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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá postavením přejímek z německého a anglického jazyka 

v současné češtině. Německý jazyk má, a především dříve měl, velký vliv na jazyk český; 

od konce minulého století se ale začíná čím dál více prosazovat vliv jazyka anglického. 

Cílem práce je dokázat, že v případě germanismů panuje vysoká míra pasivního porozumění, 

ačkoliv už tolik nedochází k aktivnímu používání těchto výrazů. U anglicismů se 

předpokládá vyšší míra pasivního i aktivního porozumění. V práci bude nastíněn kontrast 

mezi germanismy, jejichž aktivní používání je spíše na ústupu, a anglicismy, jejichž aktivní 

i pasivní používání je naopak na vzestupu. Jak germanismy, tak anglicismy použité pro účely 

této práce jsou excerpovány z běžně dostupných českých médií, protože práce se soustředí 

na praktické používání těchto výrazů. 
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ABSTRACT 
The aim of this bachelor thesis focuses on the position of Germanisms and Anglicisms in 

contemporary Czech language. The German language has had a great influence on the Czech 

language and it used to be ven bigger in the past. Since the end of the last century, English 

is getting more influential. The aim of this thesis is to show that Germanisms are very well 

understood passively, but not very actively used. Anglicisms are expected to have a higher 

level of both passive understanding and active use. This thesis will show the contrast 

between those two phenomena. Both Germanisms and Anglicisms used for the purposes of 

this bachelor thesis are extracted from common Czech mass media, since the focus of this 

thesis lays in the practical use of those terms. 
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Úvod  
K tématu výskytu a používání germanismů i anglicismů v českém jazyce již bylo napsáno 

mnoho vědeckých i jiných prací, avšak většina z nich se věnuje výrazům buď pouze 

z němčiny, nebo pouze z angličtiny. Neboť jsem si pro své studium vybrala právě tyto 
zmíněné cizí jazyky, rozhodla jsem se ve své bakalářské práci s tématem Postavení 

germanismů a anglicismů v rozvoji slovní zásoby současné češtiny zaměřit na oba z nich a 

porovnat jejich vliv na češtinu.  
Dlouhodobé působení německy mluvících zemí na české země a kulturu se logicky projevilo 
i vlivem na český jazyk. Tento jazykový fenomén, proti kterému bylo několik staletí 

bojováno, ale v určitou dobu začal slábnout a na pozici nejsilnějšího vlivu se díky 

celosvětové globalizaci a společenským změnám dostala angličtina. Oba jazyky tedy do 
české slovní zásoby přispěly velkou měrou, ačkoliv velmi rozdílným způsobem a 

v rozdílnou dobu. V této práci se pokusím srovnat historické kontakty češtiny s němčinou a 

angličtinou, při kterých cizí výrazy do češtiny pronikaly. Stručně budou popsány i jazykové 

procesy, ke kterým při přejímání dochází a oblasti, ve kterých se dnes s germanismy a 

anglicismy nejčastěji setkáme. Aktuálnost je pro tuto práci velmi důležitá, proto se praktická 

část zakládá na výsledcích dotazníku, který zkoumal pasivní porozumění a aktivní používání 

germanismů a anglicismů v současné době.  
Teoretická část práce se opírá o lingvistické publikace a studie, které se věnují germanismům 

a anglicismům jak z diachronního, tak synchronního pohledu, neboť pro popis současných 

jevů a tendencí je nutné zmínit i historický vývoj. V části zaměřené na německé výrazy jsem 

vycházela zejména z poznatků Milana Jelínka v publikaci Deutsch-Tschechische 
Sprachbeziehungen, S. M. Newerkly v souhrnném díle Sprachkontakte Deutsch-
Tschechisch-Slowakisch a Německá vlastní jména v češtině od Jany Matúšové, díky kterým 

jsem získala ucelený pohled na problematiku germanismů v češtině. Část zaměřená na 

anglicismy se zakládá na informacích z publikace Neologizmy v dnešní češtině a 
Encyklopedický atlas anglického jazyka, konkrétně na části Anglicismy v češtině od Marka 
Nekuly. Pro vypracování praktické části, zejména dotazníku, byla nutná práce se slovníky. 

Při výběru výrazů do dotazníku bylo použito zaprvé cizojazyčných výkladových slovníků 

jako DUDEN a Cambridge Dictionary, ale i českého Akademického slovníku cizích slov. 
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Neboť se jedná o práci týkající se původu slov a vzájemném ovlivňování jazyků, byl 

samozřejmě použit i Český etymologický slovník a pro konkrétní sémantické oblasti také 

Slovník nespisovné češtiny. Práce se zabývá jak spisovnými, tak nespisovnými výrazy, které 

pocházejí z němčiny a angličtiny. Praktická část práce vychází zaprvé z poznatků 

dlouhodobého pozorování mluvy mých vrstevníků a lidí okolo mne, zadruhé ze statistik 
týkajících se znalosti cizích jazyků v České republice a také z lingvistické teorie P. Trosta 

z roku 1995.  
Pro prozkoumání problematiky germanismů a anglicismů v češtině tímto mírně 

kontrastivním způsobem jsem se primárně rozhodla samozřejmě kvůli svému zájmu o 

němčinu a angličtinu. Dále bylo pro mne zajímavé pozorovat mluvu lidí v oblasti hraničící 

s Německem, ze které pocházím, a mluvu lidí v Praze, kam jsem se za studiem odstěhovala. 

Chtěla jsem také zjistit, v jaké míře používají germanismy a anglicismy mí vrstevníci 

v kontrastu např. k mým rodičům nebo lidem starším. Práce se nakonec nezaměřuje na 

určitou skupinu podle kritéria věku, ale snaží se podat informace o obecném povědomí o 

germanismech a anglicismech v současném jazyce mluvčích češtiny.  
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1 Definice termínů a základních pojmů  
Pro zpracování tématu Postavení germanismů a anglicismů v rozvoji slovní zásoby současné 

češtiny je zásadní stanovit definice základních termínů, se kterými bude pracováno v celé 

práci. Prvním termínem je lexikální výpůjčka (přejímka). Výpůjčka je výsledkem 

jazykového kontaktu dvou nebo více jazyků. Při procesu přejímání dochází k integrování 

jazykového prvku z jazyka modelového, kterými jsou v kontextu této práce jazyk anglický 

a německý a jazyka replikujícího, kterým je jazyk český1. Výpůjčky jsou logicky nazývány 

podle modelových jazyků, ze kterých byly přejaty, mluví se o nich pak tedy jako o 

germanismech, anglicismech, italianismech či polonismech atd. Výpůjčky z českého lexika 

jsou nazývány bohemismy.   
Germanismus je podle Slovníku cizích slov od Lumíra Klimeše „jazykový prvek přejatý do 

jiného jazyka z němčiny nebo podle němčiny v něm vytvořený“, 2 stejnou definici lze nalézt 

i v Akademickém slovníku cizích slov. Definice přejímky z jazyka anglického je obdobná, 

podle obou již zmíněných slovníků zní „jazykový prvek přejatý z angličtiny do jiného jazyka 

nebo podle angličtiny v něm vytvořený.“ 3 Tyto definice pojmů germanismus a anglicismus 

budou pro tuto práci výchozím bodem, neboť budou používány v celé práci.  
Přejímání slov z cizích jazyků je přirozeným procesem podmíněným kontaktem daných 

jazyků. Nejčastěji se jednalo o soužití daných jazyků na jednom území, tedy o jakousi formu 

bilingvismu. Tento faktor výrazně ovlivnil pronikání např. němčiny nebo polštiny na češtinu.  

Dalším faktorem je, zejména v kontextu 20. století, pojmenovávací potřeba. S rozvojem 
např. různých technických odvětví se do mnoha světových jazyků implementovaly výrazy 

zejména z angličtiny.  
Speciální lingvistickou disciplínou zabývající se původem slov je etymologie. Podle 

Slovníku cizích slov je definována jako „nauka o původu slov, o původním významu slova, 

jeho vývoji a vzájemné příbuznosti slov“.4 Konkrétněji, etymologie odkrývá původ slov 

třemi způsoby. Prvním je rekonstrukce původní formy slova a zkoumání jazykových 

                                                 1 Nový encyklopedický slovník češtiny. Nový encyklopedický slovník češtiny [online], navštíveno 14.6. 2019. 2 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. 2005, s. 209, heslo „germanismus“  3 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. 2005, s. 23, heslo „anglicismus“  4 KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. 2005, s. 151, heslo „etymologie“ 
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procesů, které daná slova přenesly z původních etymologických hnízd a lexikálních 

souvislostí. Druhým způsobem je zkoumání slov (a především jejich podobností) v rámci 

jazykových rodin. Třetím způsobem, pro tuto práci nejdůležitějším, je podrobné zkoumání 

slov přejatých z jiných jazyků. 5  
2 Germanismy v českém jazyce 

2.1 Historický kontakt češtiny a němčiny 
Ačkoliv je tématem práce postavení germanismů v současném českém lexiku, tj. práce spadá 

spíše do synchronního lingvistického přístupu, je důležité nastínit, jakými proměnami 

procházelo postavení německého jazyka vůči jazyku českému, tedy z diachronního hlediska.  
Díky geografické blízkosti jsou německy a česky mluvící národy v těsném kontaktu již po 

staletí. Je tedy přirozené, že např. s přesunem obyvatelstva docházelo ke vzájemnému 

ovlivňování jazyků. Na území tehdejších Zemí Koruny české žila početná a poměrně vlivná 

německá menšina již ve 12./13. století. Pronikání německého vlivu na český jazyk ale 

naráželo na odpor českých jazykovědců a intelektuálů. Puristické tendence, jak se snahy 

očistit jazyk od cizojazyčných vlivů nazývají, se v českém jazykovém prostředí vyskytovaly 

už od dob mistra Jana Husa.6 Tak byl například germanismus „hantuch“ (das Handtuch = 

ručník) nahrazen českým „ubrusec“, jakožto deminutivem k výrazu „obrus“. V období 

baroka se dokonce objevovaly snahy o nahrazování latinských výrazů těmi s českými 

kořeny, předponami a příponami. Vznikala tedy z dnešního pohledu krkolomná a 

nepřirozená slova, na základě slova „etymologia“ byl Janem Rosou v roce 1612 vytvořen 

český ekvivalent v podobě výrazu „vlastnoslovnost“. 7 
Obecně známé jsou brusičské tendence z období Národního obrození, ze kterého pochází 

velká část výrazů, které se používají i v dnešní češtině. Národní obrození se snažilo dokázat 

                                                 5 ERHART, A. a VEČERKA, R. Úvod do etymologie, 1981, s. 12-13 6 JELÍNEK, M Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert v Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen: Germanismen, Personennamen, Ortsnamen. 2000, s. 9   7 JELÍNEK, M Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert v Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen: Germanismen, Personennamen, Ortsnamen. 2000, s. 13-14  
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a potvrdit soběstačnost českého jazyka. Docházelo tedy k překládání složenin, z němčiny 

konkrétně šlo o výrazy jako „blizschnell“ – bleskurychlý (původně bleskorychlý), 

„Geseztgeber“ – zákonodárce, „eigenhändig“ – vlastnoruční aj. Josef Jungmann, jeden 

z nejvýznamnějších lingvistů národního obrození, si byl vědom nestálosti postavení nově 

vzniklých výrazů, proto z velké většiny ani nejsou zahrnuty v jeho díle Slovník česko-
německý z let 1834-1839. Okolo poloviny 19. století se začali obrozenci přiklánět zpět 

k cizojazyčným termínům, např. obrozenecký termín „herná báseň“ byla opět „drama“ a od 

překladu „milomudrecký“ upustili ve prospěch původního adjektiva „filosofický“. Jak již 

bylo zmíněno, mnoho přeložených výpůjček z němčiny do češtiny se udrželo v české slovní 

zásobě dodnes, a proto hraje ve vývoji českého jazyka Národní obrození významnou roli. 8 
Největší boj proti germanismům vedly lingvistické skupiny v poslední třetině 19. století. 

Důvodem k tomu byla početná německá menšina v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a s ní 

samozřejmě spojené nepopiratelně důležité postavení němčiny. Brusičské skupiny se v té 

době dělily na dva proudy. První skupina se koncentrovala kolem patriotického kulturního 

spolku Matice české, zejména kolem spisu Brus jazyka českého a patřili k ní například 

František Štěpán Kott, Jan Lepař, Jindřich Niederle nebo Karel Tieftrunk. Představitelé této 

skupiny byli v mnoha případech vzdělaní lingvisté. Ke druhé skupině patřil například Jan 

Javůrek, František Cyril Kampelík nebo Vincent Prasek a bývají označováni za diletanty, 

jejichž puristické tendence přinesly češtině více škody než užitku. Obecně je pro tuto periodu 

purismu typické přiklánění se ke „klasické“ češtině sahající až ke Komenskému, češtině 

obyčejného československého lidu a také tíhnutí k případnému obohacování češtiny 

z ostatních slovanských jazyků. Tyto snahy byly zejména v mluvené řeči ignorovány, ale ani 

někteří spisovatelé si rady brusičů nebrali příliš k srdci.9 Ke konci 19. století začalo docházet 

k oslabování očišťování češtiny. Velkou zásluhu na tomto obratu měl jazykovědec Jan 

Gebauer, který poukazoval na zakotvenost germanismů v českém jazyce a tvrdil, že opravy 

                                                 8 JELÍNEK, M Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert v Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen: Germanismen, Personennamen, Ortsnamen. 2000, s. 16-18   9 JELÍNEK, M Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert v Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen: Germanismen, Personennamen, Ortsnamen. 2000, s. 19-21   
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puristů často odporují etymologii a používání jazyka. Poté docházelo postupně k upadání 

puristických tendencí, které vyvrcholilo prací Pražského lingvistického kroužku.  
Členové PLK kritizovali puristy v různých ohledech. Vilém Mathesius poukazoval na fakt, 

že moderní psaná podoba jazyka nemůže odpovídat měřítkům ze 16. století a zdůrazňoval, 

že každý jazyk prochází určitými změnami, ale při kodifikaci musí docházet k porovnávání 

její hovorové a psané formy. Tím, že puristé brali v potaz pouze princip historické čistoty 

jazyka, přispívali podle Mathesia ke zvyšování napětí mezi formami. Mathesius zdůrazňoval 

soběstačnost češtiny v komunikaci a podle něj z jazyka měly být odstraněny pouze 

nadbytečné a nepříliš používané germanismy jako „odviset od čeho“ (von etwas abhängen) 

nebo „zapříčinit co“ (etwas verursachen). Naopak výrazy, které rozvíjejí výrazovou 

schopnost češtiny a oproti tuzemským výrazům otvírají další sémantické možnosti, např. 

„přehnaný“ (übertrieben), „těžkopádný“ (schwerfällig), nebo „nápadný“ (auffallend, 

auffälig).10 Podle Bohuslava Havránka brzdily puristické snahy proces intelektualizace 

spisovného jazyka, který spočívá zejména v obohacování jazyka o odborné termíny. 

Příkladem může být označení „svítidlo“ (der Leuchtkörper), které se v jazyce 
elektrotechniků používalo jako protiváha k internacionalismu „lampa“. Havránek 

zdůrazňoval důležitost nevyhýbání se mezinárodním výrazům a obecně cizím prvkům 

pronikajícím do jazyka.11 Nejostřejším kritikem purismu z řad Pražského lingvistického 

kroužku byl Roman Jakobson, který považoval boj proti cizím elementům v jazyce za 
neoprávněný a kladl důraz na kulturní obohacování skrze cizí jazyky. Poukazoval také na 

fakt, že do češtiny skrze němčinu pronikají již zmiňované internacionalismy, resp. 

europeismy, které byly puristy odmítány. Příkladem zde může být slovo „listovati“ 

(německy „blättern“, francouzsky „feuilleter“, rusky „perelistyvať“ atd.). Obdobně tomu 

bylo u předložkových výrazů, které byly v češtině zavrhovány, např. „v důsledku čeho“ 

(něm. „infolge des“, fr. „en consequénce de“, eng. „in consequence of“) nebo „řada čeho“ 

                                                 10 JELÍNEK, M Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert v Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen: Germanismen, Personennamen, Ortsnamen 2000, s. 51-52   11 JELÍNEK, M Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert v Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen: Germanismen, Personennamen, Ortsnamen 2000, s. 52-54   
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(něm. „eine Reihe von“, eng. „the range of“, rus. „rjad čego“). Kritizoval vytváření nových 

českých slov skrze jejich překládání z cizích jazyků, neboť se v nich podle něj neodrážely 

drobné sémantické, funkčně stylistické nebo emoční rozdíly. Germanismy ve spisovné 

češtině podle Jakobsona značí odkaz společné kulturní historie němčiny a češtiny, 

přirovnávaný např. k úzké souvislosti českého a německého romantického hnutí.12 Poslední 

lingvista PLK, který bude v rámci této práce zmíněn, Jan Mukařovský, bojoval proti purismu 

v jazyce krásné literatury. Tehdejším autorům bylo upíráno právo na estetické vyjadřování 

a byli káráni za své chyby či prohřešky proti spisovnosti. 13 
Purismus tedy na poli spisovné češtiny přetrvával dlouhá staletí a byl překonán až ve 30. 

letech prací již zmíněného pražského lingvistického kroužku, resp. pražské školy.14 Další 

puristické tendence nejsou známy, velice překvapivě nevyvstaly ani po událostech násilné 

germanizace českého prostoru za 2. světové války. Je ale přirozené, že se česká společnost 

po roce 1945 začala vehementně zbavovat německých prvků, obzvláště ve veřejném 

prostoru (nápisy, cedule, vývěsní štíty atd.), v tomto případě se ale nejednalo o záležitost a 

priori lingvistickou, ale historicko-sociální.  I přesto se v češtině udržely původně německé 

výrazy, které pocházely z nacistické ideologie nebo se nacismu dotýkaly, např. „anšlus“ (der 

Anschluss), „rajch“ (das Reich) nebo „haknkrajc“ (das Hakenkreuz). V posledních 

desetiletích minulého století i v současnosti stále dochází k pronikání německých elementů 

do češtiny, ačkoliv v mnohem menší míře. Jedná se zejména o již zmiňované europeismy 

nebo internacionalismy, např. kinder vajíčko (Kinder Überraschung nebo das 

Überraschungsei, v angličtině kinder surprise), pojmenování reálií jasně spjatých 

s německým prostorem, „bundesliga“ (die Bundesliga), „manšaft“ (die Mannschaft), 

                                                 12 JELÍNEK, M Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert v Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen: Germanismen, Personennamen, Ortsnamen 2000, s. 54-55   13 JELÍNEK, M Der Purismus in der Entwicklung der tschechischen Schriftsprache im 19. und 20. Jahrhundert v Deutsch-Tschechische Sprachbeziehungen: Germanismen, Personennamen, Ortsnamen 2000, s. 55  14 PRAŽSKÁ ŠKOLA | Nový encyklopedický slovník češtiny. Nový encyklopedický slovník 

češtiny [online], [navštíveno 14.6. 2019]. 
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z dalších příkladů „pendler“ (der Pendler) nebo v obou jazycích spíše nespisovný výraz 

„pener“ (der Pener). 15 
Germanismy se tedy v určité míře v českém jazyce udržely samozřejmě je jejich používání 

dnes podmíněno různými faktory (geografická poloha, věk, vzdělání atd.) a tomuto 

problému se bude věnovat praktická část této práce. 
2.2 Germanismy v češtině z jazykovědného pohledu 

Po shrnutí vývoje německých výpůjček v českém jazyce je nutné popsat a charakterizovat 

jazykové procesy, ke kterým při přejímání dochází. Jedná se o změny a přizpůsobení 

fonetická (výslovnostní), morfologická i slovotvorná, resp. lexikální. K těmto adaptacím 

dochází u přímých výpůjček lexikálních.  
2.2.1 Fonetická adaptace německých výpůjček  
Na základě rozdílné povahy a různého počtu fonémů v češtině a němčině je jasné, že pro 

každý německý foném nemusí vždy existovat český foném. Při recepci německých výpůjček 

ale dochází k co nejvyššímu stupni nápodoby, tedy že přejímané vokály i konsonanty se 

v jazyce replikujícím snaží stát co nejblíže původním vokálům i konsonantům v jazyce 
modelovém.16 Co se adaptace vokálů týče, Newerkla v souhrnném díle Sprachkontakte 

Deutsch-Tschechisch-Slowakisch předkládá obsáhlou tabulku, která shrnuje německé 

vokály a jejich české a slovenské adaptační varianty doložené na příkladových slovech. Pro 

účely této práce postačí vybrat několik příkladů, které fonetickou adaptaci dokazují. U 

takových samohlásek, které mají v češtině i v němčině stejnou podobu, např. a, o, i k nijak 
výrazné adaptaci logicky nedochází, pokud tedy za vokálem nestojí např. konsonant h, který 

z krátkého vokálu dělá vokál dlouhý (der Draht> drát). Ke změnám dochází u 

přehlasovaných vokálů, ö přechází v e (der Knödel> knedlík), ü přechází v i (der Krüppel> 

kripl, die Münze> mince) a u diftongů. Německý diftong ei, při jehož výslovnosti v originále 

nesmí docházet k vyslovování konsonantu j, je v češtině nahrazen variantou ej, aj (reiten> 
rajtovat).17 U konsonantických fonémů také dochází k asimilaci, zejména u těch, které 

                                                 15 GERMANISMY V ČESKÉM LEXIKU | Nový encyklopedický slovník češtiny. Nový encyklopedický 

slovník češtiny [online], [navštíveno 14.6. 2019]. 16 GERMANISMY V ČESKÉM LEXIKU | Nový encyklopedický slovník češtiny. Nový encyklopedický 

slovník češtiny [online] 17 NEWERKLA, S. M.. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch – Slowakisch. 2004, s.52 
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nemají přímo odpovídající variantu v češtině, např. německému fonému pf je v češtině 

odebrána první část a zbylo pouze f (der Pfennig> fenik, das Pflaster> flastr). 18 
Obecně dochází podle Newerkly k šesti různým adaptačním procesům, když není možné 

nahradit německý foném přímo fonémem českým. Prvním je přímá adaptace pomocí 

hláskové asimilace (das Trinkgeld> tringeld, der Feldscher> felčar). Druhým je proces 

nepřímé asimilace (der Zins> činže), třetím je proces opačný asimilaci – disimilace, při které 

dochází ke zvětšení rozdílů mezi podobnými hláskami, zejména dvěmi -r- ve stejném slově 

(Erker> alkéř, halkýř). Čtvrtým procesem je elize neboli vynechání prostřední hlásky, 

kterým dochází ke zjednodušení řady souhlásek a tím se usnadňuje česká výslovnost (der 

Bärendreck> pendrek). Následuje metateze neboli přehození hlásek (der Molch> mlok, der 

Marmor> mramor) a posledním procesem je vkládání hlásek (der Hader> handra, die Fahne> 

fangle). 19 Určité kombinace hlásek ve slovech přejatých z němčiny značí, že slova patří 

mezi expresiva, tedy o slova vyjadřující citový, hodnotící a volní vztah mluvčího ke 

sdělované skutečnosti 20 . Souhrnně jsou tak označovány skupiny hlásek na začátcích slov 

šk-, šm-, šl-, šp-, št-, v prostředku slov -ajs-/-ajz-/-ajc- nebo koncovka -unk/-uňk. 21 
2.2.2 Morfologická adaptace německých výpůjček 
Aby byla slova cizího původu plně adaptována v replikujícím jazyce, musí často dojít i ke 

změnám ve struktuře slova, zejména pokud se jedná o výrazy z tak rozdílných jazykových 

systémů jako je systém němčiny a češtiny. Z morfologického, resp. morfonologického 

hlediska se tedy jedná o stupeň přizpůsobení na českou slovotvornou strukturu, kterou musí 

německá výpůjčka projít. Jelikož většina výpůjček z němčiny do češtiny jsou substantiva, 

týká se tato adaptace řady produktivních sufixů, např. sufix -er (původně: -ari ze staré horní 

němčiny nebo -aere ze střední horní němčiny) je v češtině nahrazován příponami -ář (der 
Polster> polštář), -éř, -íř (der Söldner> žoldnéř, der Heller> halíř) nebo -r (der Zucker> cukr, 
der Meister> mistr, majstr). Mezi další sufixy, které zmiňuje Newerkla 22a které značí 

                                                 18 NEWERKLA, S. M.. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch – Slowakisch. 2004, s.53 19 NEWERKLA, S. M.. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch – Slowakisch. 2004, s.57  20 EXPRESIVUM | Nový encyklopedický slovník češtiny. Nový encyklopedický slovník češtiny [online], 
[navštíveno 14.6.2019]. 21 NEWERKLA, S. M.. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch – Slowakisch. 2004, s.57 22 NEWERKLA, S. M.. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch – Slowakisch. 2004, s.59-62 
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německý původ, patří např. německá femininní přípona -ung, u které dochází ke změně 

pouze ze znělého g na neznělé k a tím vzniká -unk (die Ordnung> ordnunk).  
Slovesné výpůjčky se začleňovaly podle kmene přítomného do tří českých slovesných tříd. 

Obohatily 4. třídu slovesnou (vzor prosit, ve 3. os. singuláru koncovka -í) např. slovesy 

treffen> trefit, 5. třídu slovesnou (vzor dělat, ve 3. os. singuláru koncovka -á) např. sich 
trauen> troufat (si). Nejvíce německých slovesných výpůjček proniklo do 3. třídy slovesné 

(vzor kupovat, ve 3. os. singuláru koncovka -je), příkladem můžou být slovesa kosten (ve 
smyslu zkoušet, ochutnávat)> koštovat, malen> malovat nebo plundern> plundrovat. 
Speciální skupinou, která se nezačlenila mezi vzory žádných již existujících slovesných tříd 

a explicitně značí svůj cizí původ, jsou slovesa končící v němčině na -ieren, v češtině na -
írovat. Do této skupiny patří slovesa jako marschieren> mašírovat, kapieren> kapírovat 

nebo spazieren> špacírovat. 23 
Dalšími slovními druhy, ve kterých můžeme nalézt německé výpůjčky jsou adjektiva a 

adverbia, ačkoliv se zde germanismy nevyskytují v takové míře, jako mezi substantivy nebo 

slovesy. Původně německá adjektiva mohou být ve svých českých verzích pak dělena na 

nesklonná, jako např. lila> lila nebo expresivní paff> paf, nebo na taková, která se 

přizpůsobila českému skloňování, jako např. fesch> fešný, akkurat> akurátní. Německé 

adverbiální výpůjčky se vyznačují svým zintenzivňujícím charakterem a stejně jako adverbia 

jsou používána spíše v hovorové češtině. Patří mezi ně např. furt< fortwährend, immerfort; 

holt< halt nebo knap< knapp. Zajímavý je také charakter z němčiny přejatých citoslovcí, 

kde se můžeme setkat s velmi hovorovými a expresivními zvolacími výrazy pocházejícími 

z „Herrgott!“, např. himlhergot, himlsakra, himllaudon, hergot. 24  
2.2.3 Lexikálně-sémantická adaptace německých výpůjček 
Z předchozí kapitoly, která se zabývá historií pronikání německého vlivu na češtinu vyplývá, 

že díky těsnému kontaktu česky mluvících obyvatel s těmi německy mluvícími měla 

němčina příležitost proniknout do různých oblastí jak každodenního života, tak i do 

                                                 23NEWERKLA, S. M.. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch – Slowakisch. 2004, s.63-64 24 NEWERKLA, S. M.. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch – Slowakisch. 2004, s.63 
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specializovanějších (vojenství, hospodářství atd.). S tímto je také spojen v téže kapitole 

probíraný purismus a snahy se vlivu německého jazyka bránit.  
Jedním ze způsobů, kterým puristé rozšiřovali českou slovní zásobu, bylo doslovné 

překládání, při kterém cílový jazyk (čeština) napodobuje vnitřní strukturu přejímaného slova 

nebo slovního spojení za pomoci vlastních lexikálních prvků. Mechanismus takového 

přejímaní se nazývá kalkování.25 V tomto případě se setkáváme konkrétně s gramatickými 

kalky, které kopírují morfematickou strukturu výchozího slova, názornými příklady mohou 

být např. der Neu-bau> novo-stavba, blitz-schnell> blesku-rychle nebo durch-setzen> pro-
sadit.  
Přejímání německých výpůjček bylo vždy samozřejmě podníceno pojmenovávací potřebou 

a sociálně-historickým kontextem. Proto již od 8./10. století, kdy probíhaly západoslovanské 

mise ze Salzburgu, Řezna nebo Pasova, pronikaly do češtiny výrazy z domény Církve a 

náboženství (der Mönch> mnich, der Altar> oltář, der Bischof> biskup, der Ketzer> kacíř).  

Následující seznam se pokusí stručně na příkladech shrnout další domény, které se staly 

výraznějšími příjemci německých výpůjček.  
• Rytířství, život u dvora, feudální správa (der Ritter> rytíř, der Turnier> turnaj)  
• Vojenství (der Söldner> žoldnéř, die Rotte> rota, der Haufen> houf)  
• Správa měst, život ve městě (der Jahrmarkt> jarmark, das Hospital/das Spital> špitál, 

der Zoll> clo)  
• Řemeslnictví a živnosti (der Hobel> hoblík, der Plattner> platnéř, die Truhe> truhla)  
• Lesnictví, správa polí (der Meier> major, der Schaffer> šafář)  
• Kuchyně, pokrmy, potraviny (der Zucker> cukr, der Brezel> preclík, der Knödel> 

knedlík, die Pfanne> pánev, die Semmel> žemle, houska)  
• Hry a zábava (der Gaukler> kejklíř, das Schach> šachy, der Tanz> tanec)  
• Léčivé byliny, lékařství (die Latwerge> lektvar, der Baldrian> baldrián, das 

Liebstöckel> libeček) 26 

                                                 25 KALK | Nový encyklopedický slovník češtiny. Nový encyklopedický slovník češtiny [online], 
[navštíveno 14.6.2019]. 26 NEWERKLA, S. M.. Sprachkontakte Deutsch - Tschechisch – Slowakisch. 2004, s.67-71 
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Německé výpůjčky pronikly ve velké míře i do různých slangových oblastí češtiny. Mnoho 

z nich nalezneme ve slangu řemeslnickém a technickém, např. falcmašina (die 

Falzmaschine> přístroj na ohýbání plechu, papíru), šmelc (der Schmelz> roztavený materiál) 

nebo šrank (der Schrank> skříň (technická)). Němčinou byl ovlivněn i slang železničářský, 

kde se můžeme setkat s výrazy jako ajznboňák (železničář, odvozeno z die Eisenbahn> 
železnice), mašinfíra (der Maschinenführer> strojvedoucí) nebo hajcr (der Heizer> topič). 

27V hovorové a obecné češtině se s germanismy setkáváme často i mimo slangy. Běžné je 

například používání výrazů „mít fraj/ být fraj“ ve smyslu mít volno (něm. Frei haben) 28nebo 
„pro sichr“ 29(z něm. sicher) ve smyslu pro jistotu. 
2.2.4 Německá vlastní jména v češtině 
Jako poslední bude pozornost věnována vlastním jménům německého původu v češtině, 

konkrétně jménům místním a příjmením. Je logické, že se německá toponyma vyskytují v 

různých modifikacích ve větší míře v oblastech, které sousedí s dnešním Německem nebo 

Rakouskem, v určité míře se s nimi můžeme ale setkat na celém území Čech, Moravy i 

Slezska. Nejvíce očividnými příklady jsou názvy měst, které si jsou na první pohled podobné 

v obou jazykových variantách, např. Friedland> Frýdlant nebo Tachau> Tachov.  
Nejproduktivnějším slovotvorným procesem použitým při přejímání německých vlastních 

jmen do češtiny je skládání. Odvozování se uplatnilo v omezené míře, jako příklad může ale 

sloužit např. Rybáře (Fischern), část obce Karlovy Vary. Co se týče skládání, vymezuje 

Matúšová několik typů, zabývat se všemi by ale pro tuto práci zbytečně obsáhlé, bude proto 

uvedeno pouze několik příkladů. Prvním jsou kompozita, u kterých je druhým komponentem 

obecné označení sídliště/bydliště, např. -dorf (Brunnersdorf> Prunéřov, Joachimsdorf> 

Jáchymov), -haus/-hausen/-häuser (Markhausen> Pomezná, Neuhäuser> Nové Chaloupky) 

nebo zejména v horských oblastech -baude (Elbfallbaude> Labská Bouda, Wiesenbaude> 

Luční Bouda). Dále se můžeme setkat například s takovými jmény místními, u kterých druhá 

část složeniny označuje vyvýšeninu nebo kopec, zejména komponentem -berg (Wamberg> 
Vamberk, Mährisch Schönberg> Šumperk). Ke jménům označujícím vodní plochu patří 

                                                 27 HUGO, J. Slovník nespisovné češtiny. 2009, s. 27-28 28 HUGO, J. Slovník nespisovné češtiny. 2009, s. 130 29 HUGO, J. Slovník nespisovné češtiny. 2009, s. 338  
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zejména složeniny s druhou částí -bach (Mühlbach> Pomezí nad Ohří, Dittersbach> 

Dětřichov/Jetřichov), -wasser (Lauterwasser> Čistá v Krkonoších, Gutwasser> Dobrá 

Voda) nebo -teich (Altenteich> Starý Rybník). Obecně nejproduktivnějšími komponenty při 

skládání původně německých místních jmen byly           -dorf, pro označení lidských sídel a 

pro označení přírodních objektů pak -bach nebo -berg. První část složeniny většinou značí 

osobní jméno (zakladatel, majitel) nebo charakteristickou vlastnost obce jako prostorový 

vztah (Nieder-, Unter-> dolní, Grenz(en)-> hraniční), stáří obce nebo vsi (Alt-> starý, Neu-
> nový) nebo vlastnosti vsi (Schön- > krásný, Stein- > kamenný) apod. 30 
Příjmením německého původu u Čechů se věnuje také Matúšová, která podává poměrně 

podrobný popis jak historického vývoje, tak lexikálních procesů s přejímáním příjmení 

spojených. Německá příjmení jsou nejrozšířenějšími příjmeními cizího původu vyskytující 

se v českém jazykovém prostoru. Tato rozšířenost je podmíněna samozřejmě historickou 

blízkostí Čech a Německa (popř. Rakouska) a logicky i blízkostí mezilidskou. Matúšová 

německá příjmení u Čechů dělí na 5 sémanticko-motivačních typů. Nejčastějšími jsou 

příjmení z rodných jmen, jak ze jména otce (patronymika), tak ze strany matky 

(metronymika). Mezi tyto patří např. Hartmann, Dietrich/Dittrich/Ditrich nebo různé 

odvozeniny ze jména Johannes: Hanzal, Heniš, Honc. Běžná jsou také příjmení poukazující 

na původ nositele, ať už na město, ves nebo krajinu, ze které nositel pocházel. Byla často 

odvozena sufixem -er, např. u Pragr/Prágr (z něm. Prag, čes. Praha) nebo Šlesingr/Šlesinger 

(z něm. Schlesien, čes. Slezsko). Příjmení podle místa bydliště nositele nesou typické znaky 

bydliště, např. polohu v kopci, údolí, u potoka nebo u rybníka. Často byly odvozovány 

příponami -er a -man/-mann. Z nejrozšířenějších tohoto druhu mohou sloužit jako příklady 

příjmení Tauchman (z něm. Teich> rybník + -mann) nebo Fibich, Fiebich, Vieweg (z něm. 

Viehweg> cesta pro dobytek).31 Tento typ příjmení ale není oproti jiným tolik rozšířen, podle 

webové aplikace KdeJsme.cz, která umožňuje vyhledávat četnost příjmení nebo jmen32, se 
na území ČR pohybuje 359 občanů s příjmením Tauchman33 a 145 občanů s příjmením 

Fibich34. Mnohem rozšířenější jsou příjmení podle zaměstnání nositele. Pro srovnání 

                                                 30 MATÚŠOVÁ, J. Německá vlastní jména v češtině. 2015, s. 126-135 31 MATÚŠOVÁ, J. Německá vlastní jména v češtině. 2015, s. 18-21 32 https://www.kdejsme.cz/ [navštíveno 20.6.2019] 33 https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Tauchman/hustota/ [navštíveno 20.6.2019] 34 https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Fibich/hustota/ [navštíveno 20.6.2019] 
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s předchozími dvěma příklady, na území ČR se pohybuje 4697 nositelů příjmení Šmíd35, 
pocházejícího z německého Schmied> kovář a 3907 nositelů příjmení Richter36 z něm. 

Richter> rychtář, soudce. Posledním sémanticko-motivačním typem pro německá příjmení 

v češtině jsou přezdívky, které vycházejí např. z tělesných znaků nositele nebo jeho jiných 

charakteristických vlastností. Často byly odvozovány z nositelova vzezření, např. Klein 

(něm. malý) nebo Štengel, Štengl (z něm. Stängel> lodyha), které většinou označovalo 

dlouhého a hubeného člověka. 37 
Z jazykového pohledu samozřejmě i příjmení podlehla adaptaci do češtiny. Jelikož se ale 

adaptaci fonetické, morfologické i lexikálně-sémantické věnují samostatné části práce a 

příjmení se adaptovala již zmiňovanými procesy, není nutné je znovu připomínat.  
 
  

                                                 35 https://www.kdejsme.cz/prijmeni/%C5%A0m%C3%ADd/hustota/ [navštíveno 20.6. 2019] 36https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Richter/hustota/ [navštíveno 20.6. 2019] 37 MATÚŠOVÁ, J. Německá vlastní jména v češtině. 2015, s. 22 
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3 Anglicismy v českém jazyce 
3.1 Angličtina jako globální jazyk 

Angličtina se na svou pozici globálního jazyka dostávala několik staletí. Podle English as a 
Global Language Davida Crystala bylo v roce 2003 na světě mezi 320-380 milióny rodilých 

mluvčích angličtiny, pro které byla prvním jazykem. Dalších 300-500 miliónů lidí využívá 

angličtinu jako svůj druhý jazyk a pro zhruba 500-1000 miliónů lidí je angličtina cizím 

jazykem, který ale ovládají.38 Zmiňuje také, že čísla mluvčích angličtiny budou s narůstající 

globalizací a otevřeností světa narůstat. 39 
Angličtina z historického hlediska získávala na důležitosti nejprve díky kolonialismu a 

obsazování nových teritorií, jako např. Austrálie, Nového Zélandu nebo oblasti Karibiku. 

Lokální jazyky samozřejmě ovlivnily angličtinu tím, že ji obohatily o nová slova, ale díky 

síle Britského Království jako koloniální velmoci, angličtina tam původní jazyky nahradila. 

Od 18. do 20. století se pozice angličtiny jako globálního jazyka začala upevňovat díky 

rozvoji průmyslu skrze průmyslovou revoluci ve Velké Británii, objevování nových 

technologií a rozmachu mezinárodního obchodu, ve kterém naopak dominují Spojené Státy 

Americké.  
3.2 Kontakt angličtiny a češtiny  

Ačkoliv kulturní a jazykové kontakty angličtiny a češtiny nebyly v porovnání s němčinou 

tak silné, první styky sahají až do středověku. Jednalo se o aktivity např. Přemyslovců, 

konkrétně Václava II., jehož přičiněním byly do Prahy přeneseny ostatky Thomase 
z Canterbury. S anglofonními zeměmi spolupracovali také Lucemburkové, v roce 1382 
nechali provdat sestru Václava IV., Annu, za Richarda II. do Anglie. Významný byl 

působení Oxfordské univerzity a jejího učence, reformátora Johna Wycliffa, který na konci 

15. století ovlivnil Mistra Jana Husa. Za doby renesance navštívili někteří čeští šlechtici 

Anglii dokonce osobně – Zdeněk Brtnický z Valdštejna měl možnost shlédnout 

v londýnském divadle Globe jednu z komedií Williama Shakespeara. Habsburkové přispěli 

                                                 38 CRYSTAL, D. English as a Global Language. 1997, s. 66 39 CRYSTAL, D. English as a Global Language. 1997, s. 6 
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k posílení dobrých česko-anglických vztahů, neboť v Praze docházelo k setkáním 

anglických protestantů a katolíků. 40 
Od 19. století začalo docházet k rozšiřování anglické kultury v českých zemích, zejména 

v oblasti literatury. V roce 1811 předložil Josef Jungmann první překlad Miltonova díla 

Paradise Lost (čes. Ztracený Ráj), romantického spisovatele Karla Hynka Máchu zase 

ovlivnila díla významného britského romantika Lorda Byrona a Shakespearova díla byla 

hrána běžně. Je ale nutné podotknout, že anglická literatura té doby byla zprostředkovávána 

skrze němčinu. 41 
Díky průmyslové revoluci, která započala v 30. letech 19. století v Anglii 42 a následné 

industrializaci celé Evropy, začaly být kontakty Anglie s dnešní Českou republikou silnější. 

České země získaly z Británie spoustu impulzů pro vytvoření a zkvalitnění hospodářství a 

průmyslu (hutnického, kovozpracujícího, železničního, textilního atd.) a i společnosti. 

Začaly se také budovat styky se Spojenými státy americkými, kam následkem porážky 

revoluce v roce 1848 a vlivem zlatokopecké horečky začali směřovat obyvatelé Čech, 

Moravy i Slovenska. Češi a Slováci se usazovali na americkém středozápadě a v okolí 

průmyslových center, např. Chicaga ve státě Illinois a Clevelandu v Ohiu. Právě v těchto 

dvou centrech se vytvořila poměrně silná česká komunita, ve které se pohybovali i významné 

české osobnosti, např. Josef Václav Sládek, Antonín Dvořák nebo později i Jan Masaryk. 

Vrcholná doba české komunity proběhla ve 20. a 30. letech 20. století, kdy byl dokonce Čech 

Antonín Čermák chicagským starostou (1931-1933). V období vzniku Československa se 

prohloubily dobré vztahy s Velkou Británií, neboť společně s Francií nově vznikající stát 

podporovala. V roce 1912 založil Vilém Mathesius první katedru anglistiky na Karlově 

Univerzitě v Praze a mezi roky 1915 a 1917 působil na londýnské univerzitě T. G. Masaryk, 

což za 2. světové války pomohlo československé vládě k nalezení útočiště právě v Anglii. 43  
K úpadku vztahů došlo po 2. světové válce a obsazení Československa sovětským svazem. 

Západní pokrokové země jako Velká Británie a Spojené státy Americké byly totalitním 

režimem považovány za nepřátele, jazykové i kulturní kontakty s nimi byly násilně 

                                                 40 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 259 41 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 259 42 https://www.history.com/topics/industrial-revolution/industrial-revolution 43 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 261 
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potlačeny a Československo se začalo orientovat na východ. K menšímu uvolnění poměrů, 

a tedy i mírným návratem k anglosaskému prostředí došlo v 60. letech 20. století, ale toto 

uvolnění bylo poměrně rychle potlačeno. Snahy tuzemské mládeže přiblížit se západnímu 

světu skrze americkou a britskou hudbu (populární byly skupiny The Beatles, The Rolling 
Stones nebo zpěvák Elvis Presley apod.) nebylo schvalováno a spousta mladých lidí, kteří 

vyjadřovali svůj obdiv západu např. svým vzezřením nebo používáním anglických výrazů 

ve své mluvě, byla často režimem perzekvována. 44 Ve srovnání s němčinou ale 

k jazykovému purismu orientovanému proti angličtině tolik nedocházelo. 45  
 Angličtina svůj vliv na češtinu tedy začala projevovat až po pádu komunistického režimu 

v Československu, po roce 1989. Došlo ke zrušení ruštiny jako povinného cizího jazyka a 

po veřejných debatách o roli angličtiny ve vzdělávacím systému se angličtina stala povinným 

cizím jazykem českých školáků. Čím více dochází k obecnému porozumění angličtině, byť 

jen pasivnímu, tím více se anglické výrazy implementují do češtiny. K hojnému používání 

dochází v reklamě a v médiích, protože cizí prvky působí přitažlivějším dojmem. Často se 

tedy dnes můžeme setkat s titulky článků nebo s reklamními slogany českých značek, které 

obsahují anglické výrazy, např. „Simply Clever“ (čes. jednoduše chytré) automobilky 

Škoda.  
3.3 Anglicismy v českém lexiku  

Podobně jako v části věnované adaptaci germanismů do češtiny se tato část bude věnovat 

procesům probíhajícím při přejímání anglických výrazů do češtiny a jejich specifikům.  
3.3.1 Anglicismy podle doby převzetí  
Prvním specifikem anglicismů v češtině, kterému se tato práce bude věnovat, je aspekt doby 

převzetí. Jak bylo již zmíněno, vliv angličtiny se začal výrazně projevovat až ve 20. století, 

určité výrazy byly i přesto přejaty už dříve. Již v 19. století se objevil např. výraz manšestr, 
odvozený od města Manchester, odkud látka pochází. Na počátku 20. století se podle Nekuly 

v češtině začaly objevovat výrazy jako volejbal (volleybal), fotbal (football), tramvaj 
(tramway) nebo trampovat (tramp). Tyto výpůjčky jsou specifické tím, že ještě nebyla 

                                                 44 https://plus.rozhlas.cz/jak-stb-honila-zavadovou-mladez-zavadovy-byl-rezim-ne-manicky-mysli-si-starek-6506726 45 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 264 
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obecně rozšířena znalost anglické výslovnosti, řídily se tedy „českým čtením“ anglického 

výrazu a následně dostaly českou psanou podobu. Výpůjčky tohoto typu se objevují i po 2. 

světové válce, např. nylonky (nylons), kečup (ketchup) nebo levisky (Levis jeans). Pozdější 

výpůjčky (training> trénink, briefing> brífink, matchball> mečbol) se podle Nekuly už snaží 

respektovat anglickou výslovnost jak při výslovnosti, tak při zápisu. 46 
3.3.2 Anglicismy podle míry integrace  
Výpůjčky z cizích jazyků se dle míry adaptace a integrace do českého jazykového systému 

rozdělují na plně adaptovaná slova a příležitostné výpůjčky. Příležitostné výpůjčky, jinak 

nazývané také citátová slova, se vyznačují nižší mírou adaptace do češtiny a jejich použití 

v textu bývá často signalizováno kurzívou nebo uvozovkami. Mohou být dále rozděleny 

podle jejich užití v komunikaci, jednak mezi ně patří sousloví, která „intelektualizují 

promluvu“ jako sex appeal, happy end, science fiction, nebo konverzační obraty bye, sorry, 
O.K. nebo no comment. Dále do této kategorie spadají módní výrazy a obraty sloužící 

k obohacení a ozvláštnění konverzace, které zároveň mají české ekvivalenty, např. show, 
trip, cool, hobby a posledním typem jsou výrazy, pro které v češtině synonymní ekvivalenty 

neexistují: beat generation, big beat, jam session, happening. Vyznačují se dále např. 

kolísáním rodu u substantiv 47 nebo tím, že se objevují ve jmenných pozicích, aby došlo 

k objasnění jejich významu. U integrovaných výpůjček je vyšší míra výslovnostních, 

pravopisných, tvaroslovných, slovotvorných, popř. i sémantických, stylistických a 

kolokačních změn. 48 Následující části práce se zaměří na konkrétní adaptační procesy.  
3.3.3 Výslovnostní adaptace anglických výpůjček  
Vzhledem k rozdílnosti fonologických systémů češtiny a angličtiny dochází při výslovnostní 

adaptaci k řadě změn. Přízvuk se přesouvá na první slabiku a vedlejší přízvuk se ztrácí, stejně 

jako aspirace souhlásek p, t, k v počáteční pozici (party, tým apod.). Naopak se v češtině 

plně realizuje souhláska r, jehož výslovnost je v angličtině oslabena (park, servis, kurz). Dále 

dochází k asimilaci znělosti u znělých souhlásek na koncích slov či morfémů, např. u job 
(česká výslovnost [džop] vs. původní [džob]). Nedochází k redukování koncových slabik u 

                                                 46 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 263-264 47 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 268 48 MRAVINACOVÁ, J. Přejímání cizích lexémů v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 189 
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lexémů končících zejména na -er (tanker, transfer), -em (tandem), -an (Reagan, Norman), -
on (Wilson, Washington) nebo -ál/-al (terminál). Specifické anglické fonémy, jako 

například -th /θ/ bývají realizovány různými způsoby: v počáteční pozici ve slově thriller 
jako /t/, v koncové pozici u Smith jako /s/ nebo jako /d/ v prostřední pozici u motherboard 
[madrbórd]. Bilabiální /w/ je nahrazováno labiodentálním /v/ například u tvíd (tweed), 
víkend (weekend) nebo sendvič (sandwich). Foném /a/ v zavřených slabikách, realizovaný 

v angličtině jako /æ/ se v češtině vyslovuje jako /e/ (camp> kemp, gentleman> džentlmen) 
nebo /a/. Anglická koncovka -ing značící participium nebo gerundium (modelling> 
modeling) bývá v češtině vyslovována bez velárního /ŋ/ a s koncovým /k/, tedy jako [-nk]. 
49 U některých výrazů vlivem grafické podoby na výslovnost lexémů dochází ke kolísání 

výslovnosti a vzniku výslovnostních variant – gambling [gem-, gam-], holding [houldy-, 
holdy-], banner [benr, baner]. Může dojít i ke vzniku lexikálních variant – workoholik / 
workholik / workaholik z anglického workaholic. 50  
3.3.4 Ortograficko-ortoepická adaptace  
Již zmíněná výslovnostní adaptace úzce souvisí s adaptací pravopisnou, jelikož procesy 

ortografické a ortoepické adaptace neprobíhají izolovaně, ale vzájemně se ovlivňují. 

Dochází tím k přiblížení pravopisné a výslovnostní podoby přejímek na základě 

fonologického pravopisného principu češtiny. U anglicismů bývá mezi grafickou a 

zvukovou podobou slova velký rozdíl, a při přejímání do češtiny se k němu přistupuje různě. 

Může být odstraněn, jednak ustálením výslovnosti podle grafické podoby (fotbal), jednak 
úpravou grafické podoby ve shodě s ustálenou výslovností (džentlmen, džem) nebo může být 

zcela ponechán (blues). Postupem času se od počešťování spíše odklání, což je dáno vyšším 

počtem mluvčích angličtiny a velkým přílivem anglicismů. Zachovávání autenticity u 

přejímaných slov usnadňuje mluvčím identifikovat cizí prvek, který ještě není zcela 

adaptovaný a zaběhlý. Jako příklady můžeme uvést unplugged [anplagd], screensaver 
[skrýnsejvr] nebo public relations [pablik rilejšns]. 51 

                                                 49 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 268-269 50 MRAVINACOVÁ, J. Přejímání cizích lexémů v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 192 51 MRAVINACOVÁ, J. Přejímání cizích lexémů v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 190-191 
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3.3.5 Morfologická adaptace anglických výpůjček  
Morfologická adaptace se týká v nejvyšší míře přejímání substantiv, přídavná jména nebo 

slovesa jsou ovlivněna méně. Mravinacová podotýká, že „analytický charakter angličtiny 

morfologickému formování anglicismů v češtině nebrání, naopak jej spíše usnadňuje“52, 
neboť čeština v mnohem větší míře než angličtina, která je jazykem analytickým, využívá 

deklinace a konjugace.  
Substantiva v češtině přejímají rod podle přirozeného rodu, u maskulin i s rozdělením na 

životnost či neživotnost.53 Podstatná jména pojmenovávající osoby s koncovkou -er (dealer) 
jsou skloňována podle vzoru pán, neživotná pojmenování se stejnou koncovkou podle vzoru 

hrad. Verbální substantiva s koncovkou -ing (jogging) se skloňují také podle vzoru hrad. 

Mezi neutra spadá např. bingo, skloňované podle vzoru město.54 Mnoho anglicismů patří 

mezi nesklonná neutra, zejména ta končící na -i/-y – kiwi, hifi, sci-fi, hobby, rugby apod.55 
Přes angličtinu do češtinu proniklo také mnoho internacionalismů, pocházejících např. 

z latiny nebo francouzštiny. Jedná se především o výrazy končící v angličtině na -ity, -ibility 
(credibility> kredibilita),-ization/-ation (rationalization> racionalizace, scarification> 
skarifikace) nebo -ism (activism> aktivismus).  
U přejímaných adjektiv se o adaptaci dá mluvit s jistotou jen v případě, pokud neexistuje 

české základové substantivum, jako u přídavných jmen teleshoppingový (z anglického 

teleshopping), férový (z fair) nebo fulltextový (z fulltext). 56 Čím dál tím více se ale objevují 

nesklonné výpůjčky neadaptované, např. cool, open, single nebo trendy.57 Na trend rozšíření 

nesklonných adjektiv upozorňuje také Kučera u spojení jako instant kakao místo instantní, 
light výrobky nebo live pořad. 58 
Slovesa bývají odvozována od základních morfémů, např. scan, chat, scroll, snowboard aj. 
(v angličtině je tento tvar nazýván „bare infinitive“, tedy infinitiv bez předcházející 

                                                 52 MRAVINACOVÁ, J. Přejímání cizích lexémů v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 192 53 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 270 54 MRAVINACOVÁ, J. Přejímání cizích lexémů v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 192-193 55 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 271 56 MRAVINACOVÁ, J. Přejímání cizích lexémů v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 196 57 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 271 58 KUČERA, K. K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk v Přednášky z XXXIV. A XXXV. běhu 

LŠSS, 1995, s. 80 
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předložky „to“) a jejich české varianty jsou většinou tvořeny přidáním koncovky -ovat. 
Vznikají tedy slovesa jako skenovat, raftovat, chatovat, scrollovat, snowboardovat a řadí se 

ke 3. třídě slovesné podle vzoru kupuje.59 Takto přejatá slovesa bývají nedokonavá nebo 

vidově neutrální, a dokonavé formy se tvoří prefixy: mailovat – odmailovat, brífovat – 
nabrífovat, skenovat – naskenovat, nebo i sufixy: klikat – kliknout, stopovat – stopnout apod. 
Slovesa, u kterých existuje dokonavá forma jsou považována za plně adaptovaná.  
3.3.6 Slovotvorná adaptace anglických výpůjček  
Z pohledu lexikálního jsou nejproduktivnější skupinou substantiva, neboť nejvíce využívají 

prostředků svého slovotvorného inventáře. Bývají často odvozována s českým sufixem, 

např. snowboard> snowboarďák/snowboardista, punk> pankáč, také při přechylování jmen 

manager> manažer, manažerka nebo při zdrobňování bulldog> buldok, buldoček. 60 I 
v angličtině se dnes uplatňuje již zmíněné kalkování (case study> případová studie, risk 

management> řízení rizika), resp. polokalkování (hard disk> pevný disk, shopping centre> 

nákupní centrum).61 Zejména v mluvě mládeže a v reklamě je velmi časté používání 

morfémů mega-, super-, ultra- buď samostatně, nebo ve spojení s českým základem: 

megahit, megahvězda, megakoncert, superliga, ultralehký apod. Podobně se rozšířilo i 

používání kvantitativních prefixoidů makro-, mikro-, mini-, hyper- a prefixoidů jako bio-, 
eko-, fit-. 62 
U většiny výpůjček z angličtiny jde o převzetí významového komplexu se všemi významy, 

k zúžení nebo rozšíření významu dochází zřídka. S prvním případem se setkáváme např. u 

slova drink, které v angličtině označuje jakýkoliv nápoj, zatímco v češtině se jedná o nápoj 

s obsahem alkoholu, zejména míchaný. Naopak slovo marmeláda (anglicky marmelade) 
v původním významu platí jako označení výhradně pro pomerančovou zavařeninu, v češtině 

označuje i jiné ovocné zavařeniny. 63 Podobným případem je také slovo limonáda (anglicky 
lemonade), která v angličtině označuje sladký nápoj výhradně na bázi citronu (anglicky 

                                                 59 MRAVINACOVÁ, J. Přejímání cizích lexémů v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 201  60 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 272 61 MARTINCOVÁ, O. Nová víceslovná pojmenování v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 215 62 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 272 63 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 273 
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lemon) nebo citronové šťávy, zatímco v češtině se tak označují i sladké nápoje ze šťáv jiného 

ovoce. 
Angličtina svůj vliv na češtinu nejvíce projevuje v posledních 30 letech a tento rozmach je 

spojen jak s celosvětovými technologickými inovacemi, tak se společenskými změnami a 

proměnami životního stylu. Následující část se pokusí stručně shrnout, které oblasti byly 

angličtinou ovlivněny uvedením několika příkladů ke každé z nich. Z profesních oblastí 

anglicismy pronikly ve velké míře do bankovnictví: šek, homebanking, internetbanking, 

kreditní karta, cash apod.; ekonomie: boom, byznys, dealer, manažer, lobby, fond; obchod a 
služby: shop, supermarket, second-hand, nákupní centrum, leasing. Z kulturních sfér 

nalezneme spoustu anglicismů v oblasti filmu a televize: klip, casting, sitcom, remake, talk 
show; bohatá na anglicismy je hudba: blues, country, jazz, rap, punk, heavy metal, rock and 
roll, singl, comeback, sound, hitparáda, frontman, hitmaker; i literatura a umění: science-
fiction, pop art, fantasy, designer, performance, festival, one-man show apod. V běžném 

životě se s anglicismy setkáváme v oblastích módy a kosmetiky: džíny, manšestráky, legíny, 

bomber, svetr, outfit, piercing, make-up, styling nebo stravování, které v 90. letech prošlo 

významnou proměnou pod západním vlivem: popkorn, cola, dresing, fast food, smoothie, 
bar, hot dog, ice tea, hamburger. Další z oblastí, která je na anglicismy bohatá, je sport: 
gólman, aerobic, wrestling, squash, snowboarding, in-line, mečbol, rafting, windsurfing, 

team, basketbal, offside/ofsajd, hattrick. Snad nejvýrazněji ale angličtina ovlivnila sféru 

telekomunikace, internetu, informačních technologií a později i sociálních sítí: SMS, SIM-
karta, PC, mobil, displej, kredit, mail, hard disk, modem, on-line, server, kurzor, font, byte, 
surfovat, enter, tweet, chat, messenger, stream, scrollovat, resetovat apod. Většina těchto 

výrazů nemá české ekvivalenty. 64Anglické výrazy se samozřejmě objevují i v jinde, výše 

uvedené příklady ale poslouží jako názorná ukázka těch oblastí, ve kterých se objevují ve 

vysoké míře.  
3.3.7 Iniciálové zkratky z angličtiny  
Zajímavou skupinou lexémů, které z angličtiny pronikly do češtiny jsou akronyma neboli 
iniciálové zkratky. Přejímají se buď ve své původní podobě i s původní výslovností jako 

např. FBI [efbýáj], AIDS [ejts, ajts], BBC [býbýsý] nebo O.K. [oukej], nebo s výslovností 

                                                 64 NEKULA, M. Anglicismy v češtině v publikaci Encyklopedický atlas anglického jazyka. 2005, s. 274 
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českou: DVD [dévédé], VHS [véháes] nebo HIV [háívé]. (N. 272) Bývají často 
přizpůsobovány české flexi tím, že k nim bývá připojena slovotvorná přípona, která však 

nepřináší nový pojmový význam. Takto vznikla slova jako cédéčko (CD), petka (PET), 
dévédéčko (DVD) nebo esemeska (SMS). Další derivací pak vznikají zajímavá slovotvorná 

hnízda: SMS> esemeska> esemeskovat> esemeskář (ten, kdo posílá esemesky)> 

proesemeskovat apod. Pro zkratkové výrazy je typické jejich užití v přívlastkové pozici, 

v níž jsou zkratky, běžně používané jako substantiva, používány jako nesklonná adjektiva: 

CD nosič, VIP hosté, PC stolek, GMO plodiny, DVD přehrávač apod. 65  
  

                                                 65 KOCHOVÁ, P. Nové iniciálové zkratky v publikaci Neologizmy v dnešní češtině. 2005, s. 243-245 



31  

4 Hypotéza 
Z vlastní zkušenosti a dlouhodobého pozorování jazyka rodilých mluvčích češtiny mohu 

vyvodit, že míra porozumění germanismům a míra jejich používání je poměrně vysoká, 

ačkoliv si mluvčí použití germanismů často neuvědomují. To je dáno dlouhodobým vlivem 

němčiny na češtinu, výrazy se dají považovat za silně začleněné do českého lexika. I přes 

tento fakt se dá předpokládat mírný pokles v porozumění a používání germanismům, 

zejména u mladší generace, která se orientuje spíše na angličtinu. V roce 1995 na řidší 

používání germanismů upozorňoval P. Trost, který zmiňoval, že němčina bude pro mladé 

lidi čím dál tím více cizí. 66 
 U anglicismů se dá předpokládat vysoká míra porozumění i používání, pokud se nejedná o 

výrazy ze specializovaných oblastí jako např. IT nebo finančnictví. Vysoká míra porozumění 

oběma jazykům se dá předpokládat i na základě dostupných dat z roku 2006, kdy podle 
Eurobarometru ovládalo angličtinu 51 % celkového obyvatelstva Evropské Unie, přičemž 

pro 38 % představovala cizí jazyk. U němčiny jsou čísla nižší – 32 % obyvatel EU uvedlo, 
že jazyk ovládá, z toho 14 % jako cizí jazyk.67  
Vzhledem k pozdějšímu vlivu angličtiny může ale zejména starší generace vnímat určité 

anglicismy spíše negativně. Je to obecný trend, obzvláště pokud se jedná o „cizí slova, která 

jsou pouhými módními alternativami existujících domácích prvků“,68  ta bývají často 

považována za nadbytečná. U mladších lidí se ale předpokládá inklinace k používání 

anglicismů, i zmíněných módních alternativ.  
Jak bylo již zmíněno v teoretické části práce, pro české školáky je již více než 10 let 

angličtina povinným cizím jazykem. Z tohoto faktu by se také dala předpokládat vysoká 

míra porozumění anglicismům, zejména u mladších lidí ve věku okolo 25 let. Podle dat 

dostupných z English Proficiency Index 2018 společnosti Education First, který zkoumá 

celosvětové používání angličtiny, se Česká republika umístila na 20. místě v evropském 

žebříčku a řadí se mezi země, jejíž obyvatelé jsou ve srovnávacích testech velmi úspěšní. 69 
                                                 66 TROST, P. Studie o jazycích a literatuře, 1995, s. 134 67 PLEWNIA, A. Das Deutsche und seine Nachbarn. s. 18 68 DICKINS, T. Postoj k výpůjčkám v soudobé češtině v Naše společnost. 2008, s. 15 69 English Proficiency Index 2018 
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Podle dat Českého Statistického Úřadu z roku 2016 disponuje znalostí angličtiny 45 % 

celkového obyvatelstva ČR a u osob mladších 30 let je to dokonce 82 %. Znalost němčiny 

uvedlo 35 % obyvatel. 70 Tato čísla odpovídají i celounijnímu průměru zmíněnému v prvním 

odstavci.  
Angličtina je obecně v České republice mnohem populárnější než němčina. Školáci němčinu 

považují za tvrdý a komplikovaný jazyk, oproti tomu angličtinu považují spíše za 

jednoduchou. I přes to se ale Češi německy učí, a to zejména kvůli kariéře.71 Znalost jazyka 
je výhodná jak pro obyvatele pohraničí, kteří mohou němčinu využít přímo prací v SRN, tak 
i pro lidi z ostatních částí země. Každý zaměstnavatel totiž znalost jiného cizího jazyka než 

angličtiny samozřejmě oceňuje.  
5 Dotazník  
Pro praktickou část práce byl vytvořen dotazník rozdělený na 3 části. První část byla pouze 

vyplňování demografických údajů ohledně věku, pohlaví a vzdělání. Druhá část se věnovala 

germanismům a třetí anglicismům. Pro účely dotazníku bylo použito celkem 21 výrazů (11 

germanismů a 10 anglicismů), které byly vybírány z obsáhlejšího seznamu vytvořeného pro 

tuto práci (Příloha 1 – germanismy a Příloha 2 - anglicismy). Výpůjčky použité v dotazníku 

byly vybírány tak, aby se dotýkaly běžných oblastí života respondentů, resp. aby nebyly 

z marginální či specializované oblasti. Toto kritérium bylo ještě podloženo tím, že každý 

výraz v seznamu byl předem nalezen v českých běžně dostupných internetových médiích 

(ke každému výrazu je přiložen odkaz na článek, ve kterém je použit). Bylo také dbáno na 

to, aby se výrazy nesoustředily pouze na jeden slovní druh. Jsou tedy zahrnuta substantiva, 

slovesa a adjektiva, a to jak ze spisovné, tak nespisovné vrstvy jazyka.  
Respondenti v dotazníku odpovídali na dvě jednoduché otázky u každého výrazu, 

dohromady tedy na 44 otázek. První otázka u každého výrazu vždy zkoumala, zda 

respondenti danému výrazu rozumí – pokud pro ně byl výraz neznámý, vybrali odpověď 

„výrazu nerozumím, neznám ho“ a pokud výraz znali, vyjadřovali své porozumění výrazu 

vlastními slovy. Tímto se odpovědi různily, ale většinou šlo pouze o stylistické či drobné 

                                                 70 https://www.statistikaamy.cz/2017/10/ctyri-z-peti-cechu-se-domluvi-cizi-reci/  71 https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/deutschland-drumherum-12-tschechen-lernen-lieber-englisch-statt-deutsch/8228176.html 
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sémantické nuance. Ve druhé otázce měli respondenti na výběr mezi 

germanismem/anglicismem a českým ekvivalentem a předmětem zájmu bylo zjistit, zda by 

v běžném hovoru použili slovo cizí, nebo české. Pro ilustraci odpovědí budou přiloženy 

koláčové grafy.  
Výzkum probíhal v červnu 2019 v České republice. Dotazník byl vytvořen pomocí služby 

Google Forms, jeho distribuce tedy probíhala po internetu. Celkem se do šetření zapojilo 62 

respondentů, z toho 48 žen (77,4 %) a 14 mužů (22,6 %). Co se týče kritéria věku, 

respondenti se mohli zařadit do 7 různých kategorií: méně než 15 let, 15-20 let, 21-30 let, 
31-40 let, 41-50 let, 51-60 let a 61 a více let. 48 respondentů (77, 4 %) patří do skupiny 21-
30 let, 5 respondentů (8,1 %) se zapojilo z věkové skupiny 15-20 let a stejně tak i ze skupiny 

31-40 let. Věková skupina 41-50 let tvořila se 4 respondenty 6,5 % dotázaných. Z ostatních 

zmíněných skupin (méně než 15 let, 51-60 let a 61 a více let) se odpovědi nedostavily. U 

kritéria nejvyššího dosaženého vzdělání se respondenti mohli zařadit také do 7 kategorií: ZŠ, 

SŠ/SOU bez maturity, SŠ/SOU s maturitou, VOŠ, VŠ bakalářské, VŠ magisterské a VŠ 

doktorské. 40 respondentů (64, 5 %) uvedlo jako nejvyšší dosažené vzdělání SŠ/SOU 

s maturitou, což odpovídá i faktu, že věk většiny dotázaných se pohybuje mezi 21 a 30 lety. 

12 dotázaných (19,4 %) uvedlo vysokoškolské bakalářské vzdělání, magisterské pak 8 (12,9 

%). Z ostatních skupin (ZŠ, VOŠ a VŠ doktorské) nebyla získána žádná data. Průměrným 

respondentem je tedy žena ve věku 21-30 let s maturitním vzděláním, ačkoliv dotazník nebyl 
primárně cílen pouze na tuto věkovou a genderovou kategorii. U respondentů nebyla brána 

v potaz žádná jiná kritéria, jako např. místo bydliště, znalost němčiny a angličtiny nebo 

čeština jako rodný jazyk.  
  



34  

5.1 Výsledky dotazníku 
5.1.1 Germanismy  
V dotazníku bylo použito celkem 11 německých výpůjček, jednalo se o samostatná slova i 

o víceslovné výrazy: šminky, nechat ve štychu, pendlovat, štreka, fusekle, hic, štamgast, 

vercajk, nýmand, kamrlík, šutr.  
Prvním zkoumaným výrazem bylo podstatné jméno „šminky“. 3 respondenti (4,9 %) uvedli, 
že výrazu nerozumí nebo ho neznají. Ostatní respondenti uváděli své interpretace tohoto 

výrazu a nejčastějšími odpověďmi byly: make-up, líčidla, líčení, kosmetika, dekorativní 

kosmetika, malovátka. Jedna odpověď označuje šminky jako „lehce hanlivé označení pro 

líčení“ a jedna jako „hovorový výraz pro kosmetiku“. Ve druhé otázce měli respondenti na 

výběr, zda by v běžném hovoru použili raději „šminky“ nebo český ekvivalent „líčidla“. 

Převážná většina (50 respondentů) by v tomto případě použila raději germanismus než 

českou variantu.  

 
Graf 1 – šminky  

Druhým zkoumaným výrazem je spojení „nechat ve štychu“. 2 dotázaní (3,3 %) uvedli, že 

výrazu nerozumí nebo ho neznají. Nejčastějšími odpověďmi zde byly: nepomoci někomu, 

neposkytnout pomoc, nechat někoho napospas, vykašlat se na někoho, nechat někoho na 

holičkách. V běžném hovoru by tento výraz raději než uvedenou českou variantu (nechat 

někoho na holičkách) použilo 48 respondentů, tedy 77,4 %.  
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Graf 2 – nechat ve štychu  

Jako třetí byl zkoumaný výraz „pendlovat“. Zde uvedl pouze jeden z respondentů, že je mu 
výraz neznámý nebo mu nerozumí. Odpovědi se pak nejčastěji pohybovaly okolo výrazů 

jako dojíždět, přejíždět sem a tam, opakovaně se pohybovat mezi dvěma místy, pravidelně 

jezdit apod. Několik odpovědí dokazuje, že dotázaní výrazu plně neporozuměli, konkrétně 

to byly odpovědi „někam se táhnout“ a „dělat mnoho věcí“. V běžném hovoru by se pro 

germanismus rozhodlo 56,5 % respondentů.  

 
Graf 3 - pendlovat 

Následující výraz, „štreka“, byl neznámý pro 2 respondenty (3,3 %). Nejvíce respondentů 

podalo jeho interpretaci jako cesta, dlouhá cesta, popř. náročná nebo vyčerpávající cesta. 
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Z odpovědí na druhou otázku vyplývá, že v běžné konverzaci by „štreku“ použilo 64,5 % 

dotázaných.  

 
Graf 4 – štreka  

Pátý výraz, „fusekle“ patří do obecné češtiny a 96,7 % respondentů uvedlo, že mu rozumí. 

V tomto případě se odpovědi příliš nerůznily, v podstatě všichni výraz chápou jako ponožku 

nebo ponožky. V běžném hovoru by ale 93,5 % respondentů raději použilo český spisovný 

výraz ponožky, nejspíš pro nespisovný charakter výrazu fusekle.  

 Graf 5 – fusekle 
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Šestým zkoumaným výrazem je „hic“, který stejně jako předchozí výraz patří do obecné 

češtiny. Jako u předchozích výrazů panovala opět vysoká míra porozumění, konkrétně 98,4 

%. Odpovědi respondentů nepřinesly žádné překvapení, v drtivé většině se jednalo o vedro, 

horko, velké teplo, popř. neúnosné teploty. Ve výběru mezi germanismem a českým 

výrazem opět zvítězil germanismus s 62,9 % respondentů.  

 
Graf 6 – hic  

Sedmý v pořadí byl výraz „štamgast“. 3 dotázaní (4,9 %) uvedli, že výrazu nerozumí nebo 

ho neznají. V odpovědích ostatních dotázaných se vyskytovaly variace na stálý host, 

pravidelný návštěvník, častý host v restauraci/hospodě/kavárně. Několik odpovědí zmiňuje 

„oblibu pivního moku“, což značí, že se výraz do české společnosti dobře začlenil. To 

potvrzuje i následující graf – pro výraz „štamgast“ by se rozhodla opět nadpoloviční většina 

dotázaných. 
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Graf 7 – štamgast  

U výrazu „vercajk“ se objevila zatím nejvyšší míra neporozumění nebo neznalosti výrazu, 

tuto možnost zvolilo 9 (14,8 %) dotázaných. Ostatní interpretace výrazu byly nejčastěji 

nářadí, výbava, nástroj, náčiní. Jedna odpověď označila „vercajk“ jako kufřík na nářadí a 

další jako „osobní věci“, což nejsou úplně správné interpretace tohoto výrazu. S tím souvisí 

i výsledky druhé otázky – germanismus by použilo pouze 23 % respondentů, 77 % by zvolilo 

českou variantu „nářadí“.  

 
Graf 8 – vercajk  
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Devátým zkoumaným výrazem bylo slovo „nýmand“. 5 respondentů (8,2 %) uvedlo, že 

výrazu nerozumí nebo ho neznají. Odpovědi ostatních dotázaných se pak příliš nerůznily, 

nejvíce jich uvedlo interpretace jako nicka, nikdo, nula nebo člověk, který nic nedokázal. 
Zajímavé je, že v několika odpovědích se jako ekvivalent objevil anglicismus „loser“ 

(poražený). Převážná většina respondentů (71 %) by v běžné konverzaci raději použila český 

výraz.  

 
Graf 9 – nýmand 

Předposledním germanismem v dotazníku byl výraz „kamrlík“, jehož neznalost opět 

vyjádřilo 5 respondentů (8,2 %). Ostatní odpovědi byly nejčastěji malá místnost, místnůstka, 

malý pokoj nebo pokojík. Skoro všechny interpretace obsahovaly zdrobnělinu nebo výraz 

vyjadřující malou velikost. V běžném hovoru by se pro „kamrlík“ rozhodla většina (71 %) 

dotázaných.  
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Graf 10 – kamrlík  

Posledním výrazem v této části dotazníku bylo slovo „šutr“, který spadá do obecné češtiny. 

Pouze jeden z respondentů uvedl, že výrazu nerozumí nebo ho nezná. Nejčastější odpovědí 

bylo „kámen“, „velký kámen“ nebo „balvan“. Více než polovina dotázaných (56,5 %) by 
v běžném hovoru raději použila spisovnou českou variantu.  

 
Graf 11 - šutr 

5.1.2 Anglicismy 
Dotazník k používání anglicismů byl analogický k dotazníku použitému v části zaměřené na 

germanismy. Zde bylo použito 10 výrazů: být in, florbal, mítink, hot dog, byznysmen, SMS, 
trendy, celebrita, teenager, make-up.  
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Prvním výrazem byla hovorová fráze „být in“. Nikdo z dotázaných neuvedl, že by výrazu 

nerozuměl nebo ho neznal. Nejvíce respondentů jako odpověď uvedlo být moderní nebo 

v módě, být v obraze nebo trendy. Jako nejzajímavější interpretaci tohoto výrazu bych 

označila vyjádření „držet prst na tepu doby“. Při rozhodování mezi výrazem „být in“ a 

„moderní“ se 5,7 (34 respondentů) rozhodlo pro anglicismus.  

 
 
 Graf 12 – být in   
Druhým zkoumaným výrazem byl „florbal“. Ani zde se nevyskytl jediný případ, kdy by 

respondent výraz neznal, nebo mu nerozuměl. Odpovědi se zde nijak výrazně 

nediferencovaly, většina z nich obsahovala výrazy jako pozemní hokej, sálový hokej nebo 

hra s hokejkami a míčkem v hale. Pouze jeden respondent by v běžném hovoru zvolil raději 

českou variantu „pozemní hokej“, 98,3 % by se rozhodlo pro „florbal“.  
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Graf 13 – florbal  

 
Dalším zkoumaným výrazem bylo slovo „mítink“, jehož používání se rozšířilo hlavně na 

přelomu století. Ani u tohoto výrazu žádný z respondentů nevyjádřil neznalost. 

Nejčastějšími odpověďmi zde byla slova schůzka, jednání, sraz, pracovní schůze. Jedna 

odpověď zahrnovala i význam „závod ve sportovním prostředí“. Při rozhodování mezi 

výrazy „schůzka“ a „mítink“ zvolila většina (75,4 %) respondentů výraz schůzka.  

 
Graf 14 - mítink 
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V pořadí čtvrtým anglicismem v dotazníku byl výraz „hot dog“. Opět ani jedna responze 

nevyjadřovala neznalost. V odpovědích zde panovala největší shoda – drtivá většina 

respondentů si výraz vykládá jako „párek v rohlíku“. V běžném hovoru je ale podle 

odpovědí populárnější „párek v rohlíku“.  

 
Graf 15 – hot dog  

Následujícím výrazem bylo slovo „byznysmen“. I u tohoto výrazu můžeme pozorovat, že 

ani jeden z respondentů nevyjádřil jeho neznalost. Odpovědi se pohybovaly hlavně okolo 

výrazů „podnikatel“ a „obchodník“. Někteří vyjádřili interpretaci výrazu „byznysmen“ jako 

někoho vysoce postaveného, bohatého a úspěšného, ačkoliv výraz žádnou takovou pozitivní 

konotaci primárně nemá. V běžném hovoru by větší část respondentů použila raději 

„byznysmen“ než české „obchodník“.  
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Graf 16 – byznysmen 

Dále bylo předmětem zájmu zkratkové slovo „SMS“. Zde pouze jeden respondent uvedl, že 

výrazu nerozumí. Ve všech ostatních responzích nalezneme slovo „zpráva“, popřípadě výraz 

„textová zpráva“. Analogicky k odpovědím na první otázku by pouze jeden respondent 

zvolil v konverzaci raději výraz „textová zpráva“ než „SMS“.  

 
Graf 17 - SMS 

Následujícím zkoumaným výrazem bylo adjektivum „trendy“. Ani jeden z respondentů 

neuvedl, že výrazu nerozumí nebo ho nezná. Odpovědi jsou podobné jako u již zmíněného 

výrazu „být in“, nejčastější interpretace tohoto výrazu jsou „v módě“, „módní“ nebo 
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„moderní“, několikrát se také objevilo i „in“. V běžném hovoru by ale „trendy“ použilo 

pouze 29,5 % respondentů ve srovnání s výrazem „v módě“.  

 
Graf 18 – trendy  

 
V pořadí osmým výrazem v této části dotazníku bylo slovo „celebrita“. Žádný z respondentů 

neuvedl, že by pro něj slovo bylo neznámé nebo mu nerozuměl. Odpovědi byly z velké 

většiny „někdo slavný“, „slavná osobnost/osoba“ nebo „hvězda“. Jeden z dotázaných dal 

najevo, že pro něj „celebrita“ má bulvární nádech, tedy negativní konotaci, a že pro 

osobnosti, kterých si váží, toto slovo nepoužívá. V otázce výběru mezi „slavnou osobností“ 

a „celebritou“ by skoro tři čtvrtiny respondentů vybraly druhou možnost.  
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Graf 19 – celebrita  

 
Předposledním anglicismem v dotazníku bylo slovo „teenager“. S odpovědí, že by některý 

z respondentů výrazu nerozuměl, se opět nesetkáváme. Tento výraz si dotázaní vykládají 

nejčastěji jako „mladého člověka“, „osobu mezi 13 a 19 lety“ (nejpřesnější interpretace 
původního významu), „mladistvého“, „dospívajícího“ nebo „adolescenta“. V běžném 

hovoru by se pro výraz „teenager“ rozhodlo necelých 80 % respondentů.  

 
Graf 20 – teenager 
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Posledním výrazem bylo slovo „make-up“, vybrané záměrně v návaznosti na germanismus 
„šminky“. Velká část respondentů uvedla svou interpretaci výrazu „make-up“ jako líčidla, 

kosmetiku/dekorativní kosmetiku, malovátka nebo právě zmíněným germanismem 

„šminky“. V otázce, zda by respondenti raději použili výraz „make-up“ nebo „líčidla“, by 
pouze jeden respondent (1,7 %) použil český výraz.  

 
Graf 21 – make-up 
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5.2 Vyhodnocení praktické části 
V této části práce dojde k porovnání stanovených hypotéz s výsledky, které přineslo 

dotazníkové šetření. Jak němčina, tak angličtina nepochybně silně ovlivnily českou slovní 

zásobu, ačkoliv vlivy obou jazyků jsou zejména z historického hlediska naprosto rozdílné. 

U výrazů z obou jazyků se předpokládalo hojné používání a logicky i porozumění. U 

každého výrazu byly pro respondenty dvě otázky: první, zda výrazu pasivně rozumí a druhá, 

zda by v konverzaci, tedy v aktivním využívání své slovní zásoby, použili raději 

germanismus/anglicismus nebo český ekvivalent. S přihlédnutím k faktu, že největší podíl 

respondentů (77,4 %) byli lidé mezi 21 a 30 lety, se na základě Trostovy teorie zmíněné 

v hypotéze dají očekávat výsledky značící řidší používání germanismů a hojnější používání 

anglicismů.   
U germanismů se tato teorie do jisté míry potvrdila, zejména část ohledně aktivního 

používání. U žádného z výrazů jsme se nesetkali se 100 % porozuměním od respondentů, 

průměrně ale nerozuměli německým výrazům 3 respondenti (4,9 %), průměrná pasivní 

znalost se tedy prokázala na 95,1 %. Takto vysoká míra je nejspíš podmíněna i faktem, že 

do dotazníku byla vybírána slova, která označují běžné či každodenní věci, činnosti, osoby 

apod. Nejsrozumitelnějšími germanismy byla pro dotázané nespisovná slova „pendlovat“, 

„hic“ a „šutr“. Naopak nejméně respondenti rozuměli slovům „vercajk“ (9 dotázaných), 

„nýmand“ (5 dotázaných) a „kamrlík“ (5 dotázaných). Vzhledem k tomu, že i druhá trojice 

slov se řadí mezi nespisovné výrazy, faktor spisovnosti nehraje při porozumění významnou 

roli. Více se už ale projevuje při aktivním užívání, kdy by např. slovo „fusekle“ použilo 

pouze 6,5 % dotázaných a většina by zvolila českou spisovnou variantu „ponožka“. U 

aktivního používání v běžné konverzaci vyšel průměr na 52 %. Nejmenší míru vykázal již 

zmíněný výraz „fusekle“, nejvyšší naopak „šminky“, pro který by se rozhodlo 80,6 % 

respondentů.  
Předpoklad, že anglicismům v češtině budou respondenti rozumět, a i je aktivně používat, se 

také potvrdil. U 90 % výrazů se dokonce prokázala 100% míra porozumění, pouze u 

zkratkového slova „SMS“ byla nižší, konkrétně 98,2 %. Z 10 použitých anglicismů patří 

pouze výrazy „být in“ a „teenager“ mezi nespisovné, takže podobně jako u germanismů ani 

zde nevyplývá, že by faktor spisovnosti hrál významnou roli. Míra aktivního používání 
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daných anglicismů v běžné konverzaci dosáhla 65 %. Jako nejméně používaný vyšel 

z dotazníku výraz „mítink“ s 24,6 %, nejspíše z toho důvodu, že je plně nahraditelný českým 

slovem „schůzka“ a může být tedy považován za nadbytečné módní slovo. S nejvyšší mírou 

aktivního používání, 98,3 %, se setkáváme u výrazů „SMS“, „florbal“ a „make-up“. U 

výrazu „SMS“ nebo nespisovné varianty této zkratky, „esemeska“ se česká varianta „textová 

zpráva“ nikdy příliš neujala nejspíše kvůli přílišné délce. Výrazu „make-up“ se popularity 

dostává nejspíše díky velkému vlivu anglosaského světa na oblast kosmetiky a módy, a tento 

výraz ve velké míře nahradil český výraz „líčidla“ nebo „líčení“, který se používal dříve.   
Z výsledků obou částí tedy vyplývá, že hypotéza byla potvrzena. Jak němčina, tak angličtina 

potvrdily svůj vliv na češtinu a obohacení českého lexika. U němčiny se také potvrdila spíše 

klesající tendence v porozumění germanismům. Vliv angličtiny se prokázal být o něco 

silnější, ale až na určité extrémní případy jako „SMS“ nebo „make-up“ je stále znatelná i 

silná pozice češtiny.  
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6 Závěr 
Tato práce si stanovila za cíl popsat a porovnat vliv německého a anglického jazyka na jazyk 

český, konkrétně v oblasti obohacování české slovní zásoby. V teoretické části byly nejprve 

shrnuty jazykové kontakty češtiny s oběma jazyky, které jsou zejména z historicko-
geografického a společenského hlediska velmi rozdílné. Zatímco proti germanismům se 

v češtině vedl několik staletí dlouhý boj, anglicismy do češtiny začaly výrazněji pronikat až 

na konci minulého století a vzhledem ke globálnímu rozvoji a celospolečenským změnám 

jim žádný výrazný odpor kladen nebyl. Dále se tato část práce soustředila na lingvistickou 

stránku přejímání cizích lexémů. Byly tedy popsány nejdůležitější adaptační procesy 

(fonetická, morfologická, lexikálně-sémantická adaptace), ke kterým při přejímání dochází. 

V části věnované germanismům se kladl také důraz na společenský faktor, zejména při části 

věnované německým vlastním jménům v češtině.  
Praktická část si kladla za cíl potvrdit stanovenou hypotézu, že oba jazyky měly na češtinu 

velký vliv a výrazy z nich se do českého lexika jak začlenily, tak se staly běžně používanými 

prvky. U germanismů se ale vzhledem k silnému působení angličtiny na češtinu v posledních 

dvou až tří desetiletích dala očekávat tendence mírného poklesu v porozumění i v používání. 

Hypotéza byla založena na vlastním pozorování autorky a také na teorii Pavla Trosta, který 

již v roce 1995 tento trend, zejména u mladých lidí předpovídal. Praktická část se opírá o 

výsledky dotazníku, který u 62 mluvčích češtiny zkoumal jejich pasivní znalost a aktivní 

používání vybraných germanismů a anglicismů. Hypotéza se potvrdila až v překvapivé 

přesnosti, výrazům z obou jazyků totiž mluvčí rozumí a používají je, ale u germanismů je 

procento nižší než u anglicismů. U anglicismů i germanismů se prokázala téměř stoprocentní 

míra porozumění, ale míra aktivního používání vyšla u germanismů nižší. Tento fakt také 

potvrzuje Trostovu teorii, že mladým lidem bude němčina čím dál více cizí, neboť průměrný 

věk respondentů byl 21-30 let.  
Hlavní cíl práce, tedy porovnat a popsat způsoby, kterými češtinu obohatila němčina a 

angličtina, a nastínit kontrast mezi vlivem těchto dvou jazyků, byl splněn. Oba jazyky měly 

na češtinu velký vliv, ačkoliv každý jazyk působil jindy a jinak, což je shrnuto v teoretické 

části. Praktická část se pak zaměřuje na současné používání germanismů a anglicismů, u 

kterého se potvrdila nižší míra používání germanismů, předložená v hypotéze.  
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RÉSUMÉ  
The aim of this thesis was to comment on and to compare the influence of German and 
English on the Czech language, particularly in the field of enriching the Czech word-stock. 
In the theoretical part, there were firstly summarized the contacts between the Czech 
language and both of the foreign languages. Those contacts are very different, namely in the 
historical-geographical and social point of view. Germanisms were seen as a negative 
influence on the Czech language and many linguists have fought against them for centuries. 
Whereas anglicisms have started their influence on the Czech language roughly 30 years 
ago, thanks to globalization and great changes throughout society and they have been 
accepted without any greater resistance. Furthermore, this part of the thesis was also focusing 
on the linguistic side of adopting foreign lexemes. The most important processes of adapting 
(phonetical, morphological, lexical-semantical adaptation) were described. In the part that 
was aimed on germanisms, the social factor was also mentioned, particularly in the part 
about german names in the Czech language.   
In the practical part, the main focus lies on proving the stated hypothesis, that both German 
and English have influenced the Czech language greatly, and that the terms are both 
integrated in and used in Czech. Thanks to the strong influence of English in the past 
decades, lowered understanding and using of germanisms can be expected. The hypothesis 
was based on the author’s own observation and also on Pavel Trost’s theory from 1995, that 

predicted this trend of declining use of germanisms mainly among younger people. The 
practical part relies on the outcomes of a questionnaire, which examined the passive 
knowledge and active use of germanisms and anglicisms. The hypothesis was proven to a 
surprising extend. The results show that the terms from both German and English are 
thoroughly understood and used, but that germanisms are used less. Both germanisms and 
anglicisms proved almost 100 % rate of understanding among the respondees. The fact that 
germanisms are used less is another support of Trost’s theory, because the average age of 

the respondees was between 21 and 30 years.  
The main aim of the thesis, to comment on and to compare the ways, in which the Czech 
language was enriched by German and by English, and therefore to outline the contrast 
between influence of the two foreign languages, was fullfilled. Both of the languages have 
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influenced Czech greatly, eventhough each one of them in different ways, those facts are 
summarized in the theoretical part.  
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ksicht das Gesicht obličej https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chovani-celebrit-
na-spolecenskych-akcich-nechapu-rika-martin-dejdar-
celebrita-je-ksicht-co-nic-nedokazal-43063 

štymovat stimmen souhlasit https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vzpoura-na-lodi-
bounty-kalousek-na-pustem-
ostrove/r~i:article:668351/?redirected=1553632313 

žinýrovat 

se 
sich 
genieren 

ostýchat se https://www.lidovky.cz/noviny/proc-se-dneska-
zinyrovat.A100402_000044_ln_noviny_sko 

fotr der Vater otec https://www.vice.com/cs/article/53z84d/s-tatou-na-pivu  
 

štreka die Strecke dlouhá 

cesta 
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/fotbal/olomouc-
ceka-streka-do-almaty-kajrat-udrzel-v-alkmaaru-
naskok/5bca0be759841d79e18a9691 
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pendlovat pendeln dojíždět https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/fotbal/olomouc-
ceka-streka-do-almaty-kajrat-udrzel-v-alkmaaru-
naskok/5bca0be759841d79e18a9691 

loch das Loch vězení https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/popularni-
herecky-budou-zle-nebo-v-
lochu.A060113_142337_show_aktual_off 

dostat 
něco 

befelem 

einen Befehl 
bekommen 

dostat 
příkaz 

https://marekkonecny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=413285  
 

vercajk der 
Werkzeug 

nářadí, 

výbava 
https://www.lidovky.cz/kultura/alexandrovci-si-pujci-
vercajk-od-kabatu.A090430_010327_ln_kultura_jk 

pucovat putzen uklízet https://www.novinky.cz/cestovani/279848-obri-
akvarium-v-plzenske-zoo-pomaha-pucovat-i-
potapecka.html 

kibicovat kiebitzen poroučet  https://www.novinky.cz/domaci/217791-barta-nehodla-
johna-kibicovat-nejsem-jako-brouk-pytlik-a-predsedovi-
verim.html 

štamgast der 
Stammgast 

stálý host https://www.denik.cz/ekonomika/cesky-stamgast-je-na-
vymreni-nebo-jen-meni-sve-zvyky-20170802.html 

špiclovat spitzeln špehovat https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/141186-
deutsche-telekom-mel-spiclovat-vlastni-lidi.html 

hic die Hitze vedro https://nazory.aktualne.cz/vyhovuje-vam-kdyz-je-
hic/r~i:article:181396/ 

šutr der Schotter kámen https://vltava.rozhlas.cz/petr-vizina-ministr-kultury-
jako-sutr-v-becve-7951721 

pener der Penner pobuda https://wave.rozhlas.cz/peneri-spustili-svuj-rap-roll-
5301954 
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koštovat kosten ochutnávat https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/182692-
vychytavky-pro-bezchybne-kostovani-vina.html 
 

špice die Spitze vrchol https://www.idnes.cz/finance/banky-a-sporeni/nejlepsi-
financni-produkt-roku-2018-sporici-ucty-uvery-bezne-
ucty-mikropujcky-konsolidace-
hyp.A190122_155857_sporeni_sov 

cálovat zahlen platit https://ekonom.ihned.cz/c1-52200140-stat-caluje-nemci-
zuri 

majstrštyk das 
Meisterstück 

mistrovské 

dílo 
https://www.peak.cz/kellneruv-majstrstyk-babis-v-
bulvaru-a-stridani-ocelarskych-magnatu-z-indie-aneb-
souhrn-udalosti-41-tydne/12531/ 

šminkovat schminken líčit (tváře 

apod.) 
https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/33588-v-
rusku-zakazali-zenam-minisukne-a-sminky.html 

nýmand niemand nula, 
nikdo 

https://eurozpravy.cz/domaci/politika/236717-
zemanova-kanonada-hnus-nymand-nic-nedokazal-
promluvil-o-gottovi-a-michalu-davidovi/  
 

kamrlík  die Kammer malá 

místnost 
http://hokej.cz/tv/hokejka/video/361 
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PŘÍLOHA 2 – tabulka anglicismů, ze které byly vybírány výrazy do dotazníku 
Výraz 

v češtině 
Výraz v originále Český 

ekvivalent 
Použití v praxi (v médiích) 

dealer, 
dealovat 

dealer, to deal dodavatel https://www.echo24.cz/a/SgqFL/nejhloupejsi-
drogovy-dealer-britanie-v-tramvaji-si-zapomnel-
batoh-plny-sveho-zbozi 

mítink meeting shromážděni, 

schůzka 
https://www.irozhlas.cz/sport/atletika/zuzana-
hejnova-kodan-beh-na-400-metru-prekazek-
vitezstvi-cas_1906191022_and  

byznys business podnikání, 

obchod 
https://www.e15.cz/domaci/akciovy-byznys-sefu-
cez-se-chyli-ke-konci-1359944 

tetování tattoo - https://www.novinky.cz/zena/styl/499900-slavne-
zeny-a-jejich-tetovani-aneb-kdyz-si-nevahaji-
ozdobit-zada-ruce-i-zadek.html 

hot dog hot dog párek 

v rohlíku 
https://nasregion.cz/cesky-parek-v-rohliku-nebo-
americky-hot-dog-ktery-z-nich-je-lepsi-a-nema-
konkurenci-46880 

hamburger hamburger - https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/dieta-a-
krasa/zdravejsi-volba-misto-jednoho-
hamburgeru-si-dejte-rovnou-dva_454457.html 

hemenex ham and eggs vejce se 
šunkou 

https://hobbymanie.tv/clanek/rychla-vecere-
zkuste-hemenex-v-listovem-teste/ 

sendvič sandwich - https://www.novinky.cz/koktejl/267469-pred-
250-lety-si-hrabe-sandwich-dal-prvni-
sendvic.html  
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e-mail e-mail elektronická 

pošta 
https://neovlivni.cz/pred-letnou-ozily-
dezinformacni-maily-na-podporu-premiera/ 

být in to be in být v kurzu https://video.aktualne.cz/dvtv/byt-retro-je-in-
neni-to-jen-o-socialismu-vsichni-radi-
vzpomi/r~49b533fc60cd11e7bc2d0025900fea04/ 

cool cool moderní https://wave.rozhlas.cz/prepracovanost-je-cool-
milenialove-si-tak-zdobi-ego-rika-psycholog-
pavel-7565510 

boom boom prudký 

nárůst 
https://archiv.ihned.cz/c1-66562710-boom-na-
svetovych-burzach-americke-akcie-jsou-na-
novych-rekordech-k-dobre-nalade-investoru-
pridava-i-blizici-se-dohoda-usa-s-cinou 

tweet tweet - https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/04/studie-
nejvic-tweetu-pochazi-od-zen-a-tykaji-se-
politiky/ 

hashtag hashtag mřížka http://markething.cz/hashtag-dobry-sluha-zly-pan 

fotbal football kopaná https://www.idnes.cz/fotbal/reprezentace/zlaty-
pohar-fotbal-mexiko-
kanada.A190620_085915_fot_reprez_tof  

basketbal basketball košíková https://www.idnes.cz/sport/basket/reprezentace-
ms-obleky-predstaveni.A190217_174416_sport-
basket_rou  

florbal floorball pozemní 

hokej 
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-
sporty/historicke-zlato-cesti-florbaliste-zvitezili-
na-juniorskem-mistrovstvi-v-
kanade.A190513_080645_ln-sport-ostatni_ele  
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PIN  PIN = personal 
identification 
number 

heslo https://www.idnes.cz/finance/banky-a-
sporeni/platebni-karta-problemy-blokace-
zneuziti-pin-vybery-z-bankomatu-platby-e-
shop.A190613_081622_sporeni_sov 

HIV HIV = human 
immunodeficiency 
virus 

- https://www.novinky.cz/veda-skoly/504037-
konec-aids-prenaseni-viru-hiv-zastaveno.html 

SMS SMS = short 
message service 

textová 

zpráva 
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/sms-pri-
rizeni-delas-to-taky-
besip.A150905_231121_automoto_taj  

džíny jeans rifle https://www.idnes.cz/onadnes/moda/dziny-
zaklady-satniku-mom-jeans-90-
leta.A180917_105014_modni-trendy_kace  

modelka model manekýnka https://sport.aktualne.cz/fotbal/modelka-ktera-
obvinila-neymara-opustila-policii-v-naruci-
pra/r~0e41766c89d111e9b38a0cc47ab5f122/  

celebrita celebrity slavná 

osobnost 
https://zena.aktualne.cz/celebrity/jak-vyrostly-
potomci-ceskych-
celebrit/r~1e0c9e46e5f311e8b2380cc47ab5f122/  

teenager teenager dospívající https://www.idnes.cz/onadnes/deti/proc-
teenageri-dospivajici-
riskuji.A151209_184844_deti_haa 

ofsajd offside postavení 

mimo hru 
https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-gambrinus-
liga-rocnik-13-14/184857/spor-fanousku-sparty-
a-plzne-kdy-plati-ofsajd-klicove-je-cele-telo.html 
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jogging jogging kondiční běh https://rungo.idnes.cz/jogging-crw-
/chuze.aspx?c=A130830_124946_behani_fro  

single single nezadaný https://www.idnes.cz/xman/styl/vyhody-zivota-
single.A131031_114729_xman-styl_fro  

cash cash hotovost https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/u-
pokladny-si-vyberete-jako-v-bankomatu-cash-
back-se-
rozsiri/r~7709c52079ef11e8bb77ac1f6b220ee8/  
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