podobou slova (např. slovo 

camera latinského původu bylo poprvé přejato jako komora a později jako kamera.) 

(Hauser, P., 1986, s. 167). 

 

1.5 Významové vztahy mezi slovy 

Jak již bylo zmíněno, slova lze dle významového hlediska rozdělit podle vztahů 

souřadných a protikladných. J. Filipec (1985, s. 128) mezi tyto významové vztahy řadí 

synonymii, antonymii, homonymii, polysémii, hyperonymii, hyponymii, 

kohyponymii.  

1.5.1 Polysémie neboli mnohoznačnost 

Mnohoznačnost je možnost slova vyjadřovat jednou a tou samou hláskovou 

skupinou různé významy. Polysémie je založena především na rozšiřování významu 

slova. (Kopeckij, L. V., 1974, s. 40) Slova mají naprosto totožnou výrazovou stránku 

slova, ale významová stránka je rozlišná. 

Podle M. Sochrové (2009, s. 44) vzniká polysémie následovně: 

➢ vyvozením významu ze základního významu 

jazyk – orgán v ústní dutině (základní význam), 

 soubor vyjadřovacích prostředků, řeč, 
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 metaforicky jazyk u boty, rostlina tchýnin jazyk (tvar); 

➢ dvojím utvořením téhož slova s různým významem 

červenka – ptáček (má červenou náprsenku), 

infekční onemocnění vepřů (červené skvrny), 

červená hlína; 

➢ mnohoznačností předpon, například pře- (slovo přepsat) 

přepsat z jednoho písma do jiného (azbuka latinka), 

román jako filmový scénář (ztvárnit), 

ještě jednou napsat (opravit), 

majetek někoho jiného (převést). 

1.5.2 Homonymie neboli souzvučnost 

  Od polysémie musíme odlišovat homonymii. Homonyma jsou slova, která 

stejně znějí, ale liší se svými významy (Kopeckij, L. V., 1974, s. 53). Mezi významy 

neexistuje významová spojitost. Hlásková shoda je náhodná 

(Sochrová, M., 2009, s. 44). 

Příklad: kolej – trať; 

     kolej – stopa po kole; 

      kolej – z latinského collegium – ubytovna vysokoškolských studentů. 

 L. V. Kopeckij (1974, s. 53) vyděluje homonyma lexikální a morfologická – 

homoformy. Homonyma lexikální jsou slova jednoho slovního druhu shodující se ve 

všech tvarech slova (např. slovo ключ v ruském jazyce označuje klíč, pramen nebo 

vřídlo a klíč, který užíváme při zápisu not). Morfologická homonymie je homonymie 

jednotlivých gramatických tvarů jednoho a téhož slova (např. stejný tvar slova ve více 

pádech). K morfologickým homonymům řadíme i souzvučnost v jednom nebo 

několika tvarech slov, které patří k různým slovním druhům 

(Kopeckij, L. V., 1974, s. 53–54). 

 Mimo těchto dvou typů homonym L. V. Kopeckij pracuje s homofony a 

homografy. Homofony jsou slova nebo tvary slov, které jsou různého významu, stejně 

znějí, ale mají odlišnou výrazovou stránku slova (např. ruská slova луг a лук, луг je 

v překladu louka a лук je luk, nebo cibule). Homografy jsou slova mající stejnou 

výrazovou stránku, různý význam, ale liší se na poli výslovnostním (př. мукá a мýка 

– první slovo označuje mouku a slovo druhé utrpení). (Kopeckij, L. V., 1974, s. 54)  
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 M. Sochrová, podobně jako L. V. Kopeckij, homonyma lexikální rozděluje na 

úplná, částečná a nepravá. Homonyma úplná se „shodují ve všech gramatických 

tvarech“, částečná homonyma se shodují pouze v některých tvarech a k homonymům 

nepravým řadíme homofony a homografy (Sochrová, M., 2009, s. 45). 

1.5.3 Synonymie 

Synonymní vztahy jsou sémantické. (Hauser, P., 1986, s. 85) Synonyma jsou 

totiž slova, která mají zcela stejný (např. přísudek – predikát) nebo téměř stejný 

význam (Sochrová, M., 2009, s. 45). Nutně tato slova musí patřit kvůli označení téže 

skutečnosti k jednomu – stejnému – slovnímu druhu. (Hauser, P., 1986, s. 87) 

Synonymní vztahy nejsou pouze mezi jednoslovnými pojmenováními, mohou být i 

mezi víceslovnými (př. liják – silný déšť). Zároveň se nevylučuje, že synonyma jsou 

pouze slova jednovýznamová, mohou to být například i polysémní slova. V tomto 

případě pak synonymní vztah mají mezi sebou jednotlivé významy.  Znakem 

synonymity pak je „možnost vzájemné záměny“. Slova můžeme ve větě zaměnit a 

celkové vyznění věty zůstane stejné. Za synonyma naopak nepovažujeme varianty 

slova (viz výše). (Hauser, P., 1986, s. 85–86)  

  

1.5.4 Antonymie 

Antonyma jsou slova protikladná – mají opačný, protikladný, význam. 

Antonyma na rozdíl od synonym tvoří pouze dvojice, jedno slovo je kladné a druhé 

záporné. Slova nemusí mít pouze jedno antonymum, naopak jich může být více, jako 

např. dobrý X zlý / špatný. Ne všechna slova mají antonyma (např. slova jako strom, 

dům, les, pes atd. antonyma nemají) (Hauser, P., 1986, s. 92) K antonymům neřadíme 

dvojice jako фашист – антифашист (fašista – antifašista) 

(Kopeckij, L. V., 1974, s. 61). 

1.5.5 Hyperonymie, hyponymie, kohyponymie 

Z hlediska hierarchického uspořádání slov M. Sochrová (2009, s. 44) nabízí 

následující třídění: 

• slova nadřazená (hyperonyma), 

• slova podřazená (hyponyma), 

• slova souřadná (kohyponyma). 
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Slova mohou být ve vztahu hyperonymie, hyponymie a kohyponymie. To znamená, 

že například slovo barva je slovem nadřazeným, slovem podřazeným pak může být 

slovo červený nebo modrý atd. Slova podřazená „jsou navzájem souřadná“. 

Kohyponyma nemůžeme zaměňovat (Filipec, J., 1985, s. 143). 

 

1.6 Slovotvorba 

Slovotvorba je jazykový proces, v důsledku kterého se na základě existujících 

slov a jazykových spojení v jazyce utváří nová slova podle určitých pravidel. Každé 

nově utvořené slovo se formuje dle gramatických pravidel daného jazyka 

(Popova, L. V., 2012, s. 30). 

Slovotvorbu vyděluje jako samostatnou disciplínu jako první F. Trávníček a 

autoři publikace Грамматика современного русского литературного языка 

(Gramatika současného ruského literárního jazyka). Do té doby byla slovotvorba vždy 

považována za součást gramatiky. Objevuje se ovšem i názor, který řadí slovotvorbu 

k lexikologii. S tímto názorem přichází A. I. Smirnickij. M. Dokulil respektuje oba 

přístupy a přichází se závěrem, že slovotvorba patří do oblasti lexikologie a zároveň 

také do oblasti morfologie (formování na základě gramatických pravidel), ke které ji 

řadil V. V. Vinogradov (Kopeckij, L. V., 1974, s. 123). 

Se slovotvorbou souvisí několik pojmů, které je nutné znát. (Hauser, P., 1986, 

s. 100–107): 

• neutvořená slova (prvotní) – př. hlava, krk, trávník, …; 

• základová slova (fundující); 

• utvořená slova (fundovaná) – opírají se o základová slova; 

• odvozená slova – ve slově je zastoupen pouze jeden základ slova 

základového (př. zelen-ina), skládá se ze slovotvorného základu a 

slovotvorného formantu; 

• složená slova – základová slova u slov složených jsou většinou dvě 

(př. děj psát – dějepis); 

• slovotvorný základ – část slova, která je společná slovu nově 

utvořenému i základovému; 

• slovotvorný formant – složka, která za pomoci základového slova 

vytváří slovo odvozené, spojuje se se slovotvorným základem, za 

formant považujeme morfémy – předpony, přípony, kmenotvorné 
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přípony, koncovky a kombinace předpony a koncovky, předpony a 

přípony. 

L. V. Kopeckij (1974, s. 123–124) vyděluje tyto čtyři způsoby tvoření slov: 

• morfologický, 

• morfologicko-syntaktický, 

• lexikálně-syntaktický, 

• lexikálně-sémantický. 

Většina nových slov vzniká morfologickým způsobem. Můžeme rozlišit další 

tři podtypy tohoto způsobu tvoření slov: odvozování slov (derivace), skládání slov 

(kompozice) a bezafixální tvoření slov (tedy bez využití jakýchkoli afixů – sufixů, 

prefixů, interfixů apod.) Pokud slova tvoříme odvozováním, nové slovo vzniká 

připojením různých afixů k slovotvornému základu (Kopeckij, L. V., 1974, s. 124). 

Odvozování je nejčastějším způsobem tvoření slov (Man, O., 1987, s. 26). Pokud 

bychom chtěli seřadit jednotlivé podtypy podle četnosti použití v ruském jazyce, začali 

bychom sufixací, jako nejfrekventovanějším způsobem odvozování. Druhým 

nejpoužívanějším způsobem je prefixálně-sufixální způsob a posledním, třetím, 

způsobem je prefixace (tamtéž, s. 26–27). 

S pomocí sufixů se nejčastěji tvoří podstatná jména, přídavná jména a číslovky 

(Kopeckij, L. V., 1974, s. 124). 

Prefixace je typická pro tvoření sloves (Kopeckij, L. V., 1974, s. 124–125). 

Předpony můžeme rozdělit na pravé a nepravé. Pravé předpony jsou morfémy, které 

v jazyce neexistují samostatně. Nepravé předpony, předložkové, naopak v jazyce 

samostatně existují (Man, O., 1987, s. 40).  

Některá slova se tvoří sufixálně prefixálním způsobem, tedy s pomocí předpon 

a přípon (Kopeckij, L. V., 1974, s. 124–125). U toho způsobu tvoření je důležitý 

předložkový pád, který se s podstatným jménem pojí. V tomto spojení se předložka 

stává předponou nepravou a poté se připojuje přípona (Man, O., 1987, s. 42). 

Nová slova také vznikají prostřednictvím skládání slov, buď za pomoci 

spojovací samohlásky (o, e), nebo spojením bez použití této samohlásky (např. 

садовод, шестиэтажный). Slova vzniklá pomocí spojovacích samohlásek nemusí 

být nutně psána dohromady. (např. научно-технический) Skládání slov je nejvíce 

využíváno pro tvoření jmen podstatných a přídavných (Kopeckij, L. V., 1974, s. 125). 
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S posledním uvedeným typem tvoření souvisí také zkracování slov, abreviace. 

L. V. Kopeckij (1974, s. 125–126) uvádí několik typů zkratek (abreviatur): 

• slabičný typ (např. местком – местный комитет); 

• iniciálový typ:  

o zvukový typ (např. вуз – высшее учебное заведение) 

o písmenný typ (např. ООН – Организация Объединенных 

Наций); 

• smíšený typ – slovo je tvořeno dvěma částmi, první část – pouze část 

slova, druhá část – slovo celé (např. физкультура – физическая 

культура).  

Dalším hojně zastoupeným způsobem tvoření je slov, je způsob 

morfologickosyntaktický. Slova přechází od jednoho slovního druhu ke druhému. 

Tento způsob je užíván především při substantivizaci přídavných jmen (např. 

рабочий) a při adjektivizaci příčestí (např. следующий). Někdy se tento způsob 

označuje jako konverze (Kopeckij, L. V., 1974, s. 126). 

 Vznik nových slov ze slovních spojení řadíme ke způsobu 

lexikálněsyntaktickému. (např. сегодня – из сего и дня) Posledním, 

lexikálněsémantickým způsobem, tvoříme slova, která vznikají rozpadem slova na 

homonyma (např. мир – svět X мир – mír) (Kopeckij, L. V., 1974, s. 126). 
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2 Etymologie 

Etymologii lze chápat třemi různými způsoby: 

1. oblast jazykovědy, která zkoumá původ slov, na základě čehož ji 

můžeme zařadit na stejnou úroveň společně s lexikologií, morfologií, 

sémantikou atd.;  

2. jako soubor výzkumných metod nezbytných pro objasnění původu slov 

a výsledkem tohoto objasnění je rozhodnutí, hypotéza; 

3. jako původ slova (srov. Šelepova, L. I., 2005, s. 7–8, online). 

Etymologie jako vědecká lingvistická disciplína se formuje na přelomu 18. a 

19. století (Večerka, R., 2006, s. 16). Počátky etymologie, i vznik tohoto slova 

samotného, jsou připisovány starořeckým filosofům. Samotný termín – etymologie – 

pak začali užívat stoikové (Večerka, R., 2005, s. 9, online). Nejdůležitějším dílem 

antického Řecka se stal Platónův dialog Kratylos, na základě kterého začaly vycházet 

další evropské etymologické práce antiky, na které navázaly práce v období 

středověku a pozdější (Večerka, R., 2006, s. 16).  

Neexistuje pouze jeden typ etymologických slovníků. Etymologické slovníky 

se od sebe liší různými rysy, na základě kterých Večerka (2006, s. 245–247) uvádí 

typy etymologických slovníků: 

• jednostupňové – výklad slov skrz období, které předcházelo vzniku, 

objevení zkoumaného slova; 

• vícestupňové – výklad skrze více časových období; 

• retrospektivní – od daného bodu vývojového stadia na časové ose se 

vrací zpět do minulosti; 

• prospektivní – od určitého bodu vývojového stadia na časové se obrací 

do současnosti (z minulosti do současnosti); 

• monolingvistické – zaměřené pouze na jeden jazyk; 

• multilingvistické – zaměřené na vybrané jazyky z určité jazykové 

rodiny, nebo zaměřené na prajazyk zvolené jazykové rodiny; 

• podle seřazení hesel – většinou se řazení hesel uskutečňuje abecedně. 
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3 Porovnání česko-ruské slovní zásoby z oblasti sportu 

V této části práce se zaměříme na porovnání jazykových jednotek 

excerpovaných z učebního souboru Raduga po-novomu. Jednotky jsme excerpovali 

pouze z učebnic, neboť pracovní sešity slouží k procvičení látky probírané 

v učebnicích a slova se tedy opakují. Budeme porovnávat jednotky z těchto tří okruhů: 

názvy sportů, názvy sportovců a slovesa vztahující se ke sportu (slovesa vyjadřující 

jak samotné sportování, tak i činnosti se sportem spojené jako fandit apod.). 

Jak jsme již uvedli, budeme vycházet z předpokladu, že lexémy se 

pravděpodobně ukáží jako shodné v různých kategoriích klasifikace (viz výše). Tuto 

hypotézu jsme stanovili s ohledem na znalost historického vývoje češtiny a ruštiny. 

Oba jazyky pochází ze společného prajazyka – praslovanštiny, která se postupným 

nářečním štěpením rozděluje na tři větve: západní (čeština), východní (ruština) a jižní 

(toto dělení je používáno až v dnešní době). (Večerka, R., 2006, s. 20, 58). Vzhledem 

k tomu, že shody můžeme, podle R. Večerky (2006, s. 11), vidět v podrobnostech 

jejich základního slovního fondu a gramatické stavby, pokládáme je za jevy 

divergentní. Shody pochází ze stejného základu – prajazyka. Mezi jazyky však nejsou 

pouze shody. V průběhu vývoje v jazycích vznikají nové jevy, kterými se jazyky od 

sebe liší, nicméně i tak zůstávají v jazycích společné, shodné jevy, které jsou 

pozůstatkem minulosti. R. Večerka uvádí ještě další možnost, jak je možné vysvětlit 

shodnost některých výrazů mezi jazyky. Domnívá se, že jazyky vznikly samostatně, 

sblížily se až později a vzájemně s tím postupně začaly vznikat mezi jazyky shody. 

Dalším faktorem, který nám pomohl stanovit náš předpoklad, je tvrzení J. Vlčka (1985, 

s. 49), že právě pro společný původ jazyků, jsou si slova blízká nejen svým zněním, 

ale také svým původním významem.  

Vzhledem k vývojovým tendencím v obou jazycích také počítáme s tím, že se 

projeví také určité neshody, a to především ve významu. Jednotky jsou řazeny podle 

míry ekvivalence jednotlivých významů. Jako první uvádíme jednotky ekvivalentní 

v plné míře a poté jednotky, které se od sebe liší některým z významů, tedy jednotky 

částečně ekvivalentní. U částečné ekvivalence budeme při řazení přihlížet k tomu, zda 

jsou v ruštině polysémní, v češtině monosémní a naopak, nebo zdali jsou v obou 

jazycích polysémní/monosémní a liší se některým z významů, pořadí jednotek tomu 

odpovídá. Jednotky jsou řazeny v tomto pořadí: 

1. jednotky úplně ekvivalentní; 
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2. jednotky částečně ekvivalentní; 

a. v češtině i ruštině polysémní; 

b. v ruštině polysémní, v češtině monosémní; 

c. v češtině polysémní v ruštině monosémní. 

Každá porovnávaná jednotka je uvedena v tabulce, která má čtyři sloupce. V pravém 

sloupci je uveden lexém v češtině a jeho etymologie, v dalším sloupci jsou uvedeny 

gramatické kategorie výrazu a také jednotlivé významy (popř. význam) českého 

výrazu, ve sloupci následujícím je totéž ale u výrazu ruského a v posledním sloupci je 

výraz také v ruštině a etymologie. U názvů sportovců vycházíme z tvaru rodu 

mužského, který je v tabulkách doplněn na základě excerpce o výraz v rodě ženském. 

U všech tří okruhů porovnávání (viz výše) jsou některé lexémy doplněny o slovní 

spojení, která byla rovněž excerpována z učebního souboru Raduga po-novomu (proto 

slovní spojení nenalezneme u všech porovnávaných jednotek). V tabulkách s názvy 

sportovců je první řádek modrý – označuje rod mužský, poslední řádek růžový – 

označuje rod ženský. Pro vydělení názvů sportů je použita žlutá barva a pro slovesa 

barva zelená. 

  Při porovnávání jsme čerpali z českých, ruských a česko-ruských slovníků jak 

výkladových, etymologických, tak překladových. Pro vypracování praktické části byly 

použity následující slovníky (plné znění citací je uvedeno v seznamu použité 

literatury):  

• 1Lingea. Slovník současné spisovné češtiny, dostupný online;  

• 2Rejzek, J. Český etymologický slovník; 

• 3Бабенко, Л. Г. Большой толковый словарь русских существительных, 

dostupný online; 

• 4Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов: свыше 25000 слов и 

словосочетаний; 

• 5Кузнецов, С. А. Большой толковый словарь русского языка, dostupný 

online; 

• 6Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: около 65 000 слов и 

фразеологических выражений; 

• 7Свиридова, М. Н. Этимологический словарь современного русского 

языка: 6 500 слов; 
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• 8Хрущ, В. В., К. Богатырева, В. Туймухаметова a Г. Енина 

Нетрадиционные виды спорта в современном отечественном 

физкультурно-спортивном движении. In: Физическая культура и спорт в 

современном мире: проблемы и решения, dostupné online; 

• 9Шагалова, Е. Н.  Самый новейший толковый словарь русского языка XXI 

века: около 1500 слов; 

• 10Шапошников, А. К. Этимологический словарь современного русского 

языка: в двух томах. 

Číselné indexy u slovníků označují zdroj uváděných informací použitých při 

vypracování praktické části, index se nachází vždy před slovem, zároveň také najdeme 

tyto indexy v seznamu použitých zdrojů (shodují se s výše uvedenými). 

Valence všech českých sloves jsou uvedeny v souladu s Valenčním slovníkem 

českých sloves – VALLEX. V případě ruských sloves byl využit Большой толковый 

словарь русского языка S. A. Kuzněcova (dostupný online). Pro přesný překlad 

ruských lexémů a slovních spojení jsme použili Česko-ruský slovník sportovní 

terminologie a Rusko-český, česko-ruský velký slovník.   
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3.1 Názvy sportů  

3.1.1 Úplná ekvivalence 
2basketbal – 

etymologie 

1basketbal, -u, m. 

(6. j. -u, -e) (1. 

mn. -y, 6. mn. -

ech) 

5баскетбол, -а, м., 

mn. neexist. 

7баскетбол – 

этимология  

z angl. basketball 

z basket {koš(ík)} 

nejasného původu, 

a z -ball (20.st.) 

z angl. ball {míč}, 

angl. ball je 

pokračováním 

germ. *balluz- 

(něm. Ball, stisl. 

bǫlr), které je 

příbuzné s lat. 

follis {měch, míč}, 

ř. phallós {penis} 

od ie. bhel- 

{nafouknout se, 

být pružný} 

1. míčová hra pro 

dva pětičlenné 

týmy, při níž se 

dosahuje bodů 

vhozením míče do 

koše soupeře 

1. командная 

спортивная игра, 

в которой мяч 

забрасывают 

руками в кольцо 

с сеткой 

(корзину) 

соперника, 

прикрепленное 

на определенной 

высоте; вид 

спорта 

 

(нач. XX в.) от 

англ. basket-ball < 

basket «корзина» 

и ball «мяч» 

 

 

2cyklistika – 

etymologie 

1cyklistika, -y, ž. 

(1. mn. -y, 6. mn. -

ách) 

5велосипедный 

спорт, -ого -а, м., 

mn. neexist. 

7велосипедный 

спорт – 

этимология 

z fr. cycliste od 

cycle {kolo, kruh} 

z lat. cyclus tv. 

1. jízda na kole se 

sportovním nebo 

rekreačním 

zaměřením 

1. состязание в 

скоростной езде 

на велосипедах 

 

велосипедный: от 

велосипед (втор. 

пол. XIX в.) – от 

франц. < лат. 

образовано путем 

сложения velox 

(vilocis) 

«быстрый» и pes 

(pedis) «нога» 

спорт: от англ. 

sport от to disport 

«развлекаться» 

от ст.франц. 

desport, deport 
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«забава, 

развлечение» 

 

florbal – 

etymologie 

1florbal, -u, m. (6. 

j. -u, -e) (1. mn. -

y, 6. mn. -ech) 

8флорбол, -а, м. 9флорбол – 

этимология 

z angl. floorball 

(aktuálně 

přejímaný 

anglicismus)3 

1. sálový hokej 

hraný s lehkým 

plastovým míčkem 

a lehkými 

hokejkami (nikoli 

na ledě) 

1. спортивная 

игра, 

аналогичная 

хоккею, где 

вместо шайбы 

используется 

специальный 

мяч. Основное 

место проведения 

- спортивный зал  

от англ. floorball 

< floor «пол» + 

ball «мяч» 

 

2fotbal – 

etymologie 

1fotbal, -u, m. (6. j. 

-u, -e) (1. mn. -y, 

6. mn. -ech) 

5футбол, -а, м., 

mn. neexist. 

7футбол – 

этимология 

(19.st.) – z angl. 

football z foot 

{noha} a ball 

{míč} 

1. kolektivní 

míčová hra, jíž se 

účastní dva týmy o 

11 hráčích a při 

níž se kope do 

míčem s cílem 

dostat jej do 

branky soupeře 

1. спортивная 

игра, в которой 

игроки каждой из 

двух команд 

ударами ног 

стремятся забить 

мяч в ворота 

противника 

(XX в.) от англ. 

football, 

образовано путем 

сложения foot 

«нога» и ball 

«мяч» буквально 

«ножной мяч» 

 

2gymnastika – 

etymologie 

1gymnastika, -y, ž. 

(1. mn. -y, 6. mn. -

ách) 

5гимнастика, -и, 

ж., mn. neexist. 

4гимнастика – 

этимология  

gymnastika 

{tělesné cvičení} 

(19.st.), z ř. 

gymnastikḗ 

(tékhnē) {(umění) 

1. soubor 

tělesných cvičení 

zaměřených na 

sílu, rovnováhu a 

mrštnost, jejichž 

1. система 

физических 

упражнений, 

способствующих 

общему 

от нем. Gymnastik 

< греч. 

gymnastikē < 

´gymnazō 

упражняю < 

gymnos голый: 

                                                           
3 Svobodová D. (2013, s. 134) 
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tělesného cvičení} 

od gymnstḗs 

{cvičitel} od 

gymnazō {cvičím 

(nahý)} k gymnós 

{nahý} 

cílem je 

všestranný rozvoj 

lidského těla 

2. sportovní 

odvětví, při kterém 

sportovci 

provádějí silové a 

švihové prvky na 

různém nářadí 

развитию 

организма и 

укреплению 

здоровья 

2. вид спорта или 

циркового 

искусства – 

выполнение 

сложных 

физических 

упражнений на 

специальных 

снарядах, со 

снарядами и без 

них 

занимаясь 

спортом, древние 

греки 

раыдевались 

догола 

 

2házená – 

etymologie 

1házená, -é, ž. (1. 

mn. -é, 6. mn. -

ých) 

5гандбол, -а, м., 

mn. neexist. 

7гандбол – 

этимология 

od slova házet 

(14.st.) Stč. častěji 

zvratné házěti se 

{trefovat se}. 

Z psl. *4god-ja-ti  

1. míčová hra pro 

dva sedmičlenné 

týmy, při které se 

míč hází s cílem 

dosáhnout branky 

soupeře 

1. вид спорта – 

спортивная 

командная игра, 

в которой игроки 

руками 

стараются 

забросить мяч в 

ворота 

противника; 

ручной мяч 

(XX в.) от англ., 

образовано путем 

сложения hand 

«рука» и ball 

«мяч» 

 

2hokej – 

etymologie 

1hokej, -е, m. (1. 

mn. -е, 6. mn. -

ích) 

5хоккей, -я, м., 

mn. neexist. 

7хоккей – 

этимология 

(20.st.) – z angl. 

hockey, jehož 

původ není zcela 

jasný. Zřejmě 

v nějakém vztahu 

1. sportovní hra 

pro dva 

šestičlenné týmy, 

při které se puk 

(popř. míček) 

1. командная 

игра с клюшками 

и мячом (или 

шайбой) на льду 

(кон. XIX в.) от 

англ. < франц. 

hocquet «палка» 

                                                           
4 * značí: není doloženo, rekonstruje se pomocí historiskosrovnávací metody  
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k angl. hook 

{hák}, buď přes 

tvar hookey (adj.), 

či ze stfr. hoquet 

{zahnutá hůl}, jež 

s hook souvisí 

1pohání hokejkou 

s cílem vstřelit 

branku soupeři 

или на траве как 

вид спорта 

 

2krasobruslení – 

etymologie 

1krasobruslení, -í, 

s. (1. mn. -í, 6.mn. 

-ích) 

3фигурное 

катание, -ого -я, 

ср. 

7фигурное 
10катание – 

этимология 

krása (14.st.) – 

stč. krása {lesk, 

krása, červeň}, 

všesl. – p. krasa 

{krása, barva 

(zvláště červená)}, 

r. krasá {krása}, 

s./ch. krasòta, stsl. 

krasa tv. psl. 

*krasa znamenalo 

původně asi {lesk, 

červeň, barva 

ohně} a v tomto 

smyslu se dá 

nejspíš spojit s psl. 

*kresati  

brusle – jen č., u 

Komenského 

doklad 

s významem {druh 

střevíců}. Nejspíš 

od brousit podle 

něm., kde 

schleifen znamená 

jednak {brousit}, 

jednak {smýkat, 

bruslit} 

1. sportovní 

disciplína, jízda na 

bruslích (za 

doprovodu 

hudby), při níž se 

provádějí skoky, 

piruety, kroky s 

důrazem na 

ladnost a krásu 

pohybu 

1. вид спорта, в 

котором 

спортсмены на 

коньках 

выполняют на 

льду под музыку 

комбинацию 

шагов, вращений, 

прыжков, 

рисунков-фигур 

(в одиночном 

катании), 

поддержек (в 

парном катании) 

и т. п. 

фигурный: от 

фигура (XVIII в.) 

– от лат. figūra 

«образ, вид» 

катание: от 

катать – 

несврш. катить – 

Из праслав. 

*катити или 

*котити, 

продолжающего 

и.-е. глагольный 

корень *kat- 

≪приводить 

в быстрое 

движение≫, 

≪метать, 

бросать≫ 
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2lyžování – 

etymologie 

1lyžování, -í, s. 

(pomnožné) 

6лыжный спорт, -

ого -а, м., mn. 

neexist. 

7лыжный спорт – 

этимология 

od slova lyže 

(19.st.) – přejato 

z r. lýža tv. A to 

asi z r.d. lýzgať 

{klouzat}, jehož 

další souvislosti 

jsou nejasné 

1. jezdit na lyžích, 

pěstovat lyžařský 

sport  

1. вид спорта –

хождение, бег на 

таких полозьях, 

скоростной спуск 

с гор на лыжах 

по специальным 

трассам 

лыжный: от 

лыжа (XI – XII 

вв.) – от др.-рус. 

лызок «бегство 

уход» от лызнуть 

«убежать 

скрыться» 

спорт: от англ. 

Sport от to disport 

«развлекаться» 

от ст.франц. 

desport, deport 

«забава, 

развлечение» 

 

2rychlobruslení – 

etymologie 

1rychlobruslení, -í, 

s. (pomnožné) 

6конькобежный 

спорт, -ого -а, м., 

mn. neexist. 

7конькобежный 

спорт – 

этимология 

Od slov rychlý 

(14.st.) a brusle 

(19.st.) 

rychlý – p. rychły 

tv., r. rýchlyj 

{kyprý}. Psl. 

*rychlъ souvisí 

s ruch, rušit, 

kromě souvislostí 

uvedených tam 

srov. lit. rūšéti 

{být pohyblivý, 

hemžit se}. Vývoj 

významu v zsl. si 

snad můžeme 

představit takto: 

{rozrušený, 

rozbořený}  

{hroutící se}  

1. sportovní 

disciplína, jízda na 

bruslích na čas 

1. скоростной бег 

и фигурное 

катание 

 

 

конькобежный: 

коньки (XV в.) – 

от собственно 

русского конь; 

спорт: от англ. 

Sport от to disport 

«развлекаться» 

от ст.франц. 

desport, deport 

«забава, 

развлечение» 



 

37 

 

{rychle se 

pohybující} 

brusle – jen č., u 

Komenského 

doklad 

s významem {druh 

střevíců}. Nejspíš 

od brousit podle 

něm., kde 

schleifen znamená 

jednak {brousit}, 

jednak {smýkat, 

bruslit}  

 

2squash – 

etymologie 

1squash, -e, m. 

(mn. č. neexistuje) 

4сквош, -а, м., 

mn. neexist. 

4сквош – 

этимология 

(20.st.) – 

squashový  

z angl. squash tv. 

od slovesa (to) 

squash 

{rozmačkat, 

nacpat se, 

rozplácnout se} ze 

stfr. esquasser 

z vlat. 

*exquassare z ex- 

a lat. quassāre 

{otřásat, rozbíjet} 

od quatere {třást, 

bít} 

1. míčová hra pro 

dva hráče hraná s 

malým gumovým 

míčkem a raketou 

podobnou 

badmintonové v 

místnosti se čtyřmi 

hladkými stěnami 

1. спорт, 

спортивная игра 

с мячом и 

ракетками на 

специальном 

корте, имеющем 

вид коробки с 

высокими 

стенками, на 

котором два 

игрока 

поочередно 

отражают удары 

мяча, 

отскакивающего 

от стенки 

от англ. < squash 

rackets < squash 

мягкий 

резиновый мяч + 

raket ракетка 

 

2tenis – 

etymologie 

1tenis, -u, m. (6. j. 

-u, -e) (1. mn. -y, 

6. mn. -ech) 

5теннис [тэ´] -а, 

м., mn. neexist. 

7теннис – 

этимология 

z angl. (lawn) 

tennis (lawn = 

{trávník}) ze 

střangl. tenetz, jež 

1. míčová hra 

dvou až čtyř hráčů 

s menším míčkem 

odráženým 

1. парная 

спортивная игра, 

состоящая в 

перебрасывании 

(XIX в.) от англ. 

lawn-tennis 
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se vykládá z fr. 

tenez {držte, 

mějte}, což je 

2.os.pl.imp. od 

tenir {držet, mít} 

z lat. tenēre 

{držet}. Tímto 

zvoláním 

upozorňoval hráč 

svého soupeře při 

svém podání. 

raketou přes síť na 

hřišti 

маленького мяча 

ударами ракеток 

от одного игрока 

к другому через 

низкую сетку, 

разделяющую 

корт 

 

2volejbal – 

etymologie 

1volejbal, -u, m. 

(6. j. -u, -e) (1. 

mn. -y, 6. mn. -

ech) 

5волейбол, -а, м., 

mn. neexist. 

7волейбол – 

этимология  

z angl. volley-ball 

tv., 20. st.,z volej 

{zasažení míče v 

letu} (20.st.) 

z angl. volley 

(původně v tenisu) 

z fr. volée {let, 

volej, salva} od 

voler {letět} z lat. 

volāre tv.; a z -ball 

(20.st.) z angl. ball 

{míč}, angl. ball 

je pokračováním 

germ. *balluz- 

(něm. Ball, stisl. 

bǫlr), které je 

příbuzné s lat. 

follis {měch, míč}, 

ř. phallós {penis} 

od ie. bhel- 

{nafouknout se, 

být pružný} 

1. míčová hra, při 

níž se míč odbíjí 

přes síť do pole 

soupeře 

1. спортивная 

командная игра 

на площадке, 

разделенной 

пополам сеткой, 

через которую 

участники игры 

перебрасывают 

мяч ударами рук, 

стремясь 

приземлить его 

на половине 

противника; вид 

спорта 

от англ., (нач. XX 

в.) образовано 

путем сложения 

volley «полет» и 

ball «мяч» 
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3.1.2 Částečná ekvivalence 

➢ V češtině i ruštině polysémní 

2běh – etymologie 1běh, -u, m. (6. j. -

u) (1. mn. -y, 6. 

mn. -zích) 

5бег, -а, м. (6. j. о 

беге, на бегу) 

10бег – 

этимология 

od slova běžet 

(14.st.) – všesl. 

biec, biegać, r. 

bežáť, ch. bjèžati, 

stsl. běžati, psl. 

*běžati, *běgati 

má nejblíže k lit. 

bégti tv. 

(vzhledem k p. 

biec, r.d. běč´ se 

obvykle 

předpokládá 

výchozí psl. tvar 

také *běgti), dále 

se spojuje s ř. 

phébomai 

{prchám}, hind. 

bhāg- tv., s menší 

jistotou i s lat. 

fugiō tv. a něm. 

biegen {ohýbat}, 

východiskem je ie.  

1. vzdalování se 

rychlým pohybem 

nohou; sportovní 

disciplína, závod 

2. pravidelný 

pohyb strojního 

nebo jiného 

zařízení; chod, 

fungování 

3. postup; průběh; 

vývoj 

4. noha srstnaté 

zvěře a některých 

ptáků 

5. pasáž; úsek 

1. скорость 

такого 

передвижения, 

течения, развития 

2. только ед. 

состязание на 

скорость или 

дальность 

передвижения 

бегом, на 

коньках, лыжах; 

вид спорта 

3. только мн.: 

бега, -ов. гонки, 

состязания на 

скорость 

упряжных 

рысистых 

лошадей, оленей, 

собак и т.п. 

4. только мн.: 

бега, бегов. Разг. 

самовольный 

тайный уход, 

отъезд 

(XI-XVII вв.) из 

праслав. *бěгъ, 

отлагольного 

производного, 

соотносительного 

с глаг. *бěгати и 

*бěжати, 

первоисточник: 

и.-е. глаг. снова 

*bhegw-, вариант 

*bheug- 

➢ V ruštině polysémní, v češtině monosémní 

2atletika – 

etymologie 

1atletika, -y, ž. 

(mn. č. neexistuje) 

5атлетика, -и, ж., 

mn. neexist. 

7атлетика – 

этимология 

od slova atlet 

(19.st.) – přes 

āthleta z ř. 

āthlētḗs od āthlõ 

(āthleúō) 

1. sportovní 

odvětví zahrnující 

přirozené 

pohybové činnosti 

1. совокупность 

гимнастических 

упражнений, 

развивающих силу, 

от атлет (пер. 

пол. XVIII в.) от 

нем. Athlet или 

франц. athléte 

через лат. 
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{namáhat se, 

zápasit} k ãthlon 

{námaha, zápas, 

cena} 

ловкость, 

выносливость 

2. вид спорта - 

состязания в силе, 

ловкости, 

выносливости 

восходит к греч. 

αθλητής «борец» 

lehká atletika  легкая атлетика  

 1. souhrnné 

pojmenování pro 

běhy, skoky, vrhy 

1. вид спорта — 

бег, ходьба, 

прыжки, метание 

копья, диска, 

толкание ядра и 

другие 

 

těžká atletika  тяжелая атлетика  

 1. souhrnné 

pojmenování pro 

zápas a vzpírání 

1. вид спорта — 

поднятие штанги 

 

 

2plavání – 

etymologie 

1plavání, s. 

(pomnožné) 

5плавание, -я, ср. 7плавание – 

этимология 

plavat (14.st.), r. 

plávať, sln. 

plâvati, stsl. 

plavati. Psl. 

infitiniv *plavati 

vedle *plovati 

(plovat) vznikl 

analogií podle 

tvarů přít. času 

*plovǫ, *plovešъ 

atd., původní 

infinitiv byl *pluti 

(plout) 

1. pohyb ve vodě 

(i sportovní 

odvětví) 

1. умение, 

способность 

держаться на 

воде, находиться 

под водой и 

передвигаться в 

ней или по ней 

определенным 

способом 

2. передвижение 

на судне по 

какому-л. 

маршруту, 

заданию; рейс 

3. полет 

космического 

корабля в 

от плавать (X-XI 

вв.) / от общ.-сл. 

плавити 
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безвоздушном 

пространстве 

 

2sport – 

etymologie 

1sport, -u, m. (6. j. 

-u) 

5спорт, -а, м., mn. 

neexist. 

7спорт – 

этимология  

(19. st.) – z angl. 

sport tv., původně 

{zábava, 

kratochvíle}, 

zkrácením staršího 

disport tv. od 

slovesa (to) 

disport {bavit se, 

dovádět} ze stfr. 

(soi) desporter tv. 

ze střlat. deportare 

{bavit, veselit}, 

přeneseně z lat. 

dēportāre 

{odvádět, 

odnášet} z dē- a 

portāre {nést} 

1. zájmová činnost 

konaná k posílení 

tělesné kondice, 

často v 

organizované 

formě, založená na 

soutěžení a snaze 

po nejlepším 

výkonu 

1. составная 

часть физической 

культуры, 

основанная на 

физических 

упражнениях 

(гимнастика, 

игры, борьба, 

туризм и т.п.), 

имеющая целью 

развитие и 

укрепление 

организма; 

выполнение 

таких 

упражнений на 

соревнованиях; 

система 

организации и 

проведения 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

занятий по 

различным 

комплексам 

таких 

упражнений.  

2. Разг. Занятие, 

являющееся 

предметом 

азартного 

увлечения кого-л. 

от англ. sport от 

to disport 

«развлекаться» 

от ст.франц. 

desport, deport 

«забава, 

развлечение» 
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➢ V češtině polysémní, v ruštině monosémní 

2rafting – 

etymologie 

1rafting, -u, m. (1. 

mn. -y, 6. mn. -

ách/ -zích) 

4рафтинг, -а, м., 

mn. neexist. 

4рафтинг – 

этимология 

(20.st.) – z angl. 

raft {vor} skand. 

původu (stisl. 

raptr {kmen})   

1. sjíždění, sjezd 

(ze záliby, ze 

zájmu o sport) 

obtížných vodních 

toků (s velkým 

průtokem nebo 

spádem) na raftu 

2. sportovní 

disciplína 

provozovaná na 

raftech 

1. спорт, вид 

водного спорта: 

спуск по горным 

или порожистым 

рекам на плотах 

или лодках с 

веслами 

от англ. rafting < 

raft – плот 

 

3.2 Názvy sportovců  

3.2.1 Úplná ekvivalence 

2atlet (lehký) – 

etymologie 

1atlet (lehký), -a, 

m. (1. mn. -i) 

5легкоатлет, -а, м. 7легкоатлет – 

этимология 

atlet: (19.st.) – 

přes āthleta z ř. 

āthlētḗs od āthlõ 

(āthleúō) 

{namáhat se, 

zápasit} k ãthlon 

{námaha, zápas, 

cena} 

1. sportovec 

pěstující atletiku 

 

1. спортсмен, 

занимающийся 

легкой атлетикой 

(пер. пол. XVIII 

в.) от нем. Athlet 

или франц. 

athléte через лат. 

восходит к греч. 

αθλητής «борец» 

 atletka (lehká), -y, 

ž. (2. mn. -tek) 

легкоатлетка, -и, 

ж. (2. mn. -ток, 3. 

mn. -ткам) 

 

 

2atlet (těžký) – 

etymologie 

1atlet (těžký), -a, 

m. (1. mn. -i) 

5тяжелоатлет, -а, 

м. 

7тяжелоатлет – 

этимология 

atlet: (19.st.) – 

přes āthleta z ř. 

āthlētḗs od āthlõ 

1. sportovec 

pěstující atletiku 

1. спортсмен, 

занимающийся 

(пер. пол. XVIII 

в.) от нем. Athlet 

или франц. 
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(āthleúō) 

{namáhat se, 

zápasit} k ãthlon 

{námaha, zápas, 

cena} 

 тяжелой 

атлетикой 

athléte через лат. 

восходит к греч. 

αθλητής «борец» 

 

2basketbalista – 

etymologie 

1basketbalista, -y, 

m. (1. mn. -é, 

hovor. -i) 

5баскетболист, -

а, м. 

7баскетболист – 

этимология 

z angl. basketball 

z basket 

{koš(ík)} nejasného 

původu, z -ball 

(20.st.) z angl. ball 

{míč}, angl. ball je 

pokračováním 

germ. *balluz- 

(něm. Ball, stisl. 

bǫlr), které je 

příbuzné s lat. follis 

{měch, míč}, ř. 

phallós {penis} od 

ie. bhel- 

{nafouknout se, být 

pružný} 

1. hráč basketbalu 1. спортсмен, 

занимающийся 

баскетболом; 

тот, кто играет в 

баскетбол 

(нач. XX в.) от 

баскетбол - от 

англ. basket-ball 

< basket 

«корзина» и ball 

«мяч» 

 

 basketbalistka, -y, 

ž. (2. mn. -stek) 

баскетболистка, -

и, ж.; (2. mn. -

ток, -ткам) 

 

 

2brankář – 

etymologie 

1brankář, -e, m. 

(1. mn. -é, hovor. -

i) 

5вратарь, -а, м. 10вратарь – 

этимология 

od slova brána 

(14.st), ve 

významu {vrata} 

jen č., slk. a sln.d. 

(brána). P. brama 

tv. (odtud do br. а 

ukr.) asi bude z č. 

psl. *borna je 

1. hráč hájící 

branku svého 

týmu 

 

1. в футболе, 

хоккее и т.п.: 

игрок, 

защищающий 

ворота своей 

команды, 

голкипер  

(XI-XVII вв.) от 

изв. вратарь 

«привратник» - 

из цслав. 

вратарь, от 

основы врата 
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odvozeno od 

*borniti, tedy 

původně {to, co 

brání ve vstupu} 

«ворота» + суф. 

деятеля -арь 

 

2cyklista – 

etymologie 

1cyklista, -y, m. 

(1. mn. -é, hovor. -

i) 

5велосипедист, -

а, м. 

7велосипедист – 

этимология 

z fr. cycliste od 

cycle {kolo, kruh} 

z lat. cyclus tv.  

1. jezdec na kole; 

sportovec jezdící 

na kole 

1. тот, кто ездит 

на велосипеде, 

занимается 

велосипедным 

спортом 

от велосипед 

(втор. пол. XIX 

в.), от франц. < 

лат. образовано 

путем сложения 

velox (vilocis) 

«быстрый» и pes 

(pedis) «нога» 

 cyklistka, -y, ž. 

(2. mn. -stek) 

велосипедистка, -

и, ж.; (2. mn. -ток, 

3. mn. -ткам) 

 

 

2fotbalista – 

etymologie 

1fotbalista, -y, m. 

(7. j. -ou) (1. mn. -

é, hovor. -i) 

5футболист, -а, м. 7футболист – 

этимология  

od slova fotbal 

(19.st.) – z angl. 

football z foot 

{noha} a ball 

{míč} 

1. hráč fotbalu 

 

1. игрок в футбол 

 

от футбол (XX 

в.) - от англ. 

football, 

образовано путем 

сложения foot 

«нога» и ball 

«мяч» буквально 

«ножной мяч» 

 fotbalistka, -y, ž. 

(2. mn. -stek) 

футболистка, -и, 

ж. (2. mn. -ток, 3. 

mn. -ткам) 
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2gymnasta – 

etymologie 

1gymnasta, -y, m. 

(7. j. -ou; 1. mn. -

é, hovor. -i) 

5гимнаст, -а, м. 4гимнаст – 

этимология 

od slova 

gymnastika 

{tělesné cvičení} 

(19.st.), z ř. 

gymnastikḗ 

(tékhnē) {(umění) 

tělesného cvičení} 

od gymnstḗs 

{cvičitel} od 

gymnazō {cvičím 

(nahý)} k gymnós 

{nahý} 

1. sportovec 

pěstující 

gymnastiku 

 

1. спортсмен или 

артист цирка, 

занимающийся 

гимнастикой 

 

от нем. Gymnastik 

< греч. 

Gymnastikē < 

´gymnazō 

упражняю < 

gymnos голый: 

занимаясь 

спортом, древние 

греки 

раыдевались 

догола 

 gymnastka, -y, ž. 

(2. mn. – stek) 

гимнастка, -и, 

ж.;, (2. mn.; -ток 

3. mn. -ткам) 

 

 

2házenkář – 

etymologie 

1házenkář, -e, m. 

(1. mn. -i) 

5гандболист, -а, 

м. 

7гандболист – 

этимология  

od slova házet 

(14.st.) stč. častěji 

zvratné házěti se 

{trefovat se}. 

Z psl. *god-ja-ti  

1. hráč házené 

 

1. спортсмен, 

занимающийся 

гандболом 

от гандбол (XX 

в.) от англ., 

образовано путем 

сложения hand 

«рука» и ball 

«мяч» 

 házenkářka, -y, ž. 

(2. mn. -řek) 

гандболистка, -и, 

ж.; (2. mn. -ток; 3. 

mn. -ткам) 

 

 

2hokejista – 

etymologie 

1hokejista, -y, m. 

(1. mn. -é, hovor. -

i) 

5хоккеист, -а, м. 10хоккеист – 

этимология 

od slova hokej 

(20.st.) – z angl. 

hockey, jehož 

původ není zcela 

jasný. Zřejmě 

v nějakém vztahu 

1. hráč hokeje 1. спортсмен, 

занимающийся 

игрой в хоккей 

 

(XX в.) из франц. 

hockeiste, 

производного с 

суф. -iste от англ. 
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k angl. hook 

{hák}, buď přes 

tvar hookey (adj.), 

či ze stfr. hoquet 

{zahnutá hůl}, jež 

s hook souvisí. 

заимствования 

hockey  

 hokejistka, -y, ž. 

(2. mn. -stek) 

хоккеистка, -и, ж. 

(2. mn. -ток, 3.mn. 

-ткам) 

 

 

2krasobruslař – 

etymologie 

1krasobruslař, -e, 

m. (1. mn. -i) 

5фигурист, -а, м. 7фигурист – 

этимология  

krása (14.st.) – 

stč. krása {lesk, 

krása, červeň}, 

všesl. – p. krasa 

{krása, barva 

(zvláště červená)}, 

r. krasá {krása}, 

s./ch. krasòta, stsl. 

krasa tv. psl. 

*krasa znamenalo 

původně asi {lesk, 

červeň, barva 

ohně} a v tomto 

smyslu se dá 

nejspíš spojit s psl. 

*kresati  

brusle – jen č, u 

Komenského 

doklad 

s významem {druh 

střevíců}. Nejspíš 

od brousit podle 

něm., kde 

schleifen znamená 

jednak {brousit}, 

jednak {smýkat, 

bruslit}.  

1. sportovec, který 

se věnuje 

krasobruslení 

1. спортсмен, 

занимающийся 

фигурным 

катанием 

 

(XIX в.) - от 

фигура (XVIII в.) 

– от лат. figūra 

«образ, вид» 
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 krasobruslařka, -y, 

ž. (2. mn. -řek) 

фигуристка, -и, 

ж. (2. mn. -ток, 

3.mn. -ткам) 

 

 

2plavec – 

etymologie 

1plavec, -vce, m., 

(5. j. -vče), 

(1. mn.-vci) 

5пловец, -вца, м. 10пловец – 

этимология 

od slova plavat 

(14.st.), r. plávať, 

sln. plâvati, stsl. 

plavati. Psl. 

infitiniv *plavati 

vedle *plovati 

(plovat) vznikl 

analogií podle 

tvarů přít. času 

*plovǫ, *plovešъ 

atd., původní 

infinitiv byl *pluti 

(plout) 

1. člověk, který 

umí plavat 

2. sportovec 

pěstující plavání 

1. тот, кто умеет 

плавать, 

плывущий 

человек 

2. спортсмен, 

занимающийся 

плаванием 

(XI-XVII вв.) – из 

праслав. 

*пловьць, от 

основы *пловъ, 

имени действия 

по глаг.*плавати, 

*плыти  

 plavkyně, -ě, ž. 

(2. mn. -ň, -ní) 

пловчиха, -и, ж.  

 

2rychlobruslař – 

etymologie 

1rychlobruslař, -e, 

m. (1. mn. -i) 

5конькобежец, -

жца, м. 

7конькобежец – 

этимология 

Od slov rychlý 

(14.st.) a brusle 

(19.st.) 

rychlý – p. rychły 

tv., r. rýchlyj 

{kyprý}. Psl. 

*rychlъ souvisí 

s ruch, rušit, 

kromě souvislostí 

uvedených tam 

srov. lit. rūšéti 

{být pohyblivý, 

hemžit se}. Vývoj 

významu v zsl. si 

1. sportovec, který 

se věnuje 

rychlobruslení 

 

1. тот, кто 

занимается 

конькобежным 

спортом  

от коньки (XV в.) 

– от собственно 

русского конь 
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snad můžeme 

představit takto: 

{rozrušený, 

rozbořený}  

{hroutící se}  

{rychle se 

pohybující} 

brusle – jen č., u 

Komenského 

doklad 

s významem {druh 

střevíců}. Nejspíš 

od brousit podle 

něm., kde 

schleifen znamená 

jednak {brousit}, 

jednak {smýkat, 

bruslit} 

 rychlobruslařka, -

y, ž. (2. mn. -řek) 

конькобежка, -и, 

ж.; (2. mn. -жек, 

3. mn. -жкам) 

 

 

2sportovec – 

etymologie 

1sportovec, -vce, 

m. (5. j. -vče) 

(1. mn. -vci) 

5спортсмен, -а, м. 10спортсмен – 

этимология 

od slova sport 

(19.st.), z angl. 

sport, původně 

{zábava, 

kratochvíle}, 

zkrácením ze 

staršího disport tv. 

od slovesa (to) 

disport {bavit se, 

dovádět} ze stfr. 

(soi) desporter tv. 

ze střlat. deportare 

{bavit, veselit}, 

přesně z lat. 

dēportāre 

{odvádět, 

1. člověk 

provozující 

tělesnou aktivitu k 

posílení fyzické 

kondice 

(profesionálně i ve 

volném čase) 

1. тот, кто 

систематически 

или 

профессионально 

занимается 

спортом 

 

(сер. XIX в.) – из 

англ. sportsman 

«человек, 

занимающийся 

спортом» 
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odnášet} z dē- a 

portāre {nést} 

 sportovkyně, -ě, ž. 

(2. mn. -ň, -ní) 

спортсменка, -и, 

ж. (2. mn. -нок, 3. 

mn. -нкам) 

 

 

2tenista – 

etymologie 

1tenista, -y, m. (7. 

j. -ou) (1. mn. -é, 

hovor. -i) 

5теннисист, -а, м. 7теннисист – 

этимология 

z angl. (lawn) 

tennis (lawn = 

{trávník}) ze 

střangl. tenetz, jež 

se vykládá z fr. 

tenez {držte, 

mějte}, což je 

2.os.pl.imp. od 

tenir {držet, mít} 

z lat. tenēre 

{držet}. Tímto 

zvoláním 

upozorňoval hráč 

svého soupeře při 

svém podání. 

1. hráč tenisu 

 

1. спортсмен, 

занимающийся 

теннисом; тот, 

кто играет в 

теннис 

от теннис (XIX 

в.) – от англ. 

lawn-tennis 

 tenistka, -y, ž. 

(2. mn. -stek) 

теннисистка, -и, 

ж. (2. mn. -ток ,3. 

mn. -ткам) 

 

 

2trenér – 

etymologie 

1trenér, -a, m. 

(1. mn. -ři) 

5тренер, -а, м. 10тренер – 

этимология 

od slova trénovat 

(20.st.) – z angl. 

(to) train tv., 

doslova {vést, 

táhnout, vléci}, 

z fr. traîner 

{táhnout, vléci} 

z vlat. *tragīnāre 

od lat. trahere tv.  

1. člověk (zprav. 

odborník na určitý 

druh sportu) 

vedoucí své 

svěřence a 

připravující je na 

vrcholné sportovní 

události 

1. специалист в 

каком-л. виде 

спорта, 

руководящий 

подготовкой 

спортсменов 

 

(XX в.) из нем. 

trainer, 

вошодящего к 

франц. entraineur  

«тренер», 

позднее 

подправленого с 

учетом англ. 

trainer 
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«инструктор, 

дрессировщик, 

тренер» 

 

2volejbalista – 

etymologie 

1volejbalista, -y, 

m. (7.j. – ou; 

1. mn. -é, hovor. -

i) 

5волейболист, -а, 

м. 

7волейболист – 

этимология  

z angl. volley-ball 

tv., 20. st. 

1. hráč volejbalu 1. спортсмен, 

занимающийся 

волейболом; тот, 

кто играет в 

волейбол  

от волейбол - от 

англ., (нач. XX 

в.) образовано 

путем сложения 

volley «полет» и 

ball «мяч» 

 volejbalistka, -y, ž. 

(2. mn. -stek) 

волейболистка, -

и, ж.; (2. mn. -ток; 

3. mn. -ткам) 

 

 

3.2.2 Částečná ekvivalence  

➢ V ruštině polysémní, v češtině monosémní,  

2mistr, šampion – 

etymologie 

1šampion, 

šampión, -a, m. 

(1. mn. -i) 
1mistr, -a, m. (5. j. 

-ře) (1. mn. -ři, -

rové) 

5чемпион, -а, м.  7чемпион – 

этимология 

mistr (14.st.) – 

z lat. magister 

redukcí v první 

slabice, slk. 

Majster přes něm. 

Meister 

šampion (19.st.) – 

z fr. champion tv., 

původně 

{bojovník}, 

z pozdnělat. 

campiō tv. od lat. 

campus {válečné 

šampion/mistr: 

1. vítěz vrcholné 

sportovní soutěže 

 

1. звания 

победителя в 

спортивных 

соревнованиях, 

играх на 

первенство чего-

л. 

2. лицо, команда, 

удостоенные 

такого звания 

 

от англ. < франц. 

champion 

«борец», «воин» 

< лат. campus 

«поле», «поле 

сражения» 
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pole, bojiště} 

(vedle původního 

{pole, rovina}) 

mistr světa  чемпион мира  

 mistryně, 

šampionka, -ě, ž. 

(2. mn. -ň, -ní), -y, 

ž. (2. mn. -nek) 

чемпионка, -и, ж. 

(2. mn. -нок) 

 

 

➢ V češtině polysémní, v ruštině monosémní  

2lyžař – 

etymologie 

1lyžař, -e, m. 

(1. mn. -i) 

5лыжник, -а, м. 7лыжник – 

этимология 

od slova lyže 

(19.st.) – přejato 

z r. lýža tv. A to 

asi z r.d. lýzgať 

{klouzat}, jehož 

další souvislosti 

jsou nejasné 

1. člověk jezdící 

na lyžích 

2. vodní lyžař 

1. спортсмен, 

занимающийся 

лыжным 

спортом; тот, кто 

ходит на лыжах 

от лыжи – от 

лыжа (XI – XII 

вв.) – от др.-рус. 

лызок «бегство 

уход» от лызнуть 

«убежать 

скрыться» 

 

 lyžařka, -y, ž. 

(2. mn. -řek) 

лыжница, -ы, ж.  

 

3.3 Slovesa vztahující se ke sportu  

3.3.1 Úplná ekvivalence 

2bruslit – 

etymologie 

1bruslit, 1. os. j. -

ím, 3. os. mn. -í, 

NED., 

bezpředložková 

vazba, valence: 

z dostupných 

zdrojů se 

nepodařilo zjistit 

5кататься на 

коньках, 1. os. j. -

аюсь, 2. os. j. -

аешься, NED., 

předložková 

vazba, valence: 

6.p., zvratné 

 

 

10кататься на 
7коньках – 

этимология 

od slova brusle 

(19.st.), jen č., u 

Komenského 

doklad 

1. jezdit na 

bruslích 

1. ездить на 

коньках, 

передвигаться с 

помощью 

от катиться: (XI-

XVII вв.) – из 

праслав. 

*катати сę, 
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s významem {druh 

střevíců}. Nejspíš 

od brousit podle 

něm., kde 

schleifen znamená 

jednak {brousit}, 

jednak {smýkat, 

bruslit} 

коньков, для 

развлечения или 

для упражнения 

возвратной 

формы глаг. 

*катати 

коньки (XV в.) – 

от собственно 

русского конь 

bruslit bruslit (na 

kolečkových 

bruslích) 

кататься на 

роликах 

кататься на 

роликах 

 

2lyžovat – 

etymologie 

1lyžovat, 1. os. j. -

uji (hovor. -uju), 

3. os. mn. –ují 

(hovor. -ujou), 

NED., valence: 

přísl.urč.zp. 

5кататься на 

лыжах, 1. os. j. -

аюсь, 2. os. j. -

аешься, NED., 

předložková 

vazba, valence: 

6.p., zvratné 

10кататься на 
7лыжах – 

этимология 

od slova lyže 

(19.st.) – přejato 

z r. lýža tv. a to asi 

z r.d. lýzgať 

{klouzat}, jehož 

další souvislosti 

jsou nejasné 

1. jezdit na lyžích, 

pěstovat lyžařský 

sport 

1. ездить на 

лыжах, 

передвигаться с 

помощью лыж, 

для развлечения 

или для 

упражнения 

от катиться: (XI-

XVII вв.) – из 

праслав. 

*катати сę, 

возвр. от глаг. 

*катати 

лыжи – от лыжа 

(XI – XII вв.) – от 

др.-рус. лызок 

«бегство уход» 

от лызнуть 

«убежать 

скрыться» 
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3.3.2 Částečná ekvivalence 

➢ V češtině i ruštině polysémní 

2běhat – 

etymologie 

1běhat, 1. os. j. -

ám, 3. os. mn. -ají, 

NED., valence: 

3.p., 4.p. 

5бегать, 1. os. j. -

аю, 2. os. j. -аешь, 

NED., valence: 

4.p., 6.p. 

7бегать – 

этимология 

od slova běžet 

(14.st.) – všesl. 

biec, biegać, r. 

bežáť, ch. bjèžati, 

stsl. běžati, psl. 

*běžati, *běgati 

má nejblíže k lit. 

bégti tv. 

(vzhledem k p. 

biec, r.d. běč´ se 

obvykle 

předpokládá 

výchozí psl. tvar 

také *běgti), dále 

se spojuje s ř. 

phébomai 

{prchám}, hind. 

bhāg- tv., s menší 

jistotou i s lat. 

fugiō tv. a něm. 

biegen {ohýbat}, 

východiskem je ie. 

1. sem a tam nebo 

často běžet; 

pobíhat 

2. závodit v běhu 

3. rychle chodit v 

různých směrech 

4. pochůzkami 

nebo častým 

docházením 

někam, za někým 

ap. něco 

vyřizovat, 

obstarávat, o něco 

usilovat 

5. být schopen 

chůze 

6. být v chodu, v 

činnosti; fungovat 

7. rychle se 

pohybovat sem 

tam 

= бежать, но 

обозначает 

действие 

.повторяющееся 

или 

совершающееся 

в разных 

направлениях 

(обычно туда и 

обратно, взад и 

вперед) 

1. обладать 

способностью 

передвигаться 

бегом 

2. заниматься 

бегом 

3. много и 

торопливо 

ходить, ездить 

куда-л. или часто 

посещать кого-, 

что-л. (с 

определенной 

целью) 

4. разг. 

неотступно 

следовать за кем-

л.; ухаживать, 

оказывать 

внимание 

5. разг. искать 

что-л. 

(X-XI вв.) др.-

рус., от ст.-сл. 

бьгати < общ.-сл. 

begtei «бегать» < 

индоевропейского 

bheg «убегать, 

бегать» 
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6. разг. избегать, 

сторониться 

7. быстро 

переводить 

(глаза, взор) с 

одного на 

другого или 

другое; избегать 

взгляда 

собеседника 

8. разг. быстро 

появляться и 

исчезать (на 

лице, в глазах) 

9. разг. быть 

каким-л., кем-л. 

běhat na lyžích běhat na lyžích 

předložková 

vazba, valence: 

6.p. 

бегать на лыжах бегать на лыжах 

předložková vazba, 

valence: 6.p. 

 

2běžet – 

etymologie 

1běžet – 3. os. mn. 

-í, NED., valence: 

3.p., 4.p. 

5бежать – 1. os. j. 

– бегу, 2. os. j. – 

бежишь, 3. os. 

mn. – бегут, 

NED., valence: 

4.p., 6.p., 7.p. 

10бежать – 

этимология 

(14.st.) – všesl. 

biec, biegać, r. 

bežáť, ch. bjèžati, 

stsl. běžati, psl. 

*běžati, *běgati 

má nejblíže k lit. 

bégti tv. 

(vzhledem k p. 

biec, r.d. běč´ se 

obvykle 

předpokládá 

1. pohybovat se 

rychlým pohybem 

nohou; utíkat 

2. účastnit se 

sportovního běhu 

3. jít vůbec 

4. (o věci) být v 

chodu, v činnosti 

5. (o čase) plynout 

1. быстро 

продвигаться в 

определенном 

направлении, 

попеременно 

отталкиваясь 

ногами от земли 

2. участвовать в 

соревнованиях по 

бегу 

(XVI-XVII вв.) из 

праслав. 

*бěжати (ранее - 

*бěгěти, *бěг´õ) 

– от *бěгь и 

*бěгати, 

*бěгнõти – 

первоисточник: 

и.-е. глаг. основа 

*bhegw-: *bhogw- , 

вариант *bheug-: 
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výchozí psl. tvar 

také *běgti), dále 

se spojuje s ř. 

phébomai 

{prchám}, hind. 

bhāg- tv., s menší 

jistotou i s lat. 

fugiō tv. a něm. 

biegen {ohýbat}, 

východiskem je ie. 

6. být na programu 

7. jít o něco, týkat 

se něčeho 

3. быстро 

перемещаться в 

каком-л. 

направлении 

(направлениях); 

нестись, мчаться 

/ о средствах 

передвижения 

Казаться 

движущимися во 

время езды на 

чем-л. (о 

неподвижных 

предметах) 

4. разг. идти 

вперед, спешить 

(о часовых 

механизмах) 

5. спасаться 

бегством 

6. книжн. 

избегать 

7. течь, литься 

непрерывной 

струей, потоком 

8. разноситься, 

распространяться 

(о слухах, 

разговорах и т.п.) 

9. простираться в 

каком-л. 

направлении; 

тянуться (обычно 

цепочкой, 

вереницей и т.п.) 

10. быстро 

проходить, 

*bhoug-: *bhug- 

«сгибать, гнуть, 

сгибаться (зд. о 

ногах)». 
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протекать (о 

времени) 

11. книжн. 

исчезать, 

проходить (о 

чувстве, 

состоянии, 

настроении) 

 

 2hrát – etymologie 1hrát, 1. os. j. -ji 

(hovor. -ju), 3. os. 

mn. -jí (hovor. -

jou), NED., 

valence: 3.p., 4.p., 

7.p. 

5играть, 1. os. j. -

аю, 2. os. j. -аешь, 

NED., valence: 

4.p., 6.p. 

10играть – 

этимология 

od slova hra, stč. 

též jhra, všesl. – p. 

gra, r. igrá, s./ch. 

ìgra, stsl. igra 

{tanec, hra, 

zábava}, psl. 

*jьgra nemá 

přesvědčivou 

etymologii, jasné 

je jen tvoření příp. 

-ra, uvažuje se o 

příbuzenství se sti. 

yájati {uctívá 

(obětí ap.)}, ř. 

hágios {svatý} (z 

ie. *Hiaģ/*Hiģ-, 

ve slov. bez 

náležitého 

satemového 

změkčení) s tím, 

že šlo o starý 

rituální termín, jiní 

spojují se sti. éjati 

{hýbá se} (z ie. 

*Heig-) či sti. 

íṅgati tv.  

1. provozovat 

společenskou hru 

2. spekulovat; 

sázet 

3. zaměstnávat se, 

bavit se nějakou 

dětskou činností 

pro zábavu 

4. provozovat 

nějaký sport 

5. provozovat 

hudbu 

6. herecky 

vytvářet 

7. vystupovat v 

roli někoho, dělat 

ze sebe někoho 

jiného; předstírat 

8. mít zvuk; znít, 

zvučet 

1. забавляться, 

резвиться, 

развлекаться 

2. проводить 

время в игре 

3. исполнять что-

л. на 

музыкальном 

инструменте 

4. участвовать в 

сценическом 

представлении; 

изображать кого-, 

что-л. на сцене, 

исполнять (роль, 

спектакль) 

5. пениться, 

кипеть, 

искриться (о вине 

и шипучих 

напитках) 

6. сверкать, 

отражаясь в чем-

(XI-XVII вв.) из 

праслав. 

*йьграти (сę), от 

*йьгра 
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9. jít snadno, 

lehce, bez námahy 

10. vesele, živě, 

hbitě se 

projevovat, 

pohybovat, jevit 

nějaké vzrušení 

ap. 

л., от чего-л. (о 

лучах солнца, о 

свете и т. п.) 

7. относиться к 

кому-, чему-л. 

несерьезно, 

легкомысленно, 

распоряжаться по 

своему 

произволу 

8. обращаться с 

каким-л. 

предметом как с 

игрушкой; 

бесцельно 

вертеть, 

перебирать, 

двигать 

9. действовать 

каким-л. 

инструментом 

легко, без 

видимых усилий, 

а также легко 

идти, двигаться 

(о самом 

инструменте) 

10. находиться в 

деятельном, 

возбужденном 

состоянии (о 

чувстве, мысли, 

воображении и т. 

п.) 

hrát co  

 

hrát co 

bezpředložková 

vazba 

valence: 4.p. 

играть во что   

 

играть в 

předložková 

vazba, 

valence: 4.p. 
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hrát volejbal   играть в 

волейбол  

 

hrát tenis 

 

 играть в теннис  

hrát fotbal  играть в футбол  

hrát hokej  играть в хоккей 

(с шайбой) 

 

hrát za koho  hrát za 

předložková 

vazba, valence: 

4.p. 

играть за кого  играть за 

předložková 

vazba, valence: 

4.p. 

hrát nerozhodně  играть вничью  

hrát na pozici 

útočníka  

hrát na 

předložková 

vazba, valence: 

2.p. 

играть на 

позиции 

нападающего  

играть на 

předložková 

vazba, valence: 

6.p. 

hrát proti někomu hrát proti 

předložková 

vazba, valence: 

3.p. 

играть против 

кого 

играть против 

předložková 

vazba, valence: 

2.p. 

 

2plavat – 

etymologie 

1plavat, 1. os. j. -

u, 3. os. mn. –ou, 

NED., rozk. zp. 

plav, plavej, 

poplav, 

bezpředložková 

vazba, valence: 

3.p., 4.p., 7.p. 

5плавать, 1. os. j. -

аю, 2. os. j. -аешь, 

NED., valence: 6.p., 

7.p. 

7плавать – 

этимология 

(14.st.) – r. 

plávať, sln. 

plâvati, stsl. 

plavati, psl. 

infinitiv *plavati 

vedle *plovati 

vznikl analogií 

podle tvarů přít. 

času *plovǫ, 

1. vlastními 

pohyby se 

udržovat a 

pohybovat na 

hladině, ve vodě 

2. být unášen, 

pohybovat se na 

vodě ap.; plout 

= плыть, но 

обозначает 

действие 

повторяющееся, 

совершающееся в 

различных 

направлениях, 

взад и вперед 

(X-XI вв.) / от 

общ.-сл. 

плавити 
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*plovešь atd., 

původní infinitiv 

byl *pluti 

3. být zalit 

tekutinou 

4. být v úzkých; 

neumět 

5. táhnout; klidit 

se 

1. уметь 

передвигаться в 

воде, держась на 

ее поверхности 

или в глубине 

2. находясь в 

какой-л. жидкости, 

держаться на 

поверхности ее, не 

тонуть (о 

предметах) 

3. разг. Служить 

на судне 

4. разг. Плавно 

ходить, 

перемещаться 

5. быть 

окруженным 

(дымкой, туманом 

и т.п.), 

погруженным (в 

дымку, туман и 

т.п.) 

6. разг. 

Испытывать 

возвышенное, 

радостное, 

блаженное 

чувство, быть 

охваченным этим 

чувством 

7. разг. Не имея 

достаточных 

знаний, не 

разбираясь в чем-

л., говорить, 

отвечать наугад, 

неуверенно, 

невпопад 
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8. разг. быть 

подвижным, 

нефиксированным, 

подверженным 

быстрым 

изменениям (о 

ценах, стоимости) 

 

2prohrát – 

etymologie 

1prohrát, 1. os. j. -

ji (hovor. -ju), 3. 

os. mn. –jí (hovor. 

-hrajou), DOK., 

rozk. zp. -hraj, -

hrej, 

bezpředložková 

vazba, valence: 

2.p., 4.p., 6.p., 7.p. 

5проиграть, 1. os. 

j. -аю, 2. os. j. -

аешь, DOK., 

bezpředložková 

vazba, valence: 

3.p., 4.p., 7.p. 

10проиграть – 

этимология 

od slova hra, stč. 

též jhra, všesl. – p. 

gra, r. igrá, s./ch. 

ìgra, stsl. igra 

{tanec, hra, 

zábava}, psl. 

*jьgra nemá 

přesvědčivou 

etymologii, jasné 

je jen tvoření příp. 

-ra, uvažuje se o 

příbuzenství se sti. 

yájati {uctívá 

(obětí ap.)}, ř. 

hágios {svatý} (z 

ie. *Hiaģ/*Hiģ-, 

ve slov. bez 

náležitého 

satemového 

změkčení) s tím, 

že šlo o starý 

rituální termín, jiní 

spojují se sti. éjati 

{hýbá se} (z ie. 

1. utrpět prohru, 

neúspěch, nezdar 

(ve hře, životě ap.) 

2. hrou ztratit 

(peníze ap.) 

1. потерпеть 

поражение в чем-

л. (в игре, 

состязании, 

столкновении, 

споре и т.п.) 

2. потерять, 

лишиться чего-л. 

в игре, в 

результате игры 

(в карты, лото и 

т.п.) 

3. исполнить, 

сыграть на 

музыкальном 

инструменте, на 

сцене 

4. провести 

какое-л. время, 

играя 

(XI-XVII вв.) из 

праслав. 

*пройьграти, от 

глаг.*йьграти 
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*Heig-) či sti. 

íṅgati tv.  

prohrát s kým prohrát s 

předložková 

vazba, valence: 

7.p. 

проиграть кому проиграть кому 

bezpředložková 

vazba, valence: 

3.p. (4.p. + 3.p.) 

prohrát s 

výsledkem 

prohrát s 

předložková 

vazba, valence: 

7.p. 

проиграть со 

счетом 

проиграть со 

předložková 

vazba, valence: 

7.p. 

 

2vyhrát – 

etymologie 

1vyhrát, 1. os. j. -ji 

(hovor. -ju), 3. os. 

mn. –jí (hovor. -

jou), DOK., 

bezpředložková 

vazba, valence: 

2.p., 3.p., 4.p., 

6.p., 7.p. 

5выиграть, 1. os. j. 

-аю, 2. os. j. -

аешь, DOK., 

bezpředložková 

vazba, valence: 

4.p., 7.p. 

10выиграть – 

этимология 

od slova hra, stč. 

též jhra, všesl. – 

p. gra, r. igrá, 

s./ch. ìgra, stsl. 

igra {tanec, hra, 

zábava}, psl. 

*jьgra nemá 

přesvědčivou 

etymologii, jasné 

je jen tvoření příp. 

-ra, uvažuje se o 

příbuzenství se 

sti. yájati {uctívá 

(obětí ap.)}, ř. 

hágios {svatý} (z 

ie. *Hiaģ/*Hiģ-, 

ve slov. bez 

náležitého 

satemového 

změkčení) s tím, 

že šlo o starý 

rituální termín, 

jiní spojují se sti. 

éjati {hýbá se} (z 

1. získat (ve hře, 

zápase ap.) 

vítězství, úspěch 

2. hrou, sázením, 

losováním ap. 

získat (peníze ap.) 

1. приобрести, 

получить в 

результате 

участия в лотерее, 

игре, состязании 

и т.п. 

2. одержать верх, 

победить 

3. получить 

выгоду, пользу, 

преимущество от 

чего-л.; выгадать 

4. заслужить 

одобрительную 

оценку 

(XI–XVII вв.) из 

праслав. 

*выйьграти, от 

глаг. *йьграти. 
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ie. *Heig-) či sti. 

íṅgati tv.  

vyhrát nad kým vyhrát nad 

předložková 

vazba, valence: 

7.p. 

выиграть у кого выиграть у 

předložková vazba, 

valence: 4.p. 

vyhrát 

s výsledkem 

vyhrát s 

předložková 

vazba, valence: 

7.p. 

выиграть со 

счетом 

выиграть со 

předložková vazba, 

valence: 7.p. 

vyhrát prvenství vyhrát co 

bezpředložková 

vazba, valence: 

4.p. 

выиграть 

первенство 

выиграть что 

bezpředložková 

vazba, valence: 

4.p. 

 

2zvítězit – 

etymologie 

1zvítězit, 3. mn. -í, 

DOK., 

předložková 

vazba, valence: 

4.p., 6.p., 7.p. 

5победить, 1. os. 

j. neexist., 2. os. j. 

-дишь, DOK., 

bezpředložková 

vazba, valence: 

4.p., 6.p., 7.p. 

10победить – 

этимология 

od slova vítěz 

(14.st.) hl. st. 

Wicáz {svobodný 

rolník; vazal}, r.st. 

vítjaz´ {hrdina, 

rytíř}, s./ch. vȉtēz 

{rytíř}, csl. vitęzь 

{hrdina} 

1. dosáhnout 

vítězství, porazit v 

boji, soutěži ap. 

2. (o věci, jevu 

ap.) získat 

převahu, nabýt 

vrchu 

 

1. нанести 

поражение 

противнику, 

выиграть бой, 

войну 

2. завоевать, 

покорить 

3. одержать верх 

в каком-л. 

соревновании, 

состязании, 

оказаться первым 

4. споря с кем-л., 

возражая кому-л., 

выйти 

победителем в 

споре 

(XI-XVII вв.) - из 

цслав. побѣдити, 

от бѣдити 

«убедить», или от 

побѣда 
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5. добиться 

успеха у кого-л., 

завоевать чью-л. 

любовь, 

привязанность, 

симпатии и т.п. 

6. преодолеть, 

превозмочь; 

побороть 

zvítězit výsledkem zvítězit výsledkem 

bezpředložková 

vazba, valence: 

7.p. 

победить со 

счетом 

победить со 

счетом 

předložková 

vazba, valence: 

7.p. 

➢  V ruštině polysémní, v češtině monosémní 

2fandit (komu) – 

etymologie 

1fandit, 3. os. mn. 

–í, NED., 

bezpředložková 

vazba, valence: 

3.p., 6.p. 

5болеть за кого, 

1. os. j. -ею, 2. os. 

j. -еешь, NED., 

předložková 

vazba, valence: 

4.p. 

10болеть за кого – 

этимология 

od fanoušek 

{náruživý 

přívrženec (sportu, 

mužstva, zpěváka 

apod.)} (20. st.) – 

expr. novotvar 

podle angl. fan tv. 

z fanatic 

s žertovným 

přikloněním 

k domáckým 

podobám jména 

František  

1. s náruživým 

zájmem stranit 

určitému sportu, 

mužstvu ap.; přát 

úspěch něčemu, 

někomu 

1. сильно 

тревожиться, 

беспокоиться, 

волноваться 

2. разг. будучи 

болельщиком 

какой-л. 

команды, остро 

переживать ее 

успехи и неудачи 

(XVI-XVII вв.) от 

общ.-сл. bolь и ti 

«болеть» < 

индоевропейского 

bheleu «боль, зло, 

бедствие» 

fandit týmu  болеть за 

команду 

 

fandit sportovci  болеть за 

спортсмена 
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➢ V češtině polysémní, v ruštině monosémní 

2jezdit – 

etymologie 

1jezdit, 1. os. j. -

ím, 3. os. mn. -í, 

NED., valence: 

3.p., 4.p., 6.p., 7.p. 

5кататься на, 1. 

os. j. -аюсь, 2. os. 

j. -аешься, NED., 

předložková 

vazba, valence: 

6.p., zvratné 

10кататься на – 

этимология 

z psl. *jazditi je 

opakovací sloveso 

k *jati (jet), 

většinou se soudí, 

že je odvozeno od 

*jazda z *ja-zda 

1. pohybovat se 

použitím nějakého 

dopravního 

prostředku 

2. cestovat 

3. (o dopravním 

prostředku) 

pohybovat se 

4. zajišťovat 

dopravní 

obslužnost 

5. být poháněn 

(palivem ap.) 

6. účastnit se 

závodů 

7. pohybovat 

něčím po povrchu 

1. ездить на чем-

л., в чем-л., 

передвигаться с 

помощью чего-л. 

для развлечения 

или для 

упражнения 

от катиться: (XI-

XVII вв.) – из 

праслав. 

*катати сę, 

возвр. от глаг. 

*катати 

jezdit na kole jezdit na kole 

předložková 

vazba, valence: 

6.p. 

кататься на 

велосипеде 

кататься на 

велосипеде 

předložková 

vazba, valence: 

6.p. 
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2trénovat – 

etymologie 

1trénovat, 1. os. j. -

uji (hovor. -uju), 

3. os. mn. –ují 

(hovor. -ujou), 

NED., 

bezpředložková 

vazba, valence: 

4.p., 6.p., 7.p. 

5тренироваться, 

1. os. j. -руюсь, 2. 

os. j. -руешься, 

NED., 

předložková 

vazba, valence: 6. 

p., zvratné 

10тренироваться – 

этимология 

(20.st.) – z angl. 

(to) train tv., 

doslova {vést, 

táhnout, vléci}, 

z fr. traîner 

{táhnout, vléci} 

z vlat. *tragīnāre 

od lat. trahere tv. 

1. být v přípravě; 

nacvičovat 

2. vést svěřence, 

řídit něčí trénink; 

připravovat 

3. tréninkem cvičit 

1. тренировать 

себя в чем-л. 

(XIX в.) возвр. от 

тренировать – от 

основы нем. 

trainieren (sich), 

восходящего к 

франц. trainer, 

продолжающего 

нар.-лат. 

trahinare / 

traginare (клас.-

лат. trahere) «та- 

щить, волочить» 

trénovat běh trénovat běh 

bezpředložková 

vazba, valence: 

4.p. 

тренироваться в 

беге 

 

тренироваться в 

беге 

předložková 

vazba, valence: 

6.p. 

trénovat plavaní  тренироваться в 

плавании 

 

 

 

Praktická část byla zaměřena na analýzu a porovnávání lexikálních jednotek 

z oblasti sportu. Původ lexémů se většinou neshodoval. Shody, které jsme našli, byly 

především u názvů sportů, které pronikly do jazyků z angličtiny (např. volejbal) a u 

názvů sportovců od těchto sportů odvozených (ne však u všech). 

 Valence sloves jsme porovnávali pouze v oblasti sportu, tzn. nezaznamenávali 

jsme valenční doplnění u významů, které se nevztahují ke sportu. Valence sloves byla 

shodná alespoň v jednom pádě u všech sloves kromě dvou (fandit, lyžovat), sloveso 

bruslit jsme neuvažovali, neboť se nám z dostupných zdrojů nepodařilo zjistit valenci. 

Shodné u všech sloves je valenční doplnění v podobě podmětu. Ve slovních spojeních, 

ať už předložkových či bezpředložkových, byla u většiny nalezena shoda. 
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Lexémy řazené ve skupině s úplnou ekvivalencí se po stránce významové 

shodují zcela. Lexémy s částečnou ekvivalencí se shodovaly většinou v základním 

významu. Míra ekvivalence mezi jazyky se v námi zvolených oblastech ukázala jako 

velká, neboť celkem 31 lexémů (z celkového počtu 48) jsme mohli označit jako úplně 

ekvivalentních. Naše domněnka, že určité neshody se projeví především ve významu 

se tedy nepotvrdila. 

Formální stránka lexikálních jednotek českých i ruských byla velmi podobná 

ve většině případů. Jelikož jsme jednotky excerpovali z učebního souboru, dovolíme 

si uvažovat nad tím, že jednotky úplně ekvivalentní budou pravděpodobně žákům činit 

nejmenší problémy při osvojování slovní zásoby této oblasti. Jednotky s částečnou 

ekvivalencí by mohly být obtížnějšími, neboť počet významů v obou jazycích není 

stejný.  
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3.4 Nejčastější způsoby obohacování slovní zásoby a tvoření slov 

v námi vybrané skupině 

Součástí hlavního cíle této práce bylo zjistit, jak jsou lexémy vytvářeny, jaké 

jsou nejčastěji používané afixy při tvoření nových pojmenování v této skupině a také 

bylo cílem přijít na nejvíce frekventovaný způsob obohacování námi vymezené oblasti 

slovní zásoby.  

V oblastech výše zmíněných bylo nejvíce slov přejatých, především se jedná o 

názvy sportů. V češtině byl vytvořen pouze jeden název od staročeského slova – 

házená. V ruštině jsme našli jeden název vzniklý ze slova původem staroruského, jež 

je součástí dvouslovného spojení (uvažujeme pouze jednu část spojení), a to лыжный 

спорт. Slovo лыжный je utvořené od staroruského slova лыжа, спорт je původem 

z angličtiny. V případě, že bychom uvažovali i součást složeniny dvouslovného názvu 

za příznak zařazující slovo ke slovům vzniklým z daného jazyka, pak můžeme uvést i 

slovo конькобежный спорт, neboť slovo коньки, které tvoří část složeniny 

конькобежный je původem ruské. V kategorii názvů sportovců jsme nalezli jeden 

název vzniklý původem ze staročeského slova – brankář, v ruštině jsme žádný takový 

název nezaznamenali. V kategorii sloves v češtině slovesa hrát, vyhrát a prohrát byla 

utvořena od staročeského základu hra, v ruštině bylo jediné sloveso – бегать – 

vytvořeno od staroruského slova.  Mezi přejatá slova jsme počítali i slova původem 

z praslovanštiny, či slova všeslovanská, pracovali jsme vždy s posledním doloženým 

stupněm vývoje.   

Největší počet slov byl přejatý z angličtiny, v češtině bylo přejato celkem 11 

slov a v ruštině 12 slov (nepočítáme slova odvozená od těchto slov, jako např. 

basketbalista/баскетболист), 8 slov bylo shodně přejato do obou jazyků přímo 

z angličtiny (basketbal, florbal, fotbal, squash, tenis, volejbal, sport, rafting), jedno 

slovo (lyžování) bylo v obou jazycích utvořeno od ruského лыжа (v češtině dnes lyže).  

Názvy sportovců byly ve většině případů odvozeny od názvů sportů. V češtině 

se ukázal jako nejfrekventovanější sufix -ist, v ruštině taktéž -ист. Dále jsme 

zaznamenali přípony -ař, -ec v češtině, -ец, -ник, -арь v ruštině. Nejčastějším 

způsobem vytváření nových pojmenování se tedy ukázala sufixace.  
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4 Analýza učebního souboru Raduga po-novomu 

 

4.1 Učební soubor Raduga po-novomu 

Jak již bylo výše uvedeno, jednotky pro porovnání z oblasti sportu byly 

excerpovány z učebního souboru Raduga po-novomu. Jedná se o aktualizovaný učební 

soubor, který je určen pro výuku ruského jazyka na středních školách. Soubor se skládá 

z pěti dílů učebnice, jim odpovídajících pracovních sešitů, pěti CD a pro učitele je ke 

každému dílu připravena příručka. Raduga po-novomu je dílem čtyř autorů – S. 

Jelínka, L. F. Alexejevy, R. Hříbkové a H. Žofkové. 

První dva díly jsou komponovány tak, aby student po jejich absolvování dosáhl 

úrovně A1 podle SERR, 3. a 4. díl je určen k dosažení úrovně A2 dle SERR a díl 

poslední – 5. – úrovně B1 dle SERR. Jednotlivé díly učebnice vycházely postupně 

(jeden díl v každém roce) od r. 2007 do r. 2011 v nakladatelství Fraus.  

V rámci analýzy učebního souboru Raduga po-novomu jsme vytvořili tři 

tabulky – první tabulka obsahuje názvy sportů, druhá tabulka názvy sportovců a ve 

třetí tabulce jsou zanesena slovesa vztahující se ke sportu – ve kterých jsme 

zaznamenali četnost výskytu lexému ve všech jeho tvarech, tedy i ve slovních 

spojeních. Díky těmto přehledům jsme mohli určit, zda lze u žáka předpokládat aktivní 

či pouze pasivní osvojení – to se odvíjí od předpokladu, že se lexém vyskytne 

minimálně 5x, jak je uvedeno již v úvodu této práce. 

V každé tabulce je uveden lexém, četnost výskytu samostatně (VS), četnost 

výskytu ve slovních spojeních (VSp), četnost výskytu celkem (VC) a předpoklad 

aktivního či pasivního osvojení (AO, PO). Počet výskytu lexému je odlišen barevně 

na základě jednotlivých dílů učebního souboru. Pro lepší orientaci jsme zvolili barvy 

tak, aby odpovídaly barvám přebalu učebnic (konkrétně barvám jednotlivých čísel na 

přebalu): 

• Raduga po-novomu 1 

• Raduga po-novomu 2 

• Raduga po-novomu 3 

• Raduga po-novomu 4 

• Raduga po-novomu 5. 

Lexémy jsme seřadili podle abecedy a jsou uvedeny v prvním pádě (názvy sportů a 

sportovců), slovesa jsou uvedena v infinitivu. Pokud byly k lexémům uvedeny 
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v učebnicích slovní spojení, jsou uvedeny v tematickém slovníku, v tabulce jsou 

zaznamenány pouze ve sloupci: Četnost výskytu ve slovních spojeních.  

 Výše uvedené přehledy jsou uvedeny v přílohách: 

Příloha A – Přehled četnosti užití lexémů – názvy sportů, včetně aktivního/pasivního 

osvojení; 

Příloha B – Přehled četnosti užití lexémů – názvy sportovců, včetně 

aktivního/pasivního osvojení; 

Příloha C – Přehled četnosti užití lexémů – slovesa vztahující se ke sportu, včetně 

aktivního/pasivního osvojení. 

 Vyhodnocení uvádíme ve schématu: 

Schéma 1: Vyhodnocení 

VYHODNOCENÍ 

Názvy sportů  

lexémů celkem: 18 

aktivní použití: 7 

pasivní použití: 11 

 

Názvy sportovců: 

lexémů celkem: 18 

aktivní použití: 2 

pasivní použití: 16 

 

Slovesa vztahující se 

ke sportu: 

lexémů celkem: 12 

aktivní použití: 7 

pasivní použití: 5 

 

 

S ohledem na výsledky můžeme konstatovat, že v námi vymezených oblastech 

autoři věnovali velkou pozornost názvům sportů a sportovců – co do počtu 

jednotlivých lexémů. Sloves, která se ke sportu vztahují, jsme nalezli 12, avšak je 

nutné mít na paměti, že jsme vycházeli z ruských jednotek a uváděli jsme vždy 

základní tvar slovesa (popř. s předložkovou vazbou). Např. кататься на коньках, 

кататься на лыжах apod. jsou uváděny pod jeden lexém – кататься на. 

(V případě, že bychom uváděli pro každý český lexému jemu odpovídající lexém 

ruský, pak bychom došli k počtu 34 lexémů (uvedeno v tematickém slovníku)).  

Četnost výskytu lexikálních jednotek ovšem není dostatečná na to, aby alespoň 

polovina všech uvedených lexémů byla žáky osvojena aktivně. U názvů sportovců 

nacházíme dokonce pouze dva lexémy vyhovující našim předpokladům pro zařazení 

do aktivní slovní zásoby.  

Na základě námi excerpovaného materiálu z učebnic učebního souboru Raduga 

po-novomu jsme sestavili tematický slovník. Je rozdělen do tří částí, které odpovídají 
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dělení použitému v celé práci – názvy sportů, názvy sportovců a slovesa vztahující se 

ke sportu. Již jsme zmínili, že jsme nacházeli také slovní spojení, ve kterých se 

vyskytovaly námi vybrané lexémy. Tato spojení jsou ve slovníku uvedena rovněž. 

Jako první jsme vždy umístili jednotku v ruském jazyce v základním tvaru 

(substantiva – 1.p.  singuláru, slovesa – infinitiv), poté odpovídající překlad v českém 

jazyce. Pod základní tvary jsme uvedli slovní spojení, nejprve v ruském jazyce a 

následně v jazyce českém. Ve slovníku jsme pracovali se všemi lexémy uvedenými 

v praktické části, s rozdělením do podkategorií (v češtině i ruštině polysémní; v ruštině 

polysémní, v češtině monosémní; v češtině polysémní v ruštině monosémní) jsme ve 

slovníku nepracovali, výrazy jsme řadili podle abecedy.  
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Závěr 

Tato práce se zabývala porovnáváním české a ruské slovní zásoby v oblasti 

sportu, cílem bylo porovnání lexikálních jednotek a zjištění míry ekvivalence mezi 

těmito jednotkami. Práci jsme rozdělili na čtyři kapitoly – Lexikologie, Etymologie, 

Porovnání česko-ruské slovní zásoby z oblasti sportu, Analýza učebního souboru 

Raduga po-novomu. 

V první a druhé kapitole jsme se zabývali teoretickou stránkou této práce. 

V kapitole první jsme vymezili, co je to lexikologie, stanovili jsme, co je to slovo a 

jaký má význam. Pozornost jsme věnovali i slovní zásobě. Definovali jsme, co slovní 

zásoba je a co obsahuje, poukázali jsme na složení slovní zásoby, pokusili jsme se 

objasnit systém, který ve slovní zásobě funguje, neopomněli jsme ani obohacování 

slovní zásoby. V jedné z podkapitol jsme se zaměřili i na víceslovná pojmenování, 

která se v práci též vyskytovala.  Popsali jsme také jak a proč přejímáme do obou 

jazyků slova z jazyků jiných. Opomenuty nezůstaly ani významové vztahy, které mezi 

lexikálními jednotkami mohou vznikat a slovotvorba. Všechny tyto subdisciplíny jsou 

důležitou součástí lexikologie, a proto jsme jim přikládali náležitou pozornost.  

Druhou kapitolu jsme věnovali etymologii, tedy nauce o původu slov. 

Etymologii jsme charakterizovali, uvedli jsme, co je předmětem jejího zkoumání a 

jaké druhy etymologických slovníků můžeme nalézt. Mimo to jsme se lehce dotkli 

jejího vývoje. Etymologii jsme uvedli ve zvláštní kapitole, neboť je někdy vydělována 

jako samostatná jazykovědná disciplína, nikoli jako součást lexikologie.  

Ve třetí kapitole jsme se zabývali praktickou částí práce. Jednotky jsme 

porovnávali a následně řadili dle míry ekvivalence do dvou skupin v rámci každé námi 

určené kategorie. Vytvářeli jsme přehledové tabulky, které obsahují slova v základním 

tvaru, původ slov, význam (popř. významy) slov a také gramatické kategorie. První 

dva sloupce zleva jsou vždy věnovány českému lexému, druhé dva sloupce ruskému 

lexému. U názvů sportovců jsme uváděli také přechýlené názvy (poslední řádek růžové 

barvy), které jsme excerpovali z učebního souboru Raduga po-novomu (v tabulkách 

jsou zaneseny pouze přechýlené názvy excerpované, a proto nejsou uvedeny u všech 

názvů sportovců). S ohledem na porovnávání lexikálních jednotek (nejen mezi 

češtinou a ruštinou, ale i v rámci každého z jazyků) jsme se snažili ukázat na 

nejčastější způsob obohacování slovní zásoby z oblasti sportu. Díky praktické části 

mohl být vytvořen tematický slovník.   
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V kapitole čtvrté jsme se zaměřili na analýzu učebního souboru Raduga po-

novomu. Vytvořili jsme tři přehledy slovní zásoby, které nám posloužily jako vodítko 

k popisu lexikálního minima učebního souboru a také jsme byli schopni na základě 

těchto přehledů zhodnotit, zda se v souladu s námi stanovenou hypotézou může jednat 

o lexémy určené k aktivnímu či pasivnímu osvojení.  
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Resumé 

V této práci jsme si kladli za hlavní cíl porovnat lexikální jednotky české a 

ruské v oblasti sportu a zjistit, do jaké míry jsou jednotky shodné a jak jsou vytvářeny. 

Dílčí cíle pak představovalo vyhledání těchto lexémů ve všech tvarech v učebním 

souboru Raduga po-novomu, jejich následná klasifikace a vytvoření tematického 

slovníku.  

Na základě porovnávání jednotek jsme došli k závěru, že lexémy můžeme 

podle míry ekvivalence rozdělit do dvou skupin (úplná ekvivalence, částečná 

ekvivalence). V kategorii názvů sportů bylo zařazeno 13 jednotek do skupiny úplné 

ekvivalence a pět jednotek do skupiny částečné ekvivalence. U názvů sportovců jsme 

do první skupiny mohli zařadit jednotek 16 a do skupiny druhé jednotky dvě. Kategorie 

sloves byla opakem předchozím dvěma skupinám, úplnou ekvivalenci vykazovaly 

pouze dvě jednotky, zatímco částečnou ekvivalenci vykazovalo jednotek 10. 

S ohledem na tyto závěry můžeme konstatovat, že větší míra ekvivalence se vyskytuje 

mezi podstatnými jmény, a naopak menší míra u sloves. 

Pokud hovoříme o způsobu vytváření lexémů uvedených kategorií, došli jsme 

k závěru, že jsou vytvářeny především jednotky – názvy sportovců, které jsou 

odvozovány nejčastěji od přejatých slov pomocí afixů – nejčastěji se vyskytoval sufix 

-ист v ruštině a v češtině sufix -ist. U zbylých dvou kategorií se jedná především o 

přejímání slov a jejich následnou adaptaci v každém z jazyků. Tento fakt jsme určili 

na základě zkoumání původu lexémů a jeho následného porovnávání. 

Jedním z dílčích cílů bylo vyhledání lexémů v učebním souboru Raduga po-

novomu ve všech tvarech. Tohoto cíle jsme dosáhli excerpcí jednotek, kterou jsme 

uplatnili v každém jednotlivém dílu a zaznamenáním každého jednotlivého výskytu. 

Tento materiál nám posloužil ke splnění dalších z cílů, klasifikace jednotek a vytvoření 

tematického slovníku.  

Tematický slovník jsme vytvořili v souladu s již zmíněným rozdělením 

jednotek do tří kategorií (názvy sportů, názvy sportovců, slovesa vztahující se ke 

sportu), aby byla v práci zachována jednotná struktura dělení jednotek, rovněž jsme 

dodrželi abecední pořádek slov. Pokud jsme v učebnici zaznamenali výskyt jednotky 

ve slovním spojení, bylo uvedeno i s překladem do češtiny u dané jednotky ve 

slovníku.  
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Резюме 

В этой бакалаврской работе главной целью ставилось сопоставить 

чешские и русские лексические единицы в сфере спорта, узнать, в какой мере 

они похожи друг на друга и как они образованы. Побочными целями являются 

поиск лексем во всех формах в учебном пособии по русскому языку «Радуга по-

новому», классификация этих единиц и создание тематического словаря. 

На основании сопоставления лексических единиц мы пришли к 

заключению, что лексемы по степени их совпадения можно разделить на две 

группы (первая группа – полное совпадение, вторая группа – частичное 

совпадение). В категории наименований видов спорта было обнаружено 13 

единиц с полным совпадением и 5 единиц с частичным совпадением. Что 

касается категории наименований спортсменов, в первую группу можно 

включить 16 единиц и две единицы во вторую. Категорию глаголов, 

относящихся к спорту, можно противопоставить двум другим категориям, так 

как в первую группу были включены только две единицы и 10 единиц во вторую. 

С учетом этих заключений необходимо отметить, что полное совпадение 

оказалось прежде всего у имен существительных, у глаголов чаще всего 

единицы совпадали частично.  

Что касается способа образования новых лексем в приведенных 

категориях, то выяснилось, что единицы чаще всего образованы суффиксальным 

способом от заимствованных слов при помощи русских/чешских суффиксов. 

Этим способом чаще всего образованы наименования спортсменов. Наиболее 

употребляемым суффиксом оказался суффикс -ист в русском языке и -ist в 

чешском. В остальных двух категориях новые слова возникают заимствованием 

иноязычных слов и их последующей адаптацией. Этот факт был определен на 

основе исследования происхождения лексем и его сопоставления.  

Одной из побочных целей является нахождение лексем во всех формах из 

учебного пособия по русскому языку «Радуга по-новому». Эта цель была 

достигнута выписками из каждой части учебного пособия и записью отдельных 

случаев появления данной лексемы. Этот материал стал источником для 

выполнения следующих целей – классификации единиц и создания 

тематического словаря.  
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Тематический словарь был составлен в алфавитном порядке и создан в 

согласии с выше приведенным разделением единиц по трем категориям 

(наименования видов спорта, наименования спортсменов и глаголы, 

относящиеся ко спорту) для сохранения единой структуры разделения единиц. 

Если появление данной единицы записывалось в словосочетании, то это 

словосочетание приводилось в тематическом словаре вместе с переводом на 

чешский язык.  
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Seznam použitých zkratek  

České zkratky: 

adj. adjektivum 

angl. anglický 

br. běloruský 

csl. církevněslovanský 

č. český 

d. dialektní, nářeční 

DOK. dokonavé sloveso 

fr. francouzský 

germ. germánský 

hind. 

hl. hornolužický 

hovor. hovorově 

ch. chorvatský 

ie. indoevropský 

imp. imperativ (rozkazovací způsob) 

j. číslo jednotné 

lat. latinský 

lit. litevský 

m. mužský rod 

mn. číslo množné 

NED. nedokonavé sloveso 

neexist. neexistuje 

něm. německý 

os. osoba 

p. pád 

p. polský 

pl. plurál 

přísl. urč. m. příslovečné určení místa 

přísl. urč. zp. příslovečné určení způsobu 

přít. čas přítomný čas 

psl. praslovanský 

r. ruský 

rozk. zp. rozkazovací způsob  

ř. řecký 

s střední rod 

SERR – společný evropský referenční rámec 

s./ch. srbský/chorvatský 

skand. skandinávský 

slk. slovenský 

sln. Slovinský 

slov. slovanský 

srov. srovnej 

st. starší; století 

stč. staročeský 

stfr. starofrancouzský 
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sti. staroindický 

stisl. staroislandský 

střangl. středoanglický 

střlat. středolatinský 

stsl. staroslověnský 

tv. téhož významu 

ukr. ukrajinský 

vlat. vulgárnělatinský 

všesl. všeslovanský 

zsl. západoslovanský 

ž. ženský rod 

 

Ruské zkratky: 

англ. английский  

в. век 

вв. веков 

возвр. возвратный глагол 

втор. пол. вторая половина 

глаг. глагол 

греч. греческий  

др.-рус. древнерусский 

ж. женский род 

зап.-европ. западноевропейский 

и.-е. глаг. индоевропейский глагол 

и т. п. и тому подобное 

книжн. книжное 

кон. конец 

л. либо  

лат. латинский 

м. мужской род  

нар.-лат. народная латынь 

нач. начало 

нем. немецкий 

несврш. несовершенный вид 

общ.-сл. общеславянский 

пер. пол. первая половина 

пол. половина 

праслав. праславянский 

разг. разговорное 

ср. средний род 

ст. франц. старофранцузский 

ст.-сл. старославянский  

суф. суффикс 

франц. французский  

цслав. церковнославянский 
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Seznam schémat  

Schéma 1: Vyhodnocení  



 

82 

 

Seznam příloh 

Příloha A – Přehled četnosti užití lexémů – názvy sportů, včetně aktivního/pasivního 

osvojení 

Příloha B – Přehled četnosti užití lexémů – názvy sportovců, včetně 

aktivního/pasivního osvojení 

Příloha C – Přehled četnosti užití lexémů – slovesa vztahující se ke sportu, včetně 

aktivního/pasivního osvojení 

Příloha D – Tematický slovník  

 

 



 

 

 

Přílohy 

V přílohách A – C jsou užity následující zkratky: 

• AO – aktivní osvojení; 

• Četnost výsk. ve slov. spoj. – četnost výskytu ve slovních spojeních; 

• PO – pasivní osvojení; 

• VC – výskyt celkem; 

• VS – výskyt samostaně; 

• VSp – výskyt ve slovním spojení. 

V těchto přílohách nalezneme ve sloupci Četnost použití a Četnost výskytu ve slovních 

spojeních vždy číslo, které označuje stranu v učebním souboru (jednotlivé díly jsou 

rozlišeny barevně – viz výše) a za tímto číslem následuje číslo v závorce, které 

označuje počet výskytu na dané straně.  

Příloha A – Přehled četnosti užití lexémů – názvy sportů, včetně 

aktivního/pasivního osvojení 

Názvy sportů Četnost 

použití 

Četnost výsk. ve 

slov. spoj. 

VS VSp VC AO PO 

атлетика 

(легкая) 

60 (1)*5, 83 (1) 61 (1), 65 (1), 71 

(1), 76 (1) 

2 4 6 ●  

атлетика 

(тяжелая) 

83 (1)  1 0 1  ● 

баскетбол  100 (1) + (1)*, 

60 (1)*, 61 (1), 

83 (1) 

 5 0 5 ●  

бег  62 (1) 61 (2), 64 (1) 1 3 4  ● 

велосипедный 

спорт  

110 (1), 83 (1)  2 0 2  ● 

волейбол  100 (1) + (1)*, 

107 (1), 114 

(1), 61 (1), 83 

(1) 

113 (1) 122 (2), 

123 (1), 17 (1), 

22 (1), 96 (1), 50 

(1) 

6 8 14 ●  

гандбол 61 (1), 83 (1)  2 0 2  ● 

                                                           
5 Pokud je u výskytu *, lexém se vyskytoval jako obrázek. 



 

 

 

гимнастика  95 (1), 105 (1), 

83 (1) 

95 (1), 96 (1), 

104 (1), 107 (1), 

121 (1), 122 (1) 

123 (1), 17 (1), 

29 (1), 61 (1), 88 

(1), 12 (1), 32 

(1), 69 (1) 

3 14 17 ●  

конькобежный 

спорт  

83 (1)  1 0 1  ● 

лыжный спорт 83 (1)  1 0 1  ● 

плавание  99 (1), 100 (1), 

61 (1), 83 (1) 

 4 0 4  ● 

рафтинг  23 (1)  1 0 1  ● 

сквош  100 (1) + (1)*   2 0 2  ● 

спорт 96 (1), 12 (1), 

34 (1), 3 (1), 72 

(1), 82 (3), 83 

(2), 60 (1), 61 

(1), 62 (1), 63 

(1), 64 (1), 65 

(1), 66 (1), 67 

(1), 68 (1), 69 

(1), 70 (1), 71 

(1), 72 (1), 73 

(1), 74 (1), 75 

(1), 76 (1), 77 

(1), 78 (1), 79 

(1), 80 (1), 81 

(1), 82 (1), 83 

(2), 84 (1), 85 

(1), 86 (1), 87 

(1), 88 (1), 89 

(2) 

96 (1), 104 (1), 

108 (1), 111 (1), 

112 (1), 113 (1), 

116 (3), 121 (3) 

122 (2), 123 (1), 

34 (1), 112 (1), 7 

(1), 63 (1), 79 

(1), 88 (4), 42 

(1), 61 (1), 63 

(1), 64 (4), 82 

(3), 83 (4), 89 

(2), 122 (1) 

 

42 41 83 ●  



 

 

 

теннис  96 (1), 100 (1) 

*, 107 (1), 112 

(1), 60 (1)*, 83 

(1) 

95 (1), 96 (1), 

100 (1), 115 (1), 

123 (1), 12 (1), 

17 (1), 83 (1), 96 

(1), 41 (1), 69 

(1),  

5 12 17 ●  

фигурное 

катание  

83 (1)  1 0 1  ● 

флорбол 100 (1)  1 0 1  ● 

футбол 100 (1) + (1)*, 

114 (1), 60 

(1)*, 83 (1), 85 

(1) 

113 (1), 23 (1), 

24 (2), 94 (1), 32 

(1), 69 (1), 71 

(1), 85 (2), 

5 10 15 ●  

хоккей 100 (1) + (1)*, 

60 (1)*, 83 (1) 

94 (1), 61 (1), 62 

(2), 69 (1), 70 

(1), 72 (1), 85 (2) 

4 9 13 ●  

  



 

 

 

Příloha B – Přehled četnosti užití lexémů – názvy sportovců, včetně 

aktivního/pasivního osvojení 

Názvy 

sportovců 

Četnost 

použití 

Četnost výsk. ve 

slov. spoj. 

VS VSp VC AO PO 

баскетболист 72 (1), 83 (1)  2 0 2  ● 

велосипедист  83 (1)  1 0 1  ● 

волейболист 83 (1)  1 0 1  ● 

вратарь  85 (5)  5 0 5 ●  

гандболист 83 (1)  1 0 1  ● 

гимнаст 83 (1)  1 0 1  ● 

конькобежец 83 (1)  1 0 1  ● 

легкоатлет  83 (1)  1 0 1  ● 

лыжник  83 (1)  1 0 1  ● 

пловец 83 (1)  1 0 1  ● 

спортсмен  113 (1), 114 

(1), 61 (1), 63 

(1), 67 (1), 69 

(2), 71 (3), 72 

(3), 76 (1), 77 

(2), 78 (1), 80 

(1), 82 (1), 83 

(4), 103 (1) 

89 (1) 24 1 25 ●  

теннисист 83 (1)  1 0 1  ● 

тренер  61 (1), 71 (1), 

85 (1), 86 (1) 

 4 0 4  ● 

тяжелоатлет  83 (1)  1 0 1  ● 

фигурист 83 (1)  1 0 1  ● 

футболист 69 (1), 72 (1), 

83 (1) 

85 (1) 3 1 4  ● 

хоккеист 67 (1), 85 (2), 

83 (1) 

 4 0 4  ● 



 

 

 

чемпион 3 (1), 61 (1), 

80 (2) 

85 (2),86 (5) 4 7 11 ●  

 

  



 

 

 

Příloha C – Přehled četnosti užití lexémů – slovesa vztahující se ke sportu, včetně 

aktivního/pasivního osvojení 

Slovesa vztah. ke 

sportu 

Četnost 

použití 

Četnost výsk. 

ve slov. spoj. 

VS VSp VC AO PO 

бегать 114 (1), 127 (2) 113 (1), 114 

(1), 126 (1), 

96 (1), 112 

(1), 69 (1) 

3 6 9 ●  

бежать 48 (1)  1 0 1  ● 

болеть за кого 67 (2), 82 (1), 

122 (1), 129 (1) 

61 (1), 82 (2), 

89 (1) 

5 4 9 ●  

выиграть 61 (1), 69 (1), 

77 (1), 82 (1) 

82 (4), 85 (1) 

86 (1), 

4 6 10 ●  

играть 103 (1), 18 (1) 82 (1) 85 (2) 

70 (2), 85 (1), 

86 (1) 

2 7 9 ●  

играть в  100 (1), 118 (1) 94 (1), 95 (1), 

96 (1), 100 

(1), 113 (2), 

115 (1), 12 

(1), 17 (2), 22 

(1), 23 (1), 24 

(2), 83 (1), 96 

(2), 32 (1), 41 

(1), 50 (1), 61 

(1), 69 (1), 

105 (1) 

2 23 25 ●  

кататься на 121 (1) 111 (1), 113 

(2), 114 (3), 

121 (1), 122 

(1), 17 (1), 19 

(1), 62 (1), 93 

(1), 96 (1), 99 

1 26 27 ●  



 

 

 

(1), 19 (1), 88 

(3), 109 (1), 

112 (1), 107 

(1), 116 (1), 

69 (4) 

плавать 113 (1), 114 

(1), 17 (1), 99 

(1) 

 4 0 4  ● 

победить 82 (1) 86 (1) 1 1 2  ● 

проиграть 61 (1), 82 (1), 

86 (1) 

82 (2), 83 (1) 3 3 6 ●  

тренироваться  61 (1) 69 (2) 1 2 3  ● 

 

  



 

 

 

Příloha D: Tematický slovník 

1) Názvy sportů  

атлетика (легкая) – lehká atletika 

международное соревнование по легкой атлетике – mezinárodní závody v lehké 

atletice 

атлетика (тяжелая) – těžká atletika 

баскетбол – basketbal 

бег – běh  

бег на 1500 метров – běh na 1500 metrů 

бег на дистанцию – běh na vzdálenost 

велосипедный спорт – cyklistika 

волейбол – volejbal  

интересоваться волейболом – zajímat se o volejbal 

увлекаться волейболом – holdovat volejbalu 

гандбол – házená  

гимнастика – gymnastika  

заниматься гимнастикой – věnovat se gymnastice 

интересоваться гимнастикой – zajímat se o gymnastiku 

ритмическая гимнастика – rytmická gymnastika 

увлекаться гимнастикой – holdovat gymnastice 

конькобежный спорт – rychlobruslení  

лыжный спорт – lyžování  

плавание – plavaní  

рафтинг – rafting 

сквош – squash   

спорт – sport  

вид спорта – druh sportu 

заниматься видами спорта – věnovat se (různým) sportům  

заниматься спортом – věnovat se sportům 

интересоваться спортом – zajímat se o sport 

легенды спорта – sportovní legendy  

увлекаться спортом – holdovat sportu 

теннис – tenis  



 

 

 

интересоваться теннисом – zajímat se o tenis 

фигурное катание – krasobruslení   

флорбол – florbal  

футбол – fotbal   

матч по футболу – fotbalový zápas 

сборная по футболу – fotbalová reprezentace 

чемпионат Европы по футболу – mistrovstí Evropy ve fotbale 

хоккей – hokej  

заниматься хокеем – věnovat se hokeji 

Кубок мира по хоккею – světový pohár v hokeji 

международный матч по хоккею – mezinárodní hokejový zápas 

Международная федерация хоккея – mezinárodní hokejová federace 

чемпионат Европы/мира по хоккею – mistrovství Evropy/světa v hokeji 

 

2) Názvy sportovců 

баскетболист – basketbalista  

велосипедист – cyklista  

волейболист – volejbalista  

вратарь – brankář  

гандболист – házenkář  

гимнаст – gymnasta  

конькобежец – rychlobruslař  

легкоатлет – atlet  

лыжник – lyžař  

пловец – plavec  

спортсмен – sportovec  

считать кого лучшим спортсменом – pokládat koho za nejlepšího sportovce 

теннисист – tenista  

тренер – trenér  

тяжелоатлет – atlet  

фигурист – krasobruslař  

футболист – fotbalista  



 

 

 

приз лучшего футболиста Европы 

хоккеист – hokejista  

чемпион – mistr, šampion 

чемпион мира – mistr světa 

стать чемпионом мира – stát se mistrem světa 

олимпийский чемпион – olympijský šampion 

 

3) Slovesa vztahující se ke sportu 

бегать – běhat  

бегать на лыжах – běhat na lyžích 

бежать – běhat  

болеть за кого – fandit (komu) 

болеть за команду – fandit týmu 

болеть за спортсмена – fandit sportovci 

выиграть – vyhrát 

выиграть Олимпийские игры – vyhrát Olympijské hry 

выиграть первенство – vyhrát prvenství 

выиграть со счетом 3:2 – vyhrát s výsledkem 3:2 

выиграть у кого – vyhrát nad kým 

играть – hrát  

играть вничью – hrát nerozhodně 

играть за кого – hrát za koho (např. tým) 

играть за сборную мира в матче – hrát v zápase za světovou reprezentaci  

играть на позиции нападающего – hrát na pozici útočníka  

играть против кого/чего – hrát proti komu/čemu 

играть в – hrát (co) 

играть в волейбол – hrát volejbal 

играть в теннис – hrát tenis  

играть в футбол – hrát fotbal  

играть в хоккей – hrát hokej  

играть в хокей с шайбой – hrát hokej  

играть в финальной стадии чемпионатов мира по футболу – hrát finálový zápas 

mistrovství světa ve fotbale 



 

 

 

кататься на – jezdit na 

кататься на коньках – bruslit  

кататься на лыжах - lyžovat 

кататься на велосипеде – jezdit na kole 

кататься на роликах – bruslit na kolečkových bruslích 

плавать – plavat  

победить – zvítězit 

победить кого – zvítězit nad kým 

победить со счетом – zvítězit výsledkem  

проиграть – prohrát  

проиграть кому – prohrát s někým 

проиграть со счетом – prohrát s výsledkem  

тренироваться – trénovat  

тренироваться в беге – trénovat běh  

тренироваться в плавании – trénovat plavání 

 

 


