
OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIZERTAČNÍ PRÁCI 

LEXIKÁLNÍ NEOLOGIE V SOUČASNÉ RUŠTINÉ, 
vpracovanou Drahoslavou Kšandovou 

V předkládané práci D. Kšandová prezentuje úctyhodný lexikální korpus ruštiny 

charakteristický pro konec 20. - začátek 21. století, jež reflektuje nebývalý nárůst neologizmů 

a kolokvizaci, substandardizaci a vulgarizaci jakožto rysy příznačné pro současnou ruštinu. 

Tyto změny, které jsou citelné na všech úrovních jazykového systému ruštiny, ale zejména 

v jejím lexikonu, značnou měrou determinují jazykovou kulturu nositelů/uživatelů ruštiny. Ta, 

jak autorka na mnoha místech své práce zdůrazňuje a ilustrativně dokládá, je poznamenána 

tím, že došlo k transferu nespisovných, hovorových, stylisticky snížených jazykových 

prostředků z periférie do centra. Spisovná ruština zaznamenala v posledních desetiletích 

natolik závažné změny, že někteří lingvisté hovoří dokonce o jejím jiném funkčním statusu: 

výrazně se demokratizovala, opustila strohé puristické rámce, internacionalizovala a 

dynamizovala. Došlo k rozkolísání pravopisných norem i norem v rámci stylů, k masovému 

pronikání a začleňování do jazykového systému neologizmů, zejména angloamerické 

provenience, nárůstu individuálních novotvarů prakticky ve všech sférách veřejného života 

apod. (v této souvislosti je třeba podtrhnout, že intenzita přejímání anglicizmů a jejich 

začleňování do paradigmatu ruštiny je nesrovnatelná s češtinou, srov. např. UMnUl-lMeHm, 

JlU3UH2 aj .). Není třeba jistě připomínat, že na expanzi a fixaci těchto jevů, které jsou 

příznačné zejména pro neformální mluvené projevy, v nichž jsou patrné nánosy nespisovných 

prvků (rrpocTopeLfIIe), žargonizmů, argotizmů apod., mají určující vliv hromadné sdělovací 

prostředky, vedle běžných pak zejména internet, satelitní a digitální televize aj. Tato moderní 

komunikační média spolu s moderními technologiemi jsou výrazem globalizace, v níž se 

postupně začínají ztrácet hranice mezi "vlastním" a "cizím"; navíc jsou nejrychlejšími šiřiteli 

neologizmů v oblasti terminologické, ve sféře profesionálních podjazyků (informatika, 

podnikání, show-byznys aj.), přičemž hlavní prioritou internetu zůstává, že stejnou informaci 

je možné se dozvědět v jakémkoli místě světa, aniž by člověk opustil svůj lokálně vymezený 

prostor.V poslední době tak stále častěji zaznívá na vědeckých fórech zabývajících se 

jazykovými problémy současnosti otázka, zda daný stav neznamená již destrukci jazykového 

systému ruštiny. Nicméně apelace ohledně tzv. čistoty jazyka a kultury řeči se pod tlakem 

současné jazykové situace změnily na JJjazykový vkus doby (( (Kostomarov); v důsledku 

liberalizace, ale i intimizace se spisovný standard ruštiny stává méně standardním 



(Kostomarov), což je typické zejména pro publicistický styl a pro mluvené projevy ve sféře 

společensko-politické. 

Právě u nich došlo k větší emocionalitě a expresivitě lexikálních prostředků, které profilují 

výpověd' a "podepisují se" na stylistické tonalitě mluveného projevu. 

Disertační práce D. Kšandové sleduje několik cílů, především pak dokládá na 

početném množství excerpt (2000 lexikálních jednotek) shromážděných v průběhu let 2000-

2007 z denního tisku a internetových zdrojů, že došlo k oslabení celé řady existujících 

jazykových kánonů, k průniku, přemisťování stylisticky příznakových slov (slov snížených, 

žargonizmů, lexiky různých sociolektů, narkomanů, sociálně marginálních vrstev 

obyvatelstva) do vyšších registrů jazyka. Expanze žargonu a argotu jakožto živého 

hovorového jazyka města probíhá v rámci intenzivních sociokulturních a sémantických 

procesů (metaforizace a metonymizace, parodizace, tvorba kalambúru), což opodstatňuje 

vymezení sociosémantických parametrů v rámci fungování žargonní lexiky. Tzn. že v 

sémantické struktuře slova určitého sociolektu se odráží některé aspekty existence, profesní 

činnosti apod. určitého sociálního společenství lidí, např. 206HOKon (lékař nebo sestra 

provádějící odběr stolice) či 206HoceK (homosexuál) apod. l Autorka tak ve své práci dokládá 

plnokrevnost žargonního lexikonu ruštiny (9. kapitola) a jeho již existující, ale i potenciální 

možnosti sociosémantické variability, dokonce i v rámci neologizmů (např. oenpeccu51 -

oenpeCH51K). Takováto variabilita je zvlášť příznačná pro formující se manažerský či již 

víceméně stabilizovaný počítačový žargon, kde nejpočetnější vrstvu tohoto žargonu tvoří 

anglické výpůjčky (str. 111-114). Chápeme, že autorka nemohla podat úplný výčet těchto 

slov, nicméně zde postrádáme notoricky známé slangové OUCnJllOU (kontaminace s 

" nJle6amb "; ironicky používané v hantýrce uživatelů počítače místo spisovného oucnJleu) či 

ouccep) ouccepmyxa aj. užívané v profesionálním žargonu místo normativního ouccepma4U51. 

Pokud jde o neologizmy, vytvářejí spolu se slovy, která jsou pociťována jako zastaralá, dvě 

stylisticky příznakové vrstvy, jež jsou na periférii lexikálního systému každého jazyka. 

Z fundovaných teoretických studií zabývajících se neologizmy vyplývá, že asi 2/3 

neologizmů v důsledku zvýšené frekvence jejich užívání časem postoupí z periferie 

lexikálního systému do jeho centra a jsou fixovány ve slovnících. Je-li tomu tak, jaká jsou 

tedy kritéria selekce při zakotvení každého konkrétního neologizmu v lexikonu každého 

jazyka, resp. ruštiny? Při vymezení termínu neologizmus (2. kapitola, s. 23-42) D. Kšandová 

1 příklady naše 



vychází z teoretických východisek českých i cizích autorů, kde kritéria pro definici 

neologizmů nejsou zdaleka jednotná; všechny přístupy však sjednocuje víceméně společný 

rys, jímž je prvek novosti (v tomto ohledu je poněkud odlišná koncepce polské lingvistky D. 

Buttlerové, 1962). Domníváme se však, že právě tento rys je značně problematický, těžko 

definovatelný a z hlediska každého konkrétního uživatele - i do jisté míry subjektivní. Na 

základě prostudované teoretické literatury Kšandová uvádí celou řadu jak jazykových, tak 

mimojazykových faktorů vymezujících neologizmus na pozadí obecně ustáleného lexika a 

spolupůsobících při jeho transferu z periferie do centra. K tomu, jaká kritéria jsou tedy 

relevantní při selekci neologizmů v ruštině v projekci na jejich oscilaci mezi periférií a 

centrem lexikálního systému, a rovněž na jejich konečné fixaci ve slovníku, se autorka 

jednoznačně a s konečnou platností nevyslovuje. Stále asi platí, že slovotvorná adaptace 

neologizmů systému mateřského jazyka je velmi důležitá, avšak na druhé straně je známo, že 

mechanizmy přejímání cizích slov do ruštiny, jakožto i tvoření neologizmů z vlastních zdrojů, 

případně kombinace vlastního a cizího podle již zažitých, ustálených slovotvorných postupů 

(derivace, hybridní kompozita, tzv. kompozičně-zkratková slova aj.), nejsou omezovány 

fonematickými, morfologickými, syntaktickými či jinými pravidly. Tak např. pozorujeme, že 

v ruštině nebývale vzrostl počet anglicizmů se sufixem -UH2 , která se do ruštiny přepisují v 

jejich původní fonetické podobě, např. MOHUmOpU7-l2, Ó:J/C022UH2, MapKemUH2 aj. (co se týče 

apelativ, jde v minulosti spíše o ojedinělou záležitost), nezřídka se vyskytují přepisy 

kombinované, zejména u názvů firem jako například ,,AJlbmep-Xayc íí vedle" AJlbmep-poM íí 

apod. Stále ale přetrvávají netransliterované podoby u názvů časopisů, tlustých žurnálů 

původem ze zahraniční, zaměřených na počítačovou techniku, módu atd., např.: Hi-Fi Music, 

Play Station + CD, Car & Music, Yes, Beauty, CooI-Girl, ale také výrobní značka Sony či 

zařízení rychlého občerstvení McDonaldrs . V této podobě se uvedené nominace stávají díky 

všudypřítomné reklamě transparentní složkou nejen novin, časopisů, televize, ale i krajiny, 

kde mění díky obrovským pouličním a dálničním billboardům dokonce její ráz, a ovlivňují tak 

vizuální percepci každého z nás. Máme zato, že tento faktor může hrát důležitou roli při 

vymezování neologizmů. Kromě toho chceme ještě dodat, že zmiňované anglické cool, resp. 

z americké slangové angličtiny přejaté toto slovo ve významu vysoce pozitivního hodnocení 

jako úžasný, skvělý, senzační je v ruštině jedním z mála netransliterovaných neologizmů, 

ačkoli sorry (bez ohledu na asociaci s ruským CCOpbl - spory) jsme již v transliterované 

podobě ve významu anglického je mi líto, promiňte, bohužel apod. zaznamenali. 

Velice zajímavými a podnětnými jsou kapitoly 11. a 12., pojednávající o slovotvorné 



charakteristice neologizmů a o sémantických neologizmech v ruštině (119 - 135). Zde autorka 

uvádí celou řadu cizích výpůjček, z nichž některé ruština převzala ještě v 19., na počátku 20. 

století, např. KllUMam, nUllom, 6JOoJICem aj., které se však na přelomu tisíciletí zaktivizovaly 

již jako sémantické deriváty těchto lexémů (KlluMamuLLecKuu, nUllomHblu, 6100JICemHblu'). 

Každý z těchto životaschopných derivátů je nositelem několika nových významů, vzniklých 

na základě přenosu, posunu, modifikace prvotního významu fundujícího základu. Nově 

vzniklé významy u těchto derivátů často znamenají i posun z hlediska hodnotícího, kdy 

původně negativní konotace se mění na pozitivní, např. aM6Ul1U51 - aM6ul1uo3Hblu . Uvážíme

li další vývoj např. adjektiva 6JOOJICemH bl U, nelze než zcela ve shodě s autorkou konstatovat, 

že toto slovo čeká "nový rozmach" (s. 137), neboť vedle již zmíněných nových významů, jež 

nahradily ruské JJ oocmynHblu ", JJ ebl2ooHblU" (6JOOJICemHblU Volkswagen,' 6100JICemHble 

ljeHbl), uvedené adjektivum derivuje další význam, s nímž se setkáváme např. ve spojení 

6JOO:JICemHblU mepMUHaJl. V dané souvislosti nás zajímá autorčin výklad tohoto spojení. 

K práci D. Kšandové uvádíme ještě několik dílčích připomínek: 

strukturace práce 

I přes velice zdařilou systematizaci a deskripci jazykového materiálu, musíme konstatovat, že 

je práce místy nepřehledná, dochází k opakování, prolínání jak teoretických postulátů, tak 

ilustrativních příkladů (kapitoly obecně pojednávající o vymezení a slovotvorbě neologizmů x 

kapitoly s toutéž problematikou vztaženou k ruskému kontextu); 

církevní termíny typu IIacxa, E02, eeaHZeJlUe, naHuxuoa atd. (str. 36) 

Nesouhlasíme s tvrzením, že tato slova patří mezi "navrátivší se lexiku" jakožto neologizmy; i 

když byla v minulosti tabuizována, v povědomí ruského člověka stejně žila a některá z nich se 

běžně používala v přímém i přeneseném významu, např. nOKa51HUe; 

- hybridní pojmenování typu hands-free x q;pu q;Jlau, q;pu-oaueuH2 

Tato pojmenování by zasluhovala hlubší analýzu, neboť se jedná o složitější problematiku 

v rámci syntaktických vztahů (vztah predikační x atributivní). 

Práce je velmi pečlivě vypracována po technické stránce a je opatřena poměrně obsáhlým 

seznamem literatury. 

Domníváme se, že naše připomínky nikterak nesnižují odbornou hodnotu a přínos 

dizertační práce D. Kšandové, a proto navrhujeme práci připustit k obhajobě s tím, aby byl 

autorce udělen titul PhD. 

V Praze, 6.5.2008 


