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Lexikální neologie v současné ruštině 

Práce je věnována tématu, které je v dnešní lingvistice aktuální. S využitím existující 

literatury autorka podává systematický přehled různých aspektů analýzy nového lexikálního 

materiálu: internacionalizace slovní zásoby, zejména časté výpůjčky z angličtiny, tvoření 

z vlastních zdrojů, větší propustnost spisovné a psané formy jazyka vůči prvkům stylisticky 

sníženým (substandardním) - na jednom místě autorka mluví přímo o "barbarizaci spisovného 

jazyka" (s. 100); analyzuje příčiny a mechanizmy vzniku a šíření neologizmů, možný vliv 

výpůjček na typologickou charakteristiku přijímajícího jazyka, etapy adaptace cizojazyčných 

výpůjček. 

Autorka si správně uvědomuje, že "všeobecně platná, jednotná definice neologizmu 

ani existovat nemůže" (s. 15). V kontextu podrobnějších úvah o vymezení pojmu 

neologizmus (s. 23-31) bych však chtěl upozornit na jeden aspekt, který bude mít jistý 

význam pro hodnocení předložené práce. Autorka cituje oprávněné kritické připomínky 

k pokusům definovat neologizmus jako slovo, "které není fixováno ve slovnících" (s. 24). 

K tomu je ovšem třeba dodat následující: absence fixace slova v dosavadních slovnících sice 

vskutku není dostatečnou podmínkou pro zařazení slova mezi neologizmy, je však podmínkou 

nutnou. Jestliže např. je nějaké slovo v jeho dnešním významu zachyceno už ve slovníku 

Ušakova z r. 1935 nebo dokonce ve slovníku Dalovu z let 1880-82, zaručeně to není 

neologizmus z období "od poloviny 80. let 20. století". Proti této zásadě autorka občas hřeší. 

Hlavní předností práce je ovšem velmi bohatý materiál skutečných neologizmů, 

získaný z primárních zdrojů (tisk, internet), uváděný často v reprezentativních kontextech. 

Jako ukázku pečlivé analýzy nejnovější historie slova - zastupující četné jiné příklady - bych 

uvedl stručnou leč výstižnou charakteristiku osudů slov 6ecnpe()eJl, pa360pKa (104). Autorka 

podrobně sleduje lingvistický aspekt, tj. způsob vzniku neologizmu: přejímka, odvozování, 

kompozice včetně hybridních kompozit, okazionální tvoření včetně kalambúrů 

(KamacmpouKa, KO.lVlMymaHm "převlékač kabátů" - s. 33; MeHmaep "policista na koni" - s. 

109), sémantickou derivaci; dále interakci různých speciálních vrstev jazyka - včetně např. 

žargonu zločineckého či na druhé straně počítačového - s jazykem spisovným. 

Při analýze konkrétního materiálu je však v řadě případů nutno upřesnit chronologické 

a stylistické zařazení dokladů. Týká se to někdy i celých vrstev slovní zásoby či způsobů 



tvoření. Podstatného zpřesnění vyžadují např. autorčiny formulace "Vysoce produktivním 

způsobem tvoření nových slov se na konci 20. století staly různé typy zkracování včetně 

zkratek" (Teze, s.10); "k nimž se přiřazovaly koncem 20. století "mladší" způsoby tvoření 

jako jsou zkratky a kontaminace" (s. 45). Záplava zkratek byla typickým rysem už 

revolučního období po r. 1917, byla tehdy často i předmětem ironizace. Rovněž záplava 

"analytů" typu 20C-, cnel1- (s. 53) je charakteristická už pro ruštinu sovětského období, 

z uváděných příkladů nové jsou až J-lapKO-, nopJ-lo-. 

Na rozdíl od slov KOJlX03, coeX03, n51mUJlemKa slovo MapKCU3M (s. 43) nepatří 

k inovacím sovětského období. Bouřlivé diskuse o marxizmu probíhaly už v XIX. století 

(revoluční marxizmus, "legální" marxizmus). 

Není přesné ani zařazení mezi doklady "aktivních procesů v ekonomické terminologii" 

vedle skutečně nových výrazů KOJ-lCaJlmUJ-l2, KJlUpUJ-l2, UlOnUJ-l20ea51 JlUXOpaOKa, 6U3J-leC-JlaJ-lLf 

výrazů rovněž prokazatelně aktivních už v XIX. století a které přežily v aktivní slovní zásobě 

i sovětské období p03l-lULfl-la51 l1el-la, nOOOXOOl-lblU J-laJl02 (s. 115). Podle údajů z internetu slovo 

no/zyl/Ka nepatří "do pasivní slovní zásoby (s. 38). 

Vyčlenit dávno známá slova ze souboru inovací je samozřejmě jednodušší pro 

pamětníka, než pro toho, kdo pamětníkem není - tím více je ovšem nutno používat příručky. 

Velmi přehledný je např. CeOOHblU CJlOeapb coepeMeHHOU pyCCKOU JleKCUKU (Moskva 1991), 

který u každého heslového slova uvádí jeho lexikografickou fixaci v letech 1935-1984, tj. 

přesně do začátku "perestrojky". 

Pro celkový charakter práce je však určující již zmíněný velmi bohatý vskutku nový 

materiál i řada pronikavých postřehů při jeho interpretaci, což ukazuje dobrou připravenost 

autorky pro úspěšnou a přínosnou vědeckou činnost. 

Doporučuji práci k obhajobě. 
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