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ABSTRAKT 

Důležitým mezníkem ve vývoji ruštiny se stala 80.léta 20.století. 
Významné společenské změny, vyvolané «přestavbou» voblasti politické, 
ekonomické a sociální, se zákonitě musely projevit v jazyce. Počátek těchto 
změn je charakterizován výměnou celých vrstev slovní zásoby, při níž 
docházelo k přesunu lexikálních jednotek z aktivní slovní zásoby na její periferii 
a naopak - slova z pasivní slovní zásoby, vystupující již jako historizmy, se 
vrátila do jejího centra. 

V současné době se ruština musí vyrovnávat s přílivem nestandardní 
lexiky, která «zaplavuje» písemné i ústní projevy. Spisovný jazyk se tak nachází 
pod velkým tlakem substandardních jazykových oblastí, jakými jsou např. 
hovorový nespisovný jazyk, žargon, argot. Začalo se proto hovořit o nové vrstvě 
slovní zásoby, o obecném žargonu neboli interžargonu. 

Ruština se od počátku změn musí také vyrovnávat s velkým přílivem 
cizích slov, převzatých zejména z angličtiny a její americké varianty. 
Cizojazyčné výpůjčky slouží především pro pojmenovávání nových předmětů, 
jevů a procesů, stávají se náhradou již existujících víceslovných pojmenování a 
synonymy k již existujícím jednoslovným ruským ekvivalentům. Přejímání 

anglicizmů má stále větší dynamiku a v současné době se s anglicizmy 
setkáváme nejvíce v mládežnickém slangu a profesionální mluvě. 

Kromě mimojazykových faktorů se na vývoji jazyka podílejí také vnitřní 
jazykové faktory, z nichž do popředí vystupuje tendence ekonomie, úspornosti 
jazykových prostředků, která se odráží ve slovotvorbě, zejména v derivaci, 
kompozici, zkracování a univerbizaci. 

Při tvorbě neologizmů ruština nezná téměř žádná omezení, rovněž 

v kombinování domácích a cizích prvků v jednom slově. Důležitá je 
komunikativní funkčnost. 

Široce je v ruštině také zastoupena sémantická forma neologie s bohatou 
škálou významových transpozic. 

4 



ABSTRACT 

An important milestone in the development of Russian became the 80s of 
the 20th century. Significant social changes caused by «perestroika» in political, 
economic and social fields obviously had to be reflected in the language. The 
beginning of these changes is characterized by the exchange of entire parts of 
lexis. Lexical units from an active lexis were transferred to its periphery and 
vice versa - words from a passive lexis having been already comprehended as 
historicisms retumed to its centre. 

ln the next period, Russian must cope with the inflow of non-standard 
lexis, which «floods» written work and oral speeches as well. The standard 
language is under a big pressure of substandard language fields, such as 
colloquial language, jargon, argot. A new part of lexis was being talked about -
common jargon or interjargon. 

Since the changes started, Russian has had to cope with a big inflow of 
foreign words, borrowed particularly from English and its American variant, 
which serves especially for the designation of new objects, phenomena and 
processes, but also as the substitution of already existing multiword domestic 
expressions. Lots of borrowings also become synonyms to already existing one
word Russian equivalents. Borrowing Anglicisms is of bigger dynamics aH the 
time, and in present Russian, Anglicisms settle particularly in youth slang and in 
professional expressions. 

Besides extralinguistic factors, also inner language factors take part in the 
language development. The tendency towards the economy of language means, 
which is reflected in the word formation, particularly in derivation, composition, 
abbreviation and univerbisation, becomes significant. 

There are nearly no limitations while forming neologisms in Russian, 
neither in combining domestic and foreign elements in one word. 
Communicative functionality is very important. 

The semantic form of neology with a big range of meaning transpositions 
is also widely represented. 
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ÚVOD 

Jazyk jako společenský jev je prostředkem dorozumívání, vymeny 
myšlenek a vzájemného pochopení v lidském kolektivu. Protože slouží 
vyvíjející se společnosti, vyvíjí se s ní. Každá zásadní změna v životě 

společnosti se zákonitě musí odrazit v jazyce. Zvláště slovní zásoba jazyka 
reaguje velmi citlivě na změny, které proběhly ve společnosti a ve způsobu 
života. Je třeba pojmenovat vše nové, abychom mohli vyjadřovat a vyměňovat si 
myšlenky. Proto je slovní zásoba neustále v pohybu. Změna slovníku, jeho 
neustálé doplňování je přirozený jazykový proces a jeden z nejdůležitějších 
faktorů vývoje jazyka, protože stav slovní zásoby odráží i úroveň rozvoje 
společností. 

Zakladatel jazykovědy Wilhelm von Humboldt1 napsal: «5I3bIK - 3TO MHP, 
JIe)l(aIll,HH Me~ MHpOM BHellIHHX MBJIeHHH H BHYTPeHHHM MHpOM qeJIOBeKa». 
Svět vnějších jevů a vnitřní svět člověka jsou spolu těsně spjaty a ovlivňují se, 
tzn., že se mění a rozvíjejí se. Z toho vyplývá, že jazyk, ve kterém se odrážejí 
všechny procesy historického rozvoje společnosti, podléhá neustálým změnám. 
Jakékoliv změny ve společnosti vyvolávají potřebu pojmenovat nové jevy, 
předměty a procesy, a čím jsou politické, ekonomické i společenské změny 
bouřlivější, tím usilovněji se mimojazykové vlivy odrážejí v jazykovém systému 
daného jazyka. Těžko budeme hledat oblast života, v níž bychom se nesetkali 
s novými lexikálními jednotkami (neologizmy). 

V dnešní době přibývá lexémů, jejichž zrod je spojen s určitým datem, 
např. slovo nanapallllu se objevilo 31.8.1997, uHmepHem-p3Kemup 12.6.2005, 
lIyHQMU přešlo z pasivní slovní zásoby 26.12.2004. V únoru 2007, kdy byla 
přednesena zpráva o stavu naší planety, se slovní zásoba obohatila o další 
jednotky, v jejichž základu stanulo podstatné jméno K.JIHMaT, aktivizovalo se 
slovo KJlUMamOJl02, vznikla nová slovní spojení a kompozita, jako 
KJlUMamUtteCKue U3MeneHWl, KJlUMamUtteCKuU MU2paHm, KJlUMaCKenmUK. Na 
programu ZOH v roce 2002 se poprvé objevily nové druhy sportu KepJlUH2 a 
606cJleu, o čtyři roky později v Turíně byly do programu her zařazeny disciplíny 
ulOpm-mpeK 2 a CKeJlemOH. 16.6.2007 proběhl v Praze mezinárodní pohár 
v disciplíně zvané cmpum6oJl. Také slovní zásoba z oblasti terorizmu se od roku 
2001 rozrůstá - v červenci 2006 ji doplnila spojení :J/CUOKaR 63pbl6ttamKa a 
;)fCUOKUU mepaKm, o rok později Ku6epHemUtteCKuu meppopU3M.

3 

Nová slova často rozšiřují tematické okruhy, které jsme již považovali z 
hlediska lexikálního vývoje za uzavřené, např. v oblasti letů do kosmu asi nikdo 
nepředpokládal, že se slova »KOCMOHaBT» a «aCTPOHaBT» rozrostou v souvislosti 
s letem čínského občana do kosmu o synonymum mauKoHa6m, které bylo 

1 r)'M60JIh,l(T B.: H36paHHbIe Tpy,l(bl no X3bIK03HaHHlO. MOCKBa, Ilporpecc, 1984, s.169 
2 Slovo převzato z angl. short track - krátká trať. Jedná se o rychlobruslení na trati o délce 111 metrů. 
3 TepPOpHCThI C06HpaJIHCh HCn0Jlb30BaTh (OKH,l(KYIO BlphIB'IaTKY». Pa3pa60T'lHKH «»CH,l(KHX» TepaKTOB B 
I1amCTaHe. (llpaB,l(a, 25.7.2007) 
Pod pojmem «KH6epHeTHQecKHŘ TeppOpH3M» se rozumí útok na informační sitě a databáze. 
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vytvořeno podle daného modelu, že na Měsíc bude do roku 2014 vynesen 
přístroj, který má již nyní svůj «pracovní» název, utvořený opět podle známého 
modelu - 6e3doxod; pojmenován musel být také první člověk «nekosmonaut» 
letící do kosmu (KocMullecKuu mypucm, :JICeHU{UHa - KocMullecKuu mypucm, 
popř. jen mypucmKa), stejně jako jeho let (mypucmullecKuu 605l:JlC 6 KOCMOC) a 
nový jev s tímto letem spojený (KOCMUlleCKUU mYPU3M).4 

S obohacováním slovní zásoby je spjat i jev opačný. Stává se, že zanikne 
předmět, jev, proces a s ním z aktivní slovní zásoby odchází i slovo, kterým byl 
pojmenován, popř. se mění obsah denotátu a slovo se stává nevyhovujícím, je 
třeba ho přizpůsobit měnícímu se denotátu, např. v souvislosti s vymizením 
klasických tabulí ze škol vymizely i křídy a na bílé tabule píšeme značkovačem 
(v ruštině MapKep, resp. 3anpa6JlfleMblU MapKep). Na periférii slovní zásoby se 
přesunulo slovo gramofonová deska (rrJIaCnmKa), stejně jako gramofon, 
magnetofon (rraTeqlOH, MarHHTo.poH), protože se místo nich objevily CD neboli 
kompaktní disky (CD, cu-du, KOMnaKmHblu dUCK) a nejmodernější typy 
přehrávačů (nneuep). Na ústupu z aktivní slovní zásoby jsou také slova, která 
ještě nedávno vystupovala jako neologizmy, např. počítačový termín disketa 
(.l(HCKeTa) nahrazují tzv. «t1ešky» (ifJJl3W), video (BH.l(eo) různé druhy DVD 
(DVD, DVD-nneuep), které však nadále zůstává součástí kompozit (6udeomeKa, 
6udeoU2pbl, 6udeoifJwzbMbl, 6udeOHa6Jl1odeHWl). 

vývoj ve slovní zásobě postihuje slovníky všech národů. Každý národní 
jazyk si vytváří svůj okruh slovní zásoby, která souvisí s tamějšími změnami. 
Tak z české slovní zásoby postupně vymizela slova jako hradlář, vrátný, protože 
vrátnice byla nahrazena recepcí a funkci v ní vykonávají recepční, popř. hlídací 
agentury (v Rusku ceKblOpHTH), stejně jako sekretářka, která byla přejmenována 
na asistentku ředitele. V souvislosti s novým sociálním systémem se zrodilo 
podle známého modelu (pohřebné, porodné) slovo pastelkovné, dále sousloví 
třírychlostní mateřská dovolená. Ze slangu hasičů se do spisovné češtiny dostalo 
sousloví pudřenkové byty (hromadění použitých věcí v bytě, z kterého se pak 
stává smetiště). Se změnami v městské dopravě se zavádějí garantované spoje, 
garantované autobusy. Na Slovensku se zase do pasivní slovní zásoby přesouvá 
slovo telegram, protože bylo zrušeno jejich zasílání. Když astronomové na 
pražském kongresu v roce 2006 vyřadili ze seznamu planet planetu Pluto, 
netušili, že se dostane v Americe do výrazu <<to pluto», čili «zplutovat» 
s významem «degradovat něco nebo někoho», tak jak se to stalo planetě Pluto. 

4 Po60T-Be3)l;OXO)l; )l;OJDKeH 6y)l;eT rrOCLmaTh Ha 3eMJ1lO BblCOKOKaqeCTBeHHbIe BH)1.eO- H <l>OToH306pa}l{eHIDI 

JIyHHOM rrOBepXHOCTH. - YqaCTHHKH KOHKypca rrpop;eMOHCTPHp)'lOT crroco6b1 He)l;OporoM P;OCTaBKH 

p;HCTaHIWoHHoro yrrpaBJIHeMOrO Be3)l;OXO)l;a Ha ]lyRY. ( , 19.9.2007) 

Ha MKC (Me}l{)l;yHap0P;HaH KOCM~eCKaH CTaHIIHH) rrpHJIereJIa rrepBaH ~eHIJ.J,HHa-KOCMHqeCKHH TYPHCT 

AHIOIIIe AHcapH. - TypHcTKa AHcapH o rroJIěre CKa3aJIa. (l13BecTIDI,4.3.2003) 

CJIe,lJ,)'lOIUHM KOCMHqecKHH TYpHCT OTIIpaBHTCH Ha op6HTY B arrpeJIe BHOBL C Eaň:KOHypa. - K KOCMHqeCKoMY 

TYpH3My H OTHOrnyCL HOpMaJILHO, - CKa3aJI KOCMOHaBT A. COJIOBLeB. (M3BecTIDI, 1.2.2002) - IIo6ep;HTeJIH 

KOHKypca, rronyqHBIIIHe rrpH3 B 10 MHJIJIHOHOB p;OJIJIapOB, OTKpOIOT 3py qaCTHOro KOCMHqeCKOrO TYpH3Ma. 

( , 19.9.2007) - y}I{e B 2009 ro)l;y qaCTHaH KOMrraHIDI MO}l{eT BrrepBble 3arrycTHTL 

KOCMHqeCKoro TypHCTa 6e3 yqaCTIDI rocyp;apcTBa. (IIpaBp;a, 1.8.2007) 
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Americkou jazykovou společností bylo toto slovo zvoleno slovem roku 2007. 
Novým slovem se stalo také verbum «to google» (cy2JlUp06amb) ve významu 
«hledat nutné informace v internetovém vyhledavači Google». 

To, jak se svět kolem nás mění, dokazují i následující příklady. Žijeme 
v období virtuální reality (6upmya.Jlbl-taR ÓeuCm6UmeJlbHOcmb) a globálního 
oteplování (2Jl06a.JlbHOe nOmerlJleHue), ovládají nás nadnárodní společnosti 
(mpaHcHaijUOHa.JlbHbZe KOpnOpaijuu), lákají nás adrenalinové druhy sporty 
(3KcmpeMa.JlbHble 6UÓbl cnopma), kupujeme si tuningová a luxusní auta 
(mlOHuH206ble a6moMo6wlU, cynepKapbl), plazmové televize (rIJla3MeHHbZe 

meJle6U3opbl), odpočívat chodíme do SP A5 
- salonů (SP A - Ca.JlOHbl), léčíme se 

ve SPA-Iázních (Cna-K)'pOpmbl), létáme na exkluzivní dovolené (3KCKll103u6Hble 

mypbl) byznys-třídou (6U3Hec-Kllacc), dovolenou si vybíráme na poslední chvíli 
«last minute» (2opRUjue mypbl), popř. si můžeme vybrat dovolenou 
prostřednictvím počítače (OHJlaUH), v sobotu a v neděli propadáme nakupování 
v hypermarketech (UWna20JlU3M), v nichž platíme kreditní kartou (KpeÓumHaR 

Kapma) nebo hotově (Ha.Jl, K3Ul), ti pohodlnější nakupují prostřednictvím 

internetových obchodů (uHmepHem-Ma2a3UHbl), s peněžním ústavem jednáme 
prostřednictvím intemet-bankingu (uHmepHem-6aHKuH2), obědváme ve fast 
foodech (pacm-pyÓ) nebo u Mac Donalds (MaK J(OHa.JlÓC, MaK) a pak si 
stěžujeme na nedostatek peněz (xpOHUlleCKoe 6e3ÓeHe:JICbe), bojíme se ptačí 

chřipky (nmulluu 2punn) a nejvyšší představitelé států diskutují o umístění 
protiraketového systému (IIPOt, který má být rozmístěn ve střední Evropě. 

Proces aktualizace slovní zásoby probíhá neustále, v některých obdobích 
velmi rychle. Evoluce jazyka je těsně spjata s historií a kulturou daného národa. 
Každá generace vnáší do jazyka něco nového včetně jazykových prostředků. 
Proto není divu, že schopnost jazyka obohacovat se o nová slova, nové významy 
slova nová ustálená slovní spojení neustále poutá pozornost lingvistů. 

Poslední významná změna v ruské slovní zásobě se začala odvíjet v 
polovině 80. let 20. století v souvislosti s událostmi v politickém a 
hospodářském životě Ruska, které se také odrazily ve sportu, módě, hudbě, v 
životním stylu apod. Vznikla nutnost pojmenovat nové reálie rostoucí 
geometrickou řadou. Při pojmenování ruština využívá jak svůj bohatý 
slovotvorný a lexikální potenciál, tak i cizojazyčný (nejen lexikální, ale i 

5 SPA (Spa, spa, ale i Crra) - z latinského sanitas per aqua nebo sanita per aqua (zvláštní vodní procedury) se do 
ruštiny překládá jako «3.11,OpOBhe Qepe3 BO.ll,y» nebo «3.11,OpOBhe c rrOMOlIU>1O BO)l,hI». Současné chápání SPA je 
mnohem širší. Jedná se o ozdravovací komplex procedur s použitím vody - minerální, mořské, sladké, 
s mořskými řasami, léčivého bahna a léčivých rostlin. 
SPA-rrpoue)J.ypbl HarrpaBJIeHbI Ha 03)J.opOBJIeHHe H peJIaKcaumo Bcero opraHH3Ma B IJ,eJIOM. - B KOHlJ,errIJ,HH 
Brenner" s SPA HCrr0Jlb30BaH OIlhIT JIY'IDIHX JIeQe6HhIX UeHTPOB EBpOIlhI H AMepHKH. - B Marriott Grand Hotel 
OTKphIDCll OlJeHb XOP0nrnH Spa-CaJIOH. - B Ka:lK)J.OM KpyrruOM ropo)J.e MO)l{HO HaŘTH .1I,eC1lTKH spa-CaJIOHoB. - Ha 
JII060M MOpCKOM KYPopre rrpe)J.JIO)l{aT mHpOKYH crreKTP KOCMeTH'leCKHX spa-yCJIyr. - JIyqmHe SPA MHpa 
HaxO)J.1lTCll B HTaJIHH. (.D:OMOBOH, 4.9.2002 a letáky cestovních kanceláří). 
6 TIPO - zkratka vznikla ze slovního spojení «IIpOTHBopaKeTHa1l o6opoHa». 
POCCH1l rOTOBa cOTPy.1l,HH'IaTh C 3arra)J.HbIMH CTPaHaMH B C03)J.aHHH eBporreHcKoH CHCTeMbI TIPO, 3a1lBHJI BHIJ,e
rrpeMhep, maBa Mlrno60poHbl P<D CepreH MBaHOB. (llpaB)J.a, 5.72007) - QeXH1l He IIpHMeT pemeHH1l o 
pa3MemeHHH 3JIeMeHTOB aMepHKaHcKoH CHCTeMhI UPO .11,0 KOHlJ,a rO.1l,a. ( , 22.8.2007) 
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slovotvorné prostředky a postupy), kdy se tvoří nová slova nebo prejlmají, 
vznikají nové významy u již existujících, výrazy známé jen úzkému okruhu 
odborníků nebo vázané jen na určité sociální prostředí se dostávají do širšího 
úzu. Některé výrazy, které se ocitly na periférii slovní zásoby jako archaizmy a 
historizmy, se také zpětně vracejí do aktivní slovní zásoby. Nové lexikální 
jednotky nepojmenovávají pouze nové jevy a věci, ale vznikají i jako výsledek 
hledání nového výstižnějšího pojmenování. Mohou být produktem uvědomělé 
lidské činnosti (v oblasti terminologie), většinou však bývají výsledkem 
spontánního tvoření. Nová vrstva slovní zásoby není jednolitá, ale různorodá. 
Najdeme v ní výrazy, které se rychle ujaly, ale i takové, které po stránce 
významové a formální nejsou ustáleny. Jejich další vývoj se může ubírat různým 
směrem - některé z nich se přestanou používat, u některých se může význam 
časem modifikovat a zásadně změnit. 

V dnešní rusistice vystupuje do popředí jako naléhavý úkol vědecky 
zpracovat slovní zásobu ruštiny od poloviny 80. let 20. století do současnosti a 
začlenit ji do synchronního lexikálního systému. Lexikálním systémem se 
rozumí jak stránka formální, tj. lexikální jednotka v systému jakožto slovo 
(tvoření slov, výstavba slovních jednotek, proces obohacování slovní zásoby), 
tak i stránka obsahová, tj. lexikální jednotka fungující jako pojmenování 
(význam slovních jednotek, expresivita, stylistická charakteristika). 

V dizertaci chci postihnout inovační tendence v ruské slovní zásobě od 
poloviny 80. let 20. století a na základě analýzy lexikálního materiálu 
charakterizovat současný stav a vývojové možnosti. Práce by měla odpovědět na 
otázky, jak se ruština vyrovnává s přílivem nových slova významů, jaký vztah 
si vytváří k cizojazyčným výpůjčkám a ke snížené lexice cizího původu i 
domácí provenience, jak se výpůjčky asimilují do jazykového systému a jaké 
tendence se dají vypozorovat ve vývoji ruské slovní zásoby, protože změny ve 
slovní zásobě jsou nyní mnohem výraznější, intenzivnější než v předcházejícím 
období. Do popředí vystupuje rozsáhlé přejímání slov a slovních spojení z 
angličtiny, velkou rychlostí se šíří slova z profesní mluvy, slangu apod. do 
širšího úzu, stírají se hranice mezi slangovým a hovorovým, hovorovým a 
spisovným, hojně se využívají bohaté slovotvorné prostředky ruštiny. 
Rozšířeným se stává i tvoření ruských protějšků k přejímaným slovům a 
využívání možností slovotvorného systému ruštiny při adaptaci přejímek. 
Zůstává i tendence k užívání neuzuálních, příležitostně tvořených slov. 

Vzhledem k postavení publicistiky jsem lexikální materiál čerpala 

z denního tisku (ApryMeHTbI H lPaKTbI, Be)J;oMocrn, BěpCTbI, M3BecTIDI, 
KOMMepCaHTh, KOMCOMOJIbCKruI rrpaB)J;a, He3aBHcHMruI ra3eTa, TIpaB)J;a, qeXIDI 
cero)J;IDI), časopisů (flH3a, OroHěK, TB-TIapK, Eyp)J;a, ,l1,OMOBOii) a informačních 
materiálů (letáky cestovních kanceláří, prospekty, inzeráty), které byly do novin 
vloženy nebo byly jejich součástí jako rozšířené vydání. Velká část jich byla 
převzata prostřednictvím internetu ze stránek www.ru .• na kterých lze získat 
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další odkazy k nejrůznějším infonnacím o školství a vzdělávání, kultuře a 
umění, cestování, módě, sportu, trávení volného času apod. Lexikální materiál 
mi také poskytla webová stránka www.utro.ru. 

Veškerý vyexcerpovaný materiál spadá do období let 2000-2007 a čítá 
okolo 2000 jednotek. Shromážděný materiál jsem také vyhodnotila z hlediska 
slovnědruhového. Skutečnost, že substantiva tvoří v ruském jazyce až polovinu 
veškeré slovní zásoby, se projevila i při excerpování materiálu, kdy substantiva 
tvořila 66% z celkového množství neologizmů, což vyplývá z jejich 
pojmenovávací funkce. Podstatně méně byla zastoupena adjektiva - 27% 
(většinou jako derivát utvořený od substantiv) a 6% byla zastoupena verba. Co 
se týká gramatické analýzy, nejvíce byla zastoupena substantiva mužského rodu 
(58%), na jejichž růstu se také podílela nesklonná substantiva (KanyqqHHO, 
MaHro, KHBH, MacpHo3H, rpacpcpHTH), dále ženského rodu (27%) a středního rodu 
15%, u kterých byl zaznamenán největší přírůstek nesklonných neologizmů 
(KOHTO, JIo66H, Hoy-xay, 3M6apro, llIOY). 

Noviny a časopisy jsou obrazem dané společnosti, odráží se v nich 
politické, ekonomické, sociální, kulturní dění dnešního světa. Poskytují 
nejrůznější články z hlediska lexikálního, od diskusí přes fejetony, rozhovory, 
polemiky až po odborné stati, v nichž se setkáváme s bohatou slovní zásobou. 
Jsou zde anglicizmy, tenníny, profesionalizmy, navrátivší se archaizmy a 
historizmy z jedné strany a hovorové, žargonní a argotické prvky z druhé strany. 
Tisk nová slova, výrazy i významy slov pozorně registruje; fixuje je a podílí se 
na jejich vstupu do běžné slovní zásoby. Poskytuje nám také materiál z hlediska 
slovotvorného - zaznamenává slovotvorné procesy, fonnující se slovotvorná 
hnízda, stoupající produktivitu určitého slovotvorného modelu. V tisku se tak 
projevují důležité vývojové tendence současného spisovného jazyka. 

Práce je rozdělena do dvou částí: teoretická část podává výklad o vývoji 
neologie jakožto nejmladší lingvistické disciplíně, vymezuje pojem neologizmus 
z hlediska nejrůznějších teorií, podává klasifikaci neologizmů z různých pohledů 
a objasňuje příčiny vzniku neologizmů, jejich uplatnění v jazyce; praktická část 
na základě excerpovaného materiálu postihuje vývojové tendence v současné 
slovní zásobě ruštiny. 
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1. NEOLOGIE 

Velký příliv nových slov, příčiny jejich vzniku a potřeba jejich popisu 
vedly ke vzniku speciální oblasti lexikologie, tzv. neologie - vědy o 
neologizmech. Ta zkoumá slovní zásobu, sleduje inovační procesy, jejichž 
výsledkem je vznik nových pojmenování postupy vnitřnějazykovými, tj. 
slovotvornými a sémantickými. Z tohoto hlediska je přijato dělení na neologii 
s lov o t vor n o u a sém a n t i c k o u (neosémii), kam zařazujeme i 
zkoumání slov přejímaných z cizích jazyků. Jde o vědní disciplíny, které se 
zabývají jak inovací slovní zásoby, tak i procesem vzniku nových slov, jehož 
výsledkem se stává sémantický neologizmus, tj. pojmenování nové, vzniklé 
nedávno, které se dosud nestalo konstantním jazykovým faktem. Cílem lexikální 
neologie je sledovat inovační procesy, které vytvářejí neologizmus jako novou 
kombinaci starých strukturních prvků nebo jako sémantickou modifikaci již 
existující struktury. Neologie zachycuje slovní zásobu v pohybu, jako systém 
dynamický a otevřený, v němž probíhají neustálé změny, a proto zkoumá také 
změny stylistického charakteru, nové tvary slova, nové možnosti gramatické 
nebo lexikální spojovatelnosti, fixaci nových slov ve slovnících. Podnětem pro 
vznik neologizmu je společenská pojmenovávací potřeba a společenská praxe. 

Neologie, která vznikla v 60. letech minulého století, zažívá na přelomu 
století velký «boom». Souvisí to se vznikem nových slov, jejichž šíření je také 
spojeno s celou řadou mimojazykových faktorů: s rozvojem vědy, techniky, 
informačních technologií, prostředků masové komunikace, zrychlením tempa 
společenského života i s formováním různých směrů, které se pokoušejí vymezit 
pojem neologizmus. V ruské lingvistice se v poslední době touto disciplínou 
zabývají lingvisté jako např. Krysin, Kostomarov, Kotělovová, Alatorcevová, 
Uluchanov, Popovová, Raciburská. Mnoho nového vnesli do této oblasti 
francouzští lingvisté, kteří jsou považováni za zakladatele neologie, jako např. 
Pierre Gilbert, Louis Guilbert. 7 Současná francouzská neologie zkoumá 
jazykovou situaci z těchto aspektů: organizačního, teoretického a 
lexikografického. V zemi existuje mnoho organizací, které se zabývají sbíráním, 
studiem, unifikací a zpracováním neologizmů. Jejich činnost je publikována 

7 Gilbert P.: Dictionnaire des mots nouveaux. Paris 1971. 
V dané době byl jedním z nejvýznamnějších slovníků francouzských neologizmů, do něhož byla zahrnuta slova, 
slovní spojení, složená slova s komponenty auto-, bio-, -limite, -mére apod., nové významy i nová spojovatelnost 
slov. Při defmici neologizmů je nutné podle Gilberta neopomíjet jejich funkční kritérium, kritérium jejich 
užívání. Do slovníku neologizmů tak nemůže být zařazeno každé nové slovo, např. autorská slova. Naopak 
slova, která již v jazyce existují, se mohou vyskytnout ve slovníku neologizmů, a to i v případě, že nemění svůj 
význam, ale rozšiřují nebo mění sféru svého užívání. 
Guilbert L.: La créativité lexicale. Paris 1975. Tato monografie se skládá ze dvou částí: Neologie a Tvoření slov. 
Dalšíjeho významnou prací je: Le vocabulaire de l'astronautique. Paris 1967 
Profesor Guilbert byl významným francouzským lexikografem a odborníkem na neologii, který stál v čele 
«Střediska pro výzkum lexikálních neologizmů». Zde se řešily teoretické otázky neologie, prováděl se sběr 
neologizmů, jejich třídění, unifikace a zpracování. 
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v různých odborných jazykovědných časopisech. 8 Také Francie se musela 
vyrovnávat s velkým přílivem anglo-amerických slov, na němž se podílely i 
soukromé firmy, které v souvislosti s reklamními cíli kazily francouzská slova, 
vnášely do jazyka nové tovární značky (marques déposées) a používání anglo
amerikanizmů považovaly za prestižní. Vzniklou situaci řešily i vládní orgány, 
které se již od roku 1972 zaměřují na čistotu a obohacování jazyka z domácích 
zdrojů. V tomto roce byl vydán dekret «O obohacování francouzského jazyka», 
který předpokládal vytváření terminologických komisí. V roce 1975 vešel 
v platnost zákon «O užívání francouzského jazyka», který zakazoval firmám 
používat anglicizmy a v 90. letech 20. století byl vydán zákon (loi Toubon) na 
ochranu francouzského jazyka a upevnění jeho pozic ve Francii i 
v mezinárodním měřítku, čímž před neologií vyvstal nový úkol, a to svést boj 
s cizími prvky prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, vědecko
technické literatury apod., hledat vhodné protějšky k cizím slovům, vytvářet 
nové termíny s francouzským základem, např. savoir-faire místo know-how. 9 

Další důležitý úkol, který musí francouzská neologie řešit, je přijetí neologizmu 
jazykovým kolektivem. lO Důkazem rozšíření neologizmu je pro ně jejich fixace 
ve výkladových slovnících, kdy nové slovo přestává být neologizmem, protože 
«prvek neologičnosti» již není nositeli jazyka pociťován. Nové slovo tak podle 
francouzských lingvistů prochází třemi etapami: 

• prvotní použití neologizmu v článku, dizertaci a jiných publikacích 
• prvotní fixace používaných neologizmů ve speciálních slovnících 

neologizmů 

• jejich upevnění v jazyce, o čemž svědčí jeho umístění ve výkladovém 
slovníku 

Sám Guilbert L. se zajímal o vztah mezi územ a normou a srovnával 
názory tří lingvistů - Saussura, u něhož podtrhoval jeho sociální pojetí jazyka a 
používání jazyka, Hjemsleva a Chomského, u něhož si všímal odklonu od 
sociálního aspektu. Jazykový systém hraje u Guilberta základní roli při tvoření 
neologizmů a lexikální neologii chápe jako «možnost vytvoření nových 
lexikálních jednotek v souladu se slovotvornými pravidly, která jsou součástí 
lexikálního systému jazyka» I I. Vznik nových lexikálních jednotek je podle jeho 
názoru podmíněn třemi faktory: 

• denominativním (nutností označit nový objekt) 
• stylistickým (potřebou expresivně zabarvené mluvy) 

8 Langages-La néologie lexicale, La Banque des mots (Banka slov), La Clé des mots. Poslední fixuje především 
terminologické neologizmy. 
9 Také v Rusku se ve Státní dumě řešila otázka ochrany ruštiny před invazí anglicizmů. Výsledkem jednání byl 
Zákon o ruštině z roku 2003, který vyvolal bouřlivou polemiku v hromadných sdělovacích prostředcích. Chybou 
bylo, že se k navrhovaným změnám nemohly vyjádřit vědecké kruhy ani široká veřejnost. Myslím si, že 
v období, kdy dochází k oslabení pozic spisovného jazyka a ke snižování řečové kultury, takové zákony nic 
neřeší a budou obcházeny. 
10 Francouzští lingvisté nazývají tento aspekt socializací neologizmů. 
II Guilbert L.: La créativité lexicale. Paris 1975, s. 31 
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• tlakem jazykového systému (tvořením potencionálně možných slov podle 
existujícího modelu) 

Neologizmy dělí do čtyř skupin podle způsobu jejich vzniku na: 
fonologické, sémantické, přejaté a syntagmatické.12 

Vymezením neologizmů se zabývají také W. Blochwitz, W. Runkewitz 13 

a K. Bochmann,14 který si všímá i vlivu sociálních a jazykových podmínek na 
vwik neologizmu. Uvádí pět složek modelu, které fungují při tvoření vět, ale 
mohly by být přeneseny i na tvoření slov. Jsou jimi tyto složky: 1) 
komunikativně-pragmatická; 2) sémantická; 3) syntaktická; 4) morfologická; 5) 
fonologická. Základními vývojovými tendencemi jsou pro něho tak jako i 
v ruské neologii: 1) internacionalizace; 2) intelektualizace; 3) demokratizace 

Francouzská neologie 15 se také zabývá problémem sociologické funkce 
neologizmů. Všímá si protikladu mezi regulační činností státních orgánů a 
neologickou «nespoutaností» při užívání neologizmů ze strany reklamy a 
novinářů. V jazykovědných časopisech se řeší otázka terminologie, náhrada 
anglických termínů domácím slovem, tvorba terminologických slovníků, ale i 
rozvoj nových významů slov v souvislosti s rozšířením jejich spojovatelnosti 
nebo pod vlivem angličtiny. Stejně jako ruská neologie, řeší francouzská 
neologie otázku definice a klasifikace neologizmů. Domnívá se, že je třeba brát 
v úvahu funkční kritérium, kritérium použitelnosti, protože ne každé nové slovo 
se dostane do slovníku neologizmů, např. nová autorská slova, ale naopak se ve 
slovníku může objevit slovo známé bez změny významu, ale měnící nebo 
rozšiřující oblast svého použití, zvyšující svou frekvenci. Problémy jazyka 
zajímají nejen odborníky, ale i francouzskou veřejnost, proto je publikováno 
velké množství článků a knih, které jsou věnovány neologizmům. Většina 
francouzských lingvistů k nim zaujímá kladný postoj a vyjadřuje názor, že 
«ochraňovat jazyk neznamená zakazovat nové, ale naopak chránit ho před 
nevědomostí, hloupostí a vulgárností». 16 Pokoušejí se vysvětlovat význam 
neologizmů, jejich správné použití v jazyce, ukazují jejich cestu z textů do 
příruček a do slovníků, všímají si oblastí života a činností, které jsou spojeny 
s neologizmy - psychologie, sociologie, politika, móda, ekonomika, sport, 
pozornost věnují sociolingvistickým aspektům, které se podílejí na vzniku 
neologizmů. Zkoumají faktory sociální diferenciace, sociální status neologizmů, 
vliv společenských vrstev na jazykové kodifikaci. Neologie by měla také řešit 
otázku neologické pomoci potencionálním tvůrcům slov, tj. překladatelům, 

12 Langages - La néologie lexicale, č. 36, Paris 1974. Statě L. Guilberta, s. 3-5, s. 34-43 
13 Blochwitz W., Runkewitz W.: Neologismen der franzosischen Gegenwartssprache unter besonderer 
Berucksichtigung des politisches Wortschatzes. Berlin 1971. Oba lingvisté se při výběru materiálu přidržují 
funkčního přístupu a do slovníku zařadili archaizmy a argotizmy s novým rozšířením. Neologizmy dělí podle 
způsobu jejich tvoření na: 1) slovotvorné; 2) sémantické; 3) přejaté; 4) politické 5) novinářské obraty. 
14 Bochman K.: Conditions sociales et conditions linguistiques de la néologie lexicale. In: Linguistische 
Arbeitsberichte, sv. 17 a 18. Leipzig 1977 
15 Gardain B.: «Sociolingvistické aspekty neologie», Langages, Paris 1974, č. 36 
16 Le Bidois P.: Les mots trompeurs et le délire verbal. Paris 1970 
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odborníkům v oblasti informatiky, novinářům i pracovníkům reklamy.17 Vzniklé 
jazykové komise by pak měly poskytovat informace o neologizmech, o jejich 
konkurentech, derivačních schopnostech, výslovnosti, pravopisu, sémantickém 
použití i jejich šířenÍ. V oblasti slovotvorby jsou Eak vyzdvihovány tyto směry: 
rozšiřování derivačních paradigmat, prefixace 8 a metaforizace. 19 Všichni 
francouzští lingvisté jsou ostražití vůči všem inovacím v duchu tradice o 
nedotknutelnosti ducha francouzštiny. 

Otázky ruské neologie jsou podrobně shrnuty v nejnovější práci T.V. 
Popovové a kol. «HeOJIOrIDI II HeorpaQ>IDI cOBpeMeHHoro pyccKoro H3hIKa»,20 
která vychází z prací V.V.Vinogradova, G.O.Vinokura, I.I.Srezněvského, 

E.A.Zemské, N.Z.Kotělovové, L.P.Krysina, V.V.Lopatina, N.Ju.Namitokovové, 
I.S.Uluchanova, N.M.Šanského apod. Autorky sledovaly inovační tendence 
z různých aspektů: slovotvorného, lexikologického, sociolingvistického, 
normativního a stylistického. 

Neologie se v dnešní ruské lingvistice bouřlivě rozvíjí. Do popředí jejího 
výzkumu se dostává vznik nových slov nebo nových významů, nové způsoby 
tvoření slov, nové slovotvorné typy a kategorie. Zabývá se také tím, nakolik se 
nové jednotky liší od dosavadních, nakolik se tvoří podle produktivních vzorů 
nebo zda se od nich odklánějí, všímá si i aktivizace dosud málo produktivních 
slovotvorných typů. Neologie také řeší problém, co je «opravdový» 
neologizmus, tj. slovo, které má nárok stát se právoplatnou jednotkou 
lexikálního systému. S tím souvisí lexikografická problematika neologizmů. 

«Proces premeny lexikálnej jednotky so statusom novosti, neobvyklosti na 
etablovanú súčast' bežnej slovnej zásoby nie je rovnako postupujúci a skor je 
individualizovaný. Nedajú sa určit' jeho zákonitosti, hoci najrýchlejšie prebieha 
tento proces vtedy, ak nové lexikálne jednotky pomenúvajú životne doležité i 
každodenne sa vyskytujúce skutečnosti. Lexikálne neologizmy sú niekedy len 
módne slová, často prestížne, zažiaria ako komé~ a dížka ich života sa blíži k 
efeméram. Plánovat' či predvídat' je veÍmi t'ažko». 1 

Neologie je tedy nauka o nových lexikálních prostředcích a jevech, na 
které pohlíží z několika hledisek: 

1. vznikového 
2. funkčně strukturního 

17 KeMa)J; 1>.: Ilo rroBo.uy HeOJIOnlH. OIThIT orrpe)J;eJIeHIDI ueJIeŘ II cpe)J;cTB. TIapIDK, 1972/2 (převzato z «ROBMe 
CJIOBa II CJIOBapll HOBhIX CJIOB}). JIeHHurpa)J; 1978, s.43) 
18 Podle Peytarda J. (PréfIxation et néologisme en ťran<f1is contemporain. In: Linguistische Arbeitsberichte. sv. 
17 a 18, Leipzig 1977) je prefIxace otevřený proces sloužící syntaktické, sémantické a lexikální neologizaci. 
19 Liidi G. v článku «Metaphor und Neologismus)) in Linguistische Arbeitsberichte, sv. 17 a 18, Leipzig 1977 
vytyčuje tři otázky: 1) tvůrčí aspekt metafory; 2) metafora jako potencionální neologizmus; 3) lexikalizace 
metafory. Charakteristiky některých článků převzaty ze zprávy Vlasty Strakové v Jazykovědných aktualitách 
č.2/1978 o kolokviu konaném v r. 1976 V Lipsku pod názvem Der neologismus: soziolinguistische, semantische 
und morphologische Aspekte. 
20 IlorroBa T.B., PaUH6ypcKaJI JI.B., ryryHaBa A.B.: ReoJIorIDI II Heorpa<pIDI cOBpeMeHHoro pyCCKOro H3hIKa, 
MocKBa2005 
21Balážová L'.: Tematická a štruktúrna interpretácia neologizmov. In: Nová slovní zásoba ve výkladových 
slovnících. Sborník příspěvků z konference Praha, 31.10.-1.11.2000, ÚJČ AV ČR, Praha 2000, s. 23 
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3. shody a odlišnosti s dosavadním pojmenovacím a slovotvorným 
repertoárem daného jazyka 

4. podmíněnosti pohybu ve slovní zásobě a v dalších rovinách jazykové 
stavby 

5. jejich zásahu do existující struktury 
Neologie může studiem konkrétního materiálu přispět k pochopení 

základních rysů jazykového dění a tím i podstaty jazyka jakožto společenského 
jevu, který prochází neustálými změnami. 

Vidíme, že se neologie zabývá řešením problémů, které jsou společné 
lingvistice jako celku. Kromě toho se jednotlivé národní neologie orientují i na 
otázky spojené s vývojem vlastního jazyka. 

I když termín neologizmus není nový, do dnešního dne nemá jednoznačné 
vymezení. Dodejme, že všeobecně platná, jednotná definice neologizmu ani 
existovat nemůže. S různými definicemi neologizmů souvisí vznik různých 
teorií, které zkoumají tento jev z hlediska sociolingvistického, kognitivního, 
strukturně-sémantického, psycholingvistického, stylistického, lexikografického, 
denotativního, konkrétně historického. Viditelné jsou i vztahy ruské neologie ke 
stylistice a jazykové kultuře. 

V 70. letech minulého století se od neologie oddělila neografie a v 80.-90. 
letech se začaly formovat různé směry, které zkoumají neologizmy 
z nejrůznějších pohledů. Dnes je neologie oblastí lingvistického bádání, která 
má nejen teoretický, ale i praktický význam. 

1.1. Teorie, zabývající se studiem neologizmů 

Na počátku zrodu je v současné lingvistice kognitivní teorie. Její 
stoupenci předpokládají, že člověk s pomocí jazyka hromadí, uchovává, předává 
a dešifruje různé významy, a proto se také pokoušejí analyzovat strukturu 
poznatků, které se skrývají za neologizmy. Zvláště aktivně se rozpracovává 
problém odhalení nového poznatku, který je vlastní neologizmům a specifičnosti 
informace, jež neologizmy nesou. 

Strukturně-sémantická teorie popisuje nová fakta v jazyce, jejich 
strukturně-sémantickou charakteristiku, zabývá se způsoby vzniku a 
zvláštnostmi používání nových slov, jejich klasifikací a určením místa 
neologizmů v systému současné ruštiny, vlivem neologizmů na jazyk. 
K neologizmům řadí jen ta slova, která jsou nová z hlediska absolutní strukturní 
a formální novosti. Je to však jen úzký kruh slov, která je třeba chápat jako 
nečlenitelná, neodvozená, nemotivovaná, často jsou tvořena uměle, nositeli 
jazyka nepoužíváná. Neberou v úvahu, že většina ruských slov je odvozená, 
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utvořená s pomocí prostředků ruské slovotvorby. Mezi stoupence tohoto směru 
"T "R J N ·t k T 22 patn napr. . u. aml o ova. 

Podle stylistické teorie, jejímiž zastánci jsou např. A.G.Lykov, 23 
A.V.Kalinin, Je.V.Seňkovová i francouzští lingvisté, se k neologizmům řadí 
stylisticky zabarvená slova, významy slov nebo frazeologizmy, jež mají nádech 
novosti. Seňkovová ještě spojuje prvek novosti s chronologickým kritériem. 
podle jejího názoru je pro neologizmus nutná «cBoeo6pa3HruI MapKlipOBaHHOCTb 
BpeMeHeM, KOTOpruI BneqeT 3a c060ií 1i3BeCTH)'lO He06blqHOCTb, CBe)KeCTb Ha 
cpoHe rrpliBbPIHbIX .a3blKOBbIX Q>OPM, MaJIOli3BeCTHocTb (linii Heli3BecTHocTb) B 
IDlipOKOM yrrOTPe6neHHH».24 Třebaže je prvek novosti klíčový, myslím si, že 
nemůže být určujícím pro odhalení podstaty jevu jakým je neologizmus, protože 
pocit novosti je třeba považovat za čistě subjektivní. To, co se jednomu jeví jako 
nové, může být pro dalšího nositele jazyka již známým. Závisí to zcela na 
životních zkušenostech člověka, na jeho profesionálních, jazykových i 
kulturních znalostech. Jak říká V.G.Gak, «rrOCKonbKY pa3Hble nlO,l1;1i rrO-pa3HoMy 
ou;eHHBalOT «HeonOrIiQHOCTb» cnOBa, ero rrpaBlinbHOCTb li T.rr., He06xo,l1;IiMO 
orrlipaTbC.a Ha QyBCTBO .a3bIKa pa3HbIX ~HU;, H 3,l1;eCb ~Ba)KHO MHeHHe~ rr~;)K,l1;e 
Bcero nHHrBHCTa-CrreIJ;HaJIHCTa C pa3BHTOH neKCJlqeCKOH KOMIIeTeHIJ;HeH». 

Zastáncem psycholingvistické teorie je S.I.Togojevová spolu s lingvisty 
Tverské univerzity N.S.Šumovovou, T.G.Rodijonovovou, kteří charakterizují 
neologizmus jako (<.SI3bIKOBY1O e,l1;HHIiIJ;y, He BCTPeQaBlliY1OC.a paHee B 
IiH,l1;HBH,LJ;yaJIbHOM peQeBOM OHbITe HOCHTen.a .a3bIKa».26 Důraz je kladen na 
subjektivní, individuální novost neologizmů. Podle těchto lingvistů by se měl 
pocit novosti, který má doprovázet každý neologizmus, řešit z hlediska 
psycholingvistického, protože pocit novosti je ve velké míře spojen s přijetím 
slova konkrétním nositelem jazyka, s jeho jazykovou vybaveností. Z toho 
vyplývá, že i archaizmus a historizmus může být považován za neologizmus, 
protože pro některého nositele jazyka se může jednat o lexikální jednotku zcela 
neznámou. 

Jejich teorie je v protikladu k těm pracím, jež analyzují neologizmy z 
hlediska statického, strukturně-sémantického, protože neologizmy je třeba 
chápat jako dynamický jev, který je spojený s myšlením a kognitivní činností 
každého jednotlivého nositele jazyka. Hlavním úkolem tohoto aspektu je 
«odhalit vzájemné zvláštnosti nového slova», jakožto jednotky individuálního 
slovníku, v procesu fungování tohoto slova, v komunikativní činnosti. Slovo se 
v komunikaci stává produktem řeči, což je způsobeno statikou zvukového nebo 

22 HaMHTOKOBa P.IO.: ABTopCKHe HOBOo6pa30BaHIDI: CJIOBoo6pa30BaTeJIhHhlH acneKT. POCTOB Ha )J;OH)' 1986 
23 

llilKOB A.r.: COBpeMeHHWI pyCCKWI JIeKCHKOJIOrIDl. MOCKBa 1976 
24 

CeHhKO E.B.: MlrnOBaIJ,HH B COBpeMeHHOM pyCCKOM H3h1Ke. BJI3,lUIKaBKa3 1994, s. 22 
25 raK B.r: O COBpeMeHHOH «ppaHIIY3CKOH HeOJIOrHH. In: HOBhle CJIOBa H CJIOBapH HOBhlX CJIOB. JIeHHlIrpa)J, 

1978, s. 41 
26 

ToroeBa C.H.: HOBoe CJIOBO: nO)J,XO)J,h1 H np06JIeMhI. In: nCHXOJIHHrBHCTH'leCKHe npo6JIeMhI 

«PyHKlJ,HOHHpOBaHIDI CJIOBa B JIeKCHKOHe '1eJIOBeKa, TBeph 1999, s. 88 

16 



grafického tvaru slova a procesem, při kterém se ve slově odráží dynamika 
vývoje: význam slova se tedy mění při každém individuálním použití slova. 

Nositeli lexikografické teorie jsou především angličtí lingvisté vedení K. 
Banchartem, kteří jsou přesvědčeni o tom, že neologizmy jsou slova, 
nevyskytující se v současných slovnících. Jsou toho názoru, že dříve než bude 
neologizmus ve slovnících, musí se objevit v různých periodikách. Francouzská 
neologie se v poslední době snaží toto hledisko poopravit a zahrnuje mezi 
neologizmy kromě sémantických neologizmů, tj. slov existujících ve slovnících, 
jejichž význam se časem změnil, také slova podílející se na expresivním 
vyjadřování, která jsou v jazyce hojně rozšířená, ale ještě se nestala součástí 
prvotního vydání slovníku, např. familiární slova, argotizmy a «oživlé» 
archaizmy.27 Slova s velkou frekvencí, i když vzniklá již dříve, tzv. funkční 
neologizmy neboli kvazineologizmy, se stávají součástí slovníků neologizmů 
vedle nových jednotek, protože byla potvrzena jejich socializace a upevnění 
v jazyce. 

Proti tomuto názoru se staví Kotělovová, protože z toho vyplývá, že 
«HeOJIOrH3MbI eCTI, JIHIIIb B TOM H3bIKe, KOTOphIŘ HMeeT nHcbMeHH)'IO $OpMy, a 
jJ3bIKH, cyru;ecTB)'IOIWfe TOJIbKO B yCTHOH $opMe, JIH60 He HMeeIOT 
HeOJIOrH3MOB Bo06rne, JIH60 npHH~HnbI HX BbmeJIeHHjJ He jJCHbI»,28 a také 
P 

, 29 opovova. 
Jednou z nejrozšířenějších teorií o neologizmech je denotativní teorie, 

která je popsána v pracích O.S.Achmanovové «CJIOBapb JIHHrBHCTHqeCKHX 
TepMHHoB» 30 nebo V.A.Kozyreva a V.D.Čerňakovové 31 «PyccKajJ 
JIeKCHKorpa$HjJ». Neologizmus je podle této teorie chápán jako slovo, které 
označuje nový jev (denotát, reálii) nebo pojem. Tento názor je potvrzen také v 
díle V.A.Kozyreva a V.D.Čerňakovové, kteří slovník neologizmů chápou jako 
«THn CJIOBapH, B KOTOpOM onHCbIBaIOTCjJ CJIOBa HJIH 060POTbI peQH, C03)l;aHHble 
,IJ;AA 0603HaQeHHjJ HOBoro npe)l;MeTa HJIH )l;JIjJ BblpIDKeHHjJ HOBoro nOHjJTHjJ».32 
Tato teorie však nepřihlíží k vnitřně jazykovým příčinám vzniku neologizmů, 
jakými jsou např. snaha nositele jazyka o expresivizaci, ekonomii, tvoření podle 
analogie. Teorie také nepřihlíží k tomu, že neologizmy mohou označovat různé 
nové jevy a pojmy. Teorie se zabývá studiem jen části slovní zásoby. 

Nejúplnější se zdá být teorie konkrétně historická. Její stoupenkyní je 
N.Z.Kotělovová, jedna ze zakladatelek ruské teoretické lexikologie a 

27 Ze známých francouzských slovníků, které fixují nová slova, jmenujme alespoň «Nouveau Petit Larousse», 
v němž jsou s každým jeho novým vydáním uvedena nová slova, aniž by se zvětšoval jeho objem; «Le Petit 
Robert», «Lexis» a «Grand Larousse de la langue franc;aise». 
28 KOTeJIOBa, H.3.: IIepBhlH OllhlT JIeKCHKorpa<pH'leCKoro OIIHCaHIDI pycclGIX HeOJIorH3MOB. In: HOBhle CJIOBa H 
CJIOBapH HOBhlX CJIOB. JIeHHHrpa,r( 1978, s. 12 
29 IIonoBa II.B.,Pau,H6ypcKWI JI.B., ryryHaBa )lB.: HeoJIorIDI H Heorpa<pIDI cOBpeMeHHoro pyCCKOro H3hIKa, 
MocKBa 2005, s.14-15. Autorka uvádí, že fixace slova ve slovnících závisí na lexikografické situaci v zemi, na 
tom, kolik slovníků, popisujících konkrétní jazyk, bylo vydáno a jakého jsou typu. Uvedení nebo neuvedení 
slova ve slovníku může být jednou z metod konkretizace neologizmů, nikoliv však základní. 
30 AXMaHoBa O.C.: CJIOBaph JIHHrBHCTH'leCIGIX TepMHHoB, MocKBa, 1966, s. 261-262 
31 K03hlpeB B.A., qepHHKoBa B..D;.: PyCCKaH JIeKCHKorpa<pIDI, MOCKBa, 2004 
32 Tamtéž, s. 69 
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lexikografie. Ta příznak novosti upřesňuje z hlediska času, jazykového prostoru 
a typu novosti lexikální jednotky. Z hlediska časového jsou do neologizmů 
zahrnuta slova, která existují v určitou dobu a neexistovala v předcházejícím 
období. Druhým faktorem, který konkretizuje neologizmus, je jazykový prostor 
(sféry a žánry použití), protože nové slovo může být nové pro většinu jazyků 
nebo jen pro národní jazyk, pro spisovný jazyk, pro konkrétní podjazyk (žargon, 
nářečí), pro jazyk nebo mluvu. V neposlední řadě může být lexikální jednotka 
nová svým tvarem (vzniká synonymum kjiž existující jednotce), nová svým 
významem (vzniká sémantický neologizmus) nebo obojím (vznikají vlastní 
neologizmy). Termíny čas a jazykový prostor se používají v lingvistice i 
psycholingvistice. Togojevová ve své práci říká, že čas je v lingvistice chápán 
jako způsob chronologické fixace, zatímco v psycholingvistice jako životní pocit 
poznávajícího subjektu. Pojem prostoru je v lingvistice definován jako souhrn 
všech idiolektů jazyka a také jako místo slova v jazykovém systému nebo řečové 
jednotky v textu a v psycholingvistice jako souhrn sociálně podmíněných 

idiolektů nositelů jazyka. Zde jsou tyto pojmy velmi blízké.33 

Podle této teorie je neologizmus definován jako nově utvořené nebo přejaté 
slovo z jiného jazyka, nebo slovo, které v daném jazyku bylo známo již dříve, 
ale používalo se ohraničeně nebo se na čas vytratilo z aktivního používání a nyní 
se do něho vrátilo s velkou frekvencí, nebo odvozené slovo, které jako by 
existovalo v jazyce potencionálně a bylo v poslední době vytvořeno podle již 
dávno existujícího modelu.34 

1.2. Sociolingvistická teorie 

Největší pozornost je v lingvistice věnována sociolingvistické teorii. 
Termín sociolingvistika uvedl do lingvistiky v roce 1952 americký sociolog 
H.C.Currie. 35 Kořeny sociolingvistiky jsou však hlubší a je třeba je hledat 
v evropském prostředí. Výzkumy se především soustřeďovaly a soustřeďují na 
studium jevů sociálních a na jejich vliv na jazyk, na vzájemné vztahy mezi 
jazykem a společností. Protože se s jazykem setkáváme pouze u lidské 
společnosti, musíme mít na paměti kromě psychické stránky i stránku sociální. 
Z toho vyplývá, že se jazykověda nemůže opírat pouze o individuální 
psychologii, ale i o sociologii. Tato teorie zkoumá jazyk z hlediska jeho 
systému, zaměřuje se na získávání údajů, na jejich statistickou analýzu a to vše 
při těsném prolínání lingvistických a sociologických aspektů. Jazyk je chápán 
jako odraz společnosti. Sociolingvisté také zkoumají sociální jevy z hlediska 

33 
ToroeBa C.H.: HOBoe CJIOBO: nO,lP{O,lJ.hI H npo6JIeMhI. In: TIcIIXOJIHHrBHCTHQeCKHe npo6JIeMhI 

<PYHKUHOHHpOmlHIDI CJIOBa B JIeKCHKOHe QeJIOBeKa. TBeph 1999, s. 100 
34 

KOTeJIOBa H.3.: TIpe,lUlCJIOBHe: In: HOBhle CJIOBa H 3HaqeHml. CJIOBaph-cnpaBO~ no MarepHaJIaM npecchI H 

JIHTeparyphI 60-x ro)J.OB. MocKBa 1971, s. 7 
35 

HOBoe B JIHHrBHCTHKe, BhlnyCK VII, COIIHOJIHHrBHCTHKa, MocKBa 1975, s. 27 
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jejich vlivu na komunikaci, zabývají se určitým mluvčím a zkoumají, co 
konkrétní člověk v dané sociální interakci pomocí jazyka uskutečňuje. 

Komunikaci chápou jako dynamický proces. Kladou také důraz na situační 
variantnost užívání jazyka. Zajímají se o to, jak je jazyk užíván v konkrétních 
promluvách a jaký vliv na změny má např. etnická příslušnost, prostředí, 

sociální status atd. 
Sociologický směr v neologii se uplatňuje při řešení problematiky vzniku a 

zvláště přijetí neologizmu jazykovým kolektivem, při studiu vzájemného vztahu 
a podílu mimojazykových a jazykových činitelů, které podmiňují vznik a přijetí 
neologizmu. S tím souvisí i otázka vzájemného ovlivňování jazyků a jejich 
společných vývojových tendencí. Důraz je také kladen na komunikativní aspekt 
rozvoje slovní zásoby, který zahrnuje diferencované používání lexikálních 
jednotek z hlediska stylu i komunikace a dynamické vztahy, které panují mezi 
jednotlivými typy současných jazyků především v jejich vztahu ke spisovnému 
jazyku. 

Sociologické a sociolingvistické faktory mají vliv na vývoj jazyka převážně 
při bouřlivých společenských změnách. 

V polovině 60. let minulého století překročila sociolingvistika národní 
hranice a začala se formovat a rozvíjet jako mezinárodní směr, zabývající se 
nejnovějšími poznatky jak jazykovědného, tak i sociologického charakteru. 
Pravidelně se začaly konat mezinárodní konference, semináře, sympozia a 
diskuze, které řešily řadu důležitých praktických postupně vznikajících 
problémů. Ty se prohloubily ve druhé polovině minulého století v souvislosti se 
změnami v sociální struktuře a v souvislosti s demokratizací života v zemích 
střední a východní Evropy a účastí všech zemí na vědecko-technických 
změnách. Jazyk v procesu svého fungování bere na sebe funkci «sociální 
kontroly»36 , tzn., že téměř vše, co se týká jazykových jednotek a jazyka jako 
celku, je bezprostředně spojeno se stavem společnosti, tj. s nositeli jazyka i 
samotnými událostmi. Mezi sociálním a jazykovým vzniká korelace, která se 
projevuje různým stupněm intenzity. Z tohoto hlediska se sociolingvistika 
zaměřuje na zkoumání sociálního vlivu při využití jazykových jednotek 
(aktivizace jedněch a pasivizace druhých) a na strukturu jazyka (složení 
jazykových jednotek, jejich vlastnosti, vnitřní stavba, vzájemné vztahy mezi 
nimi). 

V rámci ruské lingvistiky se sociolingvistická teorie odráží zejména v 
pracích Je.A.Zemské, L.P.Krysina, A.D.Duličenka, 37 kteří poukazují na 
nadměrnou aktivaci cizích slov nejen v ruštině, ale i v ostatních jazycích, dále 
pak na žargonizaci a vulgarizaci jazyka. Podtrhují velký vliv nespisovného 
jazyka, speciálních podjazyků, zvláště žargonů a terminologických systémů 

36 ,nyJIWIeHKO A..D:.: PycCKHň »:3h1K KOHUa XX CTOJIernH. Míinchen 1994, s. 99 
37 3eMCKruJ E.A.: PycCKHň »:3hlK KOHUa xx CTOJIern»: (1985-1995). MOCKBa 1996; KpblCHH JUI.: PyccKHŘ »:3h1K 
ceroAIDI I. MocKBa 2000 a PyCCKHH »:3hIK ceroAIDI II. MocKBa 2003; PyccKHŘ .JIHTepa'I)'pHhIH »:3b1K Ha py6e)l{e 
BeKOB. In: PyCCKruJ pe% 2000/1, s. 28-40 
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(např. ekonomického, politického, počítačového) na spisovný jazyk, což také 
souvisí s probíhajícími sociálně-ekonomickými a politickými reformami a jejich 
vlivem na rozvoj lexikálního systému jazyka. Do popředí se také dostává otázka 
jazykové kultury i jazykové politiky, vztah národního jazyka a angličtiny, 

existence sociolektů, zkoumání jazyka v těsném spojení se sociálními 
skupinami, zkoumání funkčního rozvrstvení jazyka a vliv vnějších sociálních 
faktorů na řečovou činnost a evoluci jazykového systému. 

Specifika nynějšího stavu jazykové situace v Rusku spočívají v tom, že 
převážná většina jazykových změn je spojena se společenskými změnami, 

respektivě základní změny v jazyce a komunikaci jsou přímým důsledkem změn 
společenských. Současná jazyková situace v Rusku dodává lingvistům bohatý 
materiál pro to, aby popsali sociální faktory a procesy, které formulují základní 
směry změn v ruštině. Mezi základní sociální faktory, které vyvolaly změny a 
podnítily rozvoj v jazyce, můžeme zařadit: 

~ politickou svobodu, která vyústila v rozvoj dialogu, polemiky, pluralizmu 
a ústního vyjadřování, což se projevilo na aktivizaci žargonizmů, 

vulgarizmů, používání necenzurované lexiky různými vrstvami obyvatel 
~ svobodu slova, odstranění cenzury a nezávislost hromadných sdělovacích 

prostředků, jež se podílejí na rozšiřování aktivní slovní zásoby nositelů 
jazyka, rozvíjejí ústní formu vyjadřování, napomáhají mísení hovorových 
prvků se spisovnými a činí písemnou publicistiku hovorovější a 
emocionálnější; svoboda slova a reakce na negativní změny v sociálním 
životě (kriminalita, prostituce, narkomanie) se poměrně rozsáhle podílely 
na detabuizaci slovní zásoby. Svoboda slova se stejně jako politická 
svoboda negativně projevila v ústním vyjadřování všech vrstev 
obyvatelstva včetně vzdělaných. Na snížení úrovně ústního vyjadřování se 
podílejí vulgarizmy, žargonizmy a další nenormativní lexika, stejně jako 
neodůvodněné přejímání cizojazyčné lexiky. 

~ politický pluralismus, demokratizaci života, které vedou k rozšíření a 
obnově politického slovníku a k formování zvláštního podjazyka, kterým 
se stává politický žargon 

~ přechod k tržní ekonomice, který převážně na počátku změn působil na 
slovní zásobu, jež aktivně přejímala slova z oblasti tržní terminologie, 
aktivizovaly se historizmy, probíhaly v ní sémantické procesy, rozvíjel se 
podjazyk obchodního žargonu, formovaly se a formují se obchodní řečové 
šablony. Velkou úlohu hraje v tržní ekonomice i reklama, rozvoj 
reklamního průmyslu, které se podílejí na vytváření reklamního 
podjazyka a ovlivňují vyjadřování. 

~ otevřenost Ruska, která podnítila rozvoj širokých kontaktů se 
zahraničím, rozvoj znalostí cizích jazyků a vzájemné ovlivňování jazyků 

Ruská sociolingvistika se v současné době zaměřuje na průzkum úrovně 
řečové a jazykové kultury nositelů jazyka a pokouší se zobecnit tendence ve 
vývoji jazyka vzešlé z tohoto průzkumu. Snaží se vzbudit zájem společnosti i 
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státu o stav ruštiny. Průzkumy, jichž se účastní představitelé nejrůznějších 
sociálních vrstev i věkových kategorií, umožňují odhalit kladné tendence i 
problematické oblasti ve vývoji ruštiny a v jejím používání. Na charakter 
jazykového chování nositelů jazyka mají vliv nejen profese, věk, pohlaví, 
sociální a politická příslušnost, ale i sociolingvistické a psycholingvistické 
faktory, jako např. demokratizace jazyka, rozvoj spontánní komunikace, zrušení 
cenzury, rozvoj hromadných sdělovacích prostředků, které vyvolaly změny ve 
všech úrovních jazyka, ve všech oblastech ústní komunikace. Je přirozené, že 
vztah ke změnám bude různý a bude především záviset na sociální a věkové 
příslušnosti respondenta. 

Především nízká řečová kultura všech sociálních vrstev vyvolala potřebu 
nejrůznějších výzkumů a anket, v nichž dotazovaní vyjadřují své stanovisko 
k rozšíření žargonizmů (mládežnického i zločineckého slangu) a dalších forem 
nenormativní lexiky, k záměně ruských slov cizími, k svévolnému tvoření slov, 
k narušování gramatických pravidel apod. Podle průzkumu, který proběhl 
v roce 2004,38 vadí ruským občanům nejvíce porušování jazykových norem, 
změna přízvuku u ruských slov, cizojazyčné vývěsky, nadpisy, názvy i reklama 
- výjimky se připouštějí pouze u výrobních značek, jako např. Nokia, Bosch, 
Panasonic apod. Vztah k cizojazyčným přejímkám se různí podle věku a 
vzdělání (negativně jsou vnímány tou částí obyvatel, která nemá odpovídající 
jazykové a kulturní kompetence, tj. starší generací a lidmi se základním 
vzděláním), přičemž pozitivně jsou hodnocena slova, která pojmenovávají nový 
předmět či zaměňují ruská slovní spojení. 

Ruská sociolingvistika se v první fázi zvýšeného přejímání cizojazyčné 
lexiky zabývala hledáním příčin přejímání. V dnešní době se také zaměřuje na 
to, jakým vrstvám obyvatel (z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, profese, 
bydliště, tj. z hlediska sociálního) dělá problém výklad lexikálního významu 
přejatého slova. Z hlediska lingvistického řeší problém, zda dané kategorie 
respondentů dokáží určit význam cizojazyčných slov včetně těch, s nimiž se 
setkávají v hromadných sdělovacích prostředcích. Na základě průzkumu se pak 
stanovuje, jaká cizí slova jsou známá všem vrstvám nositelů jazyka, které 
výrazy přinášejí problémy z hlediska významu, sestavuje se hierarchie 
sociálních příznaků, které mají vliv na porozumění cizojazyčného slova. 

Negativně je hodnoceno také používání nenormativní, necenzurované lexiky 
v hromadných sdělovacích prostředcích, včetně nadměrného používání nadávek 
a vulgarizmů, protože právě v nich se dynamika jazykových procesů projevuje 
nejzřetelněji. Vysoké nároky jsou proto kladeny na jazyk novinářů, který by měl 
být vzorový, normativní. Požadavky na jazyk politiků a veřejných činitelů již 
nejsou tak vysoké. Používání této vrstvy lexiky v běžné komunikaci se 
dotazovaní nebrání v závislosti na řečové situaci. 

38 CeMeHOB B.E., IOpKOB E.E.: PyCCKlliI pe'lh B COBpeMeHHOH POCCHH: TeH)I,eHlUIH pa3BHTIDI. CaHKT-lleTep6ypr 

2004 
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Negativně na změny ve slovní zásobě pohlíží starší generace, která si je 
vědoma toho, že zde vznikla určitá jazyková propast mezi nimi a mládeží. 
«Nový» jazyk se pro starší pokolení stává nesrozumitelným. Jediným způsobem, 
který by dokázal stabilizovat vzniklou situaci, je jazyková tolerance a vytváření 
pozitivního vztahu k druhým jazykům. 

Je.A.Zemská píše: «llop"lla .H3b1Ka, o KOTOpOH TaK MHoro UHmyT, 
3aTparHBaeT He cHcTeMY H3b1Ka, a H3b1KOByIO CUOC06HOCTh (yMeHHe rOBopHTh) 
H, CJIe,l1,OBaTeJIhHO, uopO)K,l1,aeMhle TeKCThI. HOBble yCJIOBHH cpyHKII.HOHHpOBaHH.H 
H3h1Ka, UOHBJIeHHe 60JIhillOrO "lIHCJIa HeUO,l1,roTOBJIeHHhIX yCTHhIX H UHChMeHHhIX 
ny6JIH"lIHbIX BhlCTYTIJIeHHH cUOC06CTBYIOT o6II.J.eMY BUe"llaTJIeHHIO o pOCTe 

6 6 ~ 39 KOJIH"lIeCTBa OillH OK, HeBepHhlX CJIOBoyuOTPe JIeHHH H T.U.» 
Z hodnocení úrovně řečové kultury jako celku vyplynulo, že je nutné ji 

zdokonalovat, a proto ruští sociolingvisté doporučují: 
.:. zvýšit kvalitu vyučování ruštině a ruské literatuře, zavést nové aktivní 

formy výuky, zdokonalit učebnice 
.:. zdokonalit řečovou činnost v masmédiích 
.:. sebezdokonalovat se v ruštině i řeči jako součásti celkového rozvoje 

kultury osobnosti (čtení ruských klasiků apod.) 

Sociolingvistika se v dnešní době orientuje především na řešení praktických 
jazykových problémů, které vznikají v průběhu změn v životě daného národa, 
takže v každé zemi před sociolingvistikou vyvstává určitý specifický okruh 
otázek. Před sociolingvisty celého světa stojí také řešení teoretických otázek 
(předmět a status sociolingvistiky, rozdíly sociálně-komunikativních systémů a 
jejich fungování, např. jazykové situace, bilingvizmus, diglosie); 
sociolingvistické interpretace jazykového chování a metodologických otázek, 
jakými jsou příčinné vztahy mezi sociálními a jazykovými jevy, problematika 
jazyka jako sociálního faktoru, vztah jazyka a kultury, sociální status jazyka a 
jeho úloha. Sociální aspekt této teorie dává možnost hlouběji proniknout do 
samotné podstaty jazyka, poznat podmínky jeho fungování a dynamiku jeho 
rozvoJe. 

Před změnami v druhé polovině 20. století byl z problematiky neologie 
téměř vyloučen lidský faktor. Antropocentrizmus současné lingvistiky je 
podmíněn poznáním, že jazyk je lidským jevem a nemůže být proto pochopen a 
objasněn mimo samotného člověka. 

39 3eMCKaH E.A.: PyCCKHŘ H3bIK KOHI.(a xx CTOJIeTlUl (1985-1995). MOCKBa 1996, s. 18 
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2. VYMEZENÍ POJMU NEOLOGIZMUS 

Nová slova, jednoslovné i víceslovné výrazy, nová pojmenování bývají 
souhrnně označovány jazykovědným termínem neologizmus. Samotný termín 
neologizmus pochází ze staro-řeckého jazyka a skládá se ze slov neos «nový» a 
logos «slovo». Původně je to označení pro nově vytvořené, dříve neexistující 
slovo v jazyce. 

Neologizmus (fr. néologisme, něm. Neologismus, Neubildung, angl. 
neologism, šp. neologismo, řec. neologismos) je podle Slovníku lingvistických 
termínů40 nový tvar nebo výraz, který je vytvořen bud'to zcela nově, nebo cestou 
zkomolení nebo způsobem morfologickým, jakým je tvoření slov, skládání, 
analogie, přejímání atd. Neologizmus je pojem, který je používán normativní 
lingvistikou a stylistikou. Diachronická a konfrontační jazykověda ve stejném 
významu používá termín «inovace» (polská jazykověda). 

Všechny defmice, které se snaží vymezit neologizmus, pak spojuje jejich 
dominantní příznak, kterým je extralingvistická nutnost označovat 

odpovídajícími slovy a slovními spojeními nový pojem. Proto je důležité 

věnovat pozornost sociolingvistickým podmínkám, které vedou ke vzniku 
neologizmů (faktory sociální diferenciace, sociální status neologizmů, vliv 
společenských vrstev, které udávají tón v oblasti jazykové kodifikace aj.) 

Vymezení pojmu neologizmus není jednotné. Definice neologizmu jsou 
různé a je jich mnoho - od jednoduchých, které za neologizmus považují nové 
slovo nebo výraz, který se v jazyce objevil nově v určitou dobu, až po složité, 
které chápou neologizmus jako nové slovo nebo výraz, který ještě zcela nezískal 
«npaBa rpa)l()1.aHCTBa B pa3rOBOpHoH peQH» , 41 a který vznikl vlivem 
mimojazykových (vnějších) příčin, jakými jsou politické, ekonomické, kulturní, 
technické změny a jazykových (vnitřních) příčin, kam můžeme zařadit princip 
jazykové ekonomie, přenášení významů, nárůst synonymie, stylistické faktory 
apod. 

Jak uvádí N.Z.Kotělovová, «npe,lUlpHIDITble B JIHHrBHCTHKe nonhITKH 
onpe.n:eJIHTh nOIDITHe HOBoro CJIOBa .n:aJIH BeChMa HeCOBna.n:aIOIIJ;He 
pe3yJIhTaThI».42 Autorka dále uvádí, že se v ruské lingvistice zformovaly čtyři 
pohledy na neologizmus: 

40 

1. nové slovo je chápáno jako stylistická kategorie, přičemž za hlavní 
kritérium je považován «pocit novosti» 

2. nové slovo označuje novou reálii a objevilo se v důsledku rozvoje 
vědy a techniky 43 

Map)'3o :JIL: CJIOBapb JIHHrBHCTWleCKHX TepMHHoB. MocKBa 1960, s. 436 
41 Lewandowski T.: Linguistisches Worterbuch. 5. vydání, 2. díl, Heidelberg-Wiesbaden 1990, s. 744 
42 KOTeJI01Ja H.3.: IIepblH OIThlT JIeKCHKorpa<pWleCKoro OI1HCaHIDI pyCCKHX HeOJIOrn3MOB. In: HOBble CJIOBa H 
CJIOBapH HOBbIX CJIOB. JIeHHHrp3)l; 1978, s. II 
43Nositelkou této teorie je Achmanovová a dále je tento názor prezentován v Encyklopedickém slovníku 
(3HlUIKJIOIIe.lUReCKHH CJIOBapb. MocKBa 1954, s. 484), kde jsou neologizmy defmovány jako: «HOBMe CJIOBa 
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3. nové slovo je slovo, které není fixováno ve slovnících 
4. slovo nebo slovní spojení, které se nově objevilo v jazyce 

Co se týká prvního názoru, je třeba si uvědomit, že pocit novosti se však 
rychle vytrácí v důsledku rostoucí frekvence používání slova vytvořeného podle 
produktivního slovotvorného nebo sémantického modelu. To dokazuje i N.Z. 
Kotělovová, která říká, že <<MHOme HOBble CJIOBa Cp33y yCBaHBaIOTC5I 
rOBOp5IIIl,HMH H OIIl,yIIl,eHHe HOBH3Hbl 6b1cTPo cTHpaeTC5I».44 Stoupenci druhého 
názoru neberou ohled na vnitřní jazykové procesy, které ovlivňují tvorbu 
neologizmů, protože neologizmus nemusí označovat jen nové reálie, ale naopak 
nové reálie mohou být pojmenovány starým slovem nebo slovním spojením. 
Autorka se také staví proti třetímu názoru, protože v tomto případě mezi 
neologizmy mohou být zařazena i slova náhodně vypuštěná ze slovníků a slova 
vědomě ignorovaná autory slovníků. Podle této definice by se v jazycích, které 
nemají slovníky, nemohla ani nová slova vyskytovat. Čtvrtou definici považuje 
za neúplnou. 

Sama pojem neologizmus upřesňuje z hlediska časového 45 a z hlediska 
jazykového prostoru (sféry a žánry použití), protože změny ve slovní zásobě 
ruského spisovného jazyka jsou spojeny také s přemísťováním slov z jedné sféry 
do druhé, kdy se projevuje vzájemné působení mezi spisovným jazykem a 
jazykem odborným, profesionálním, dialekty a ústním jazykem. Podle tohoto 
parametru se nová slova mohou vyskytnout v jazycích všeobecně, v daném 
národním jazyce, ve spisovném jazyce i v daném podjazyku. Třetím kritériem 
pro vyčlenění neologizmu je podle ní i již zmíněný prvek novosti dané lexikální 
jednotky, takže mezi neologizmy se mohou zařadit jak slova s novým 
významem (sémantické neologizmy), tak i nová nečlenitelná slovní spojení 
(idiomy). 

O.S. Achmanovová vyčlenila podle vnitřních a vnějších příznaků dvě 
definice pro termín neologizmus: «CJIOBO HJIH 060POT, C03,l.(aHHble (B03HHKillHe) 
,l.(JI5I 0603HaqeHH5I HOBoro (rrpe)K,l.(e HeH3BecTHoro) rrpe,l.(MeTa HJIH ,l.(JI5I 
Bblpa)KeHH5I HOBoro rrOH5ITH5I» a «HO Boe CJIOBO H Bblpa)KeHHe, He rronyqHBillee 
rrpaB rpa)K,l.(aHCTBa B 06IIl,eHapO,l.(HOM 5I3blKe H rroToMy BocrrpHHHMaIOIIl,eeC5I KaK 
rrpHHa,l.(Jle)KaIIl,ee K oco6oMY, Hepe,l.(KO CHH)KeHHOMY CTHJIIO peQH».46 

V témže duchu je formulována nejnovější definice S.1. Alatorcevové: 
«HOBbIMH B JIHTeparypHoM .H3bIKe HaCTOIDIJ,erO rrepHO,l.(a BpeMeHH MOryT 6blTb 
rrpH3HaHbl CJIOBa, 3HaQeHH5I H COQeTaHH5I, rrpe,l.(CTaBJI5IIOIIl,He C060H KaK 
HOBOo6p330BaHH5I ,l.(aHHOrO rrepHO,l.(a, TaK H BHeillHHe H BHYTPeHHHe 

IDIH HOBblC tPPa3COnOrwICcmc COqCTaHHH, BXO,rvlIIl,HC B H3b1K B CBH3H C pOCTOM HayKH H TCXHHKH, C pa3BHTHCM 

IDIH H3MCHCHHCM 06II1,cCTBCHHbIX OTHomcHHĎ». 

44 KorenoBa H.3.: rrcpBhIŘ OIlblT nCKcHKorpaq,MecKoro OIDICaHIDI pyCCKHX HeOnOrH3MOB. In: HOBblC cnoBa H 

cnoBapH HOBblX cnOB. JICHHHrpa.ll. 1978, s. 12 
45 Tamtéž, s. 14. Z tohoto hlcdiska jsou pro ni ncologizmy ({TamC cnOBa KaKoro-mroo rrCpHO.ll.a, KOTOphIX HC 

6hmo B rrpe.ll.mCCTB)'lOIIIHH rrCpHO.ll.». 
46 

AXMaHOBa O.C.: CnOBaph nHHI"BHCTMCCKHX TCpMHHOB. MOCKBa 1966, s. 261 
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3aHMCTBOBaHMJl B HeM, a TaJOKe CJIOBa H COqeTaHH5I, BHOBb cTaBIIIHe 
aK'ryaJIbHbIMH B yKa3aHHbIH rrepHO,n.» Autorka podtrhuje, že je třeba chápat 

. 47 neologlzmus «KaK COl(HaJIbHO-HCTOpHqecKYIO KaTeropHIO.» 
Encyklopedie ruského jazyka definuje neologizmy jako: «CJIOBa, 3HaqeHMJl 

CJIOB HJIH COqeTaHMJl CJIOB, rr05IBHBillHeC5I B orrpe,neJIeHHbIH rrepHO,n B KaKOM
JIH60 5I3bIKe IUIH HCrrOJIb30BaHHble O,nMH pa3 (OKKa3HOHaJIH3MbI) B KaKOM-JIH60 
TeKCTe HJIH aKTe peqH. llpHHa,nJIe)l(HOCTb CJIOB K HeOJIOrH3MaM 5IBJI5IeTC5I 
CBOHCTBOM OTHOCHTeJIbHbIM H HCTOPHqHbIM.» 48 

Je.V.Seňkovová předpokládá, že neologizmus jakožto jednotka daná časem 
«cymecTByeT JIHllIb orrpe,neJIeHHblH rrepHO,n, rrepeXOM B C03HaHHH rOBOp5IIl(HX 
B pa3p5I,n e,nHHHl(, He MapKHpOBaHHbIX BpeMeHeM.» 49 

Problematikou neologizmů se zabývá také česká lingvistika, např. O. 
Martincová ve slovníku neologizmů Nová slova v češtině považuje za 
neologizmy nová pojmenování, nová slova, nové jednoslovné i víceslovné 
výrazy a slova s novými významy. 50 Z další její definice pak vyplývá, že 
termínem neologizmus se převážně označují prostředky lexikální, které se 
charakterizují jako nové. Podstata neologizmů je nejčastěji viděna v tom, že 
neologizmy pojmenovávají nový předmět, jev skutečnosti, že obohacují 
vyjadřovací prostředky jazyka; posléze se určení Martincové přenáší do roviny 
stylistické, kde se neologizmy stavějí do protikladu k archaizmům.51 Jde tedy o 
slovo, význam slova nebo slovní spojení, která se před nedávnem objevila 
v jazyce. O. Martincová se domnívá, že složitost a nevyjasněnost otázek 
spojených s pojetím neologizmů spočívá právě v jejich novosti.52 Prvek novosti 
se tak stal stmelujícím prvkem všech definic. 

Pojem neologizmus je tedy velice relativní a proměnlivý v čase. Slova se 
považují za neologizmy pouze do té doby, než se stanou všedními, obecně 
užívanými, než vejdou do aktivní slovní zásoby. Nová slova, která se pevně 
začlení do systému slovní zásoby, tedy přestávají být neologizmy. Kde však leží 
hranice začlenění neologizmů do aktivní slovní zásoby a kdo určuje, že daná 
lexikální jednotka přestává být neologizmem? Je to její první užití ve 
sdělovacích prostředcích, nebo počátek užívání dané jednotky nositeli jazyka, 
event. lingvisté, nebo záleží na každém z nás, jak dlouho bude vnímat 
pojmenování jako nové, či je to její fixace ve slovnících? Zde si musíme 
uvědomit, že slovníky, a to i v elektronické podobě, vycházejí v dnešní době s 
určitým zpožděním. Významným rysem, který se bere v potaz při hodnocení 
neologizmů, je jejich reflexe ze strany uživatelů jazyka: jsou vnímány jako 
nové, neobvyklé. Vnímání pocitu novosti závisí také na životní zkušenosti 
člověka, na jeho kulturním, profesním, jazykovém i lingvistickém vzdělání. Byl 

47 
ArraTop~eBa CJ1: IIpo6JIeMhl HeOJIOrHH H pyCCKruI Heorpa<llHH. CaHKT-IIeTep6ypr 1999, s. 16 

48 KapayJIOB ID.H.: PyccKHií H3hIK. 3H~KJIOIIe,ll,HH. MocKBa 1997, s. 262-263 
49 CeHhKo E.B: HHHOB~H B COBpeMeHHoM pyCCKOM H3hIKe. BJIa,ll,HKaBKa3 1994, s. 22 
50 Martincová o.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů, 2. díl. Praha 2004, s. 15 
51 Martincová O.: Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha 1983, s. 10 
52 Martincová O.: K problematice lexikálních neologizmů. Slovo a slovesnost. 1972/33, s. 283 
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učiněn pokus určit stupeň a druh novosti jazykové jednotky ve vztahu ke 
konkrétnímu nositeli jazyka a jazykového kolektivu jako celku. Výsledkem bylo 
vyčlenění tří skupin slov: a) slova nová podle významu b) slova nová pro 
jazykový kolektiv, ale známá individuálnímu jazyku jako je argot, žargon c) 
slova, jejichž význam je znám v jazyce, ale jsou nová pro individuum. 53 

Vidíme, že vymezení neologizmů je velmi obtížné a podle některých 
lingvistů i subjektivní, protože hranice mezi nimi a neutrálními slovy je plynulá. 
Přesto je možné neologizmy definovat jako lexikální jednotky užívané nejprve 
menším okruhem uživatelů, které dosud nebyly součástí slovní zásoby, ale 
potencionálně se jimi stát mohou. Začleněním do lexikálního systému je 
oslabena jejich možnost vystupovat jako neologizmus. Z hlediska postavení ve 
slovní zásobě jde o slova, která jsou se slovy zastaralými, tj. archaizmy a 
historizmy, zařazována do pasivní slovní zásoby. Pro vymezení neologizmů je 
důležité nejen postavení nových pojmenování v konkrétním projevu, ale i stupeň 
lexikalizace, protože jinak by mohla být za neologizmus považována všechna 
pojmenování s příznakem novosti v individuální promluvě. V takovémto případě 
bychom museli mluvit o kontextových neologizmech. 

Neologizmy nevznikají jen proto, že je potřeba označit novou věc, 

předmět, pojem, ale i jako výsledek záměrného hledání působivého vyjádření 
tehdy, kdy dosavadní slovní zásoba nepostačuje. 

Některé neologizmy se aktivně používají jenom krátce, protože může 
vymizet příznak (2JlaC1l0Cmb, npueamU3aljWl, nepecmpou.Ka), anebo se do 
popředí dostává jiný jev, který původní zasouvá do pozadí (eay'-lep jakožto 
poukaz místo šek).54 Je to patrné např. u nemocí, které sice nevymizely, ale jsou 
zastíněny novými, např. SARS, Kopoebe 6ewellcmeo, nmu'-luu zpunn. 55 

Určit předem osud slova v jazyce není možné, lze pouze stanovit tendence 
a určit lexiko-sémantické sféry lexikalizace (zobecnění slova v jazyce a tvoření 
derivátů). 

53 
nonOBa T .B., PaI.Uf6ypCKaH JI.B., fyryHaBa }J;.B.: HeoJIorIDI H HeorpacpHH COBpeMeHHoro pyCCKOro H3hIKa, 

MocKBa 2005, s. II 
54 Gak nazývá slova, která se neuchytí v jazyce marginálními neologizmy. (faK B.f.: HOBhle CJIOBa H HOBhle 
CJIOBapH. In: HOBhle CJIOBa H HOBhle CJIOBapH HOBhlX CJIOB. JIeHHHrpaiJ: 1983, s. 20-21). 
55 SARS - zkratka z angl. severe acute respirátory syndrome (TH)I(ěJIhIH OCTPhIH pecllHpaTOpHhIH CHHiJ:P0M), se 
ujala pro svou krátkost a navíc připomíná slovo. Další dvě onemocnění vešla do povědomí lidí jako 
profesionalizmy, třebaže existuje jejich terminologické označení - BSE v češtině, v ruštině CHHiJ:P0M 
KpoHucpeJIhiJ:a a virus H5N1. 
}J;OKJIa)]; K. Stohr (PYXOBO)J;HTeJIH nporpaMMhI B03 no rpHllllY) 6hIJI nocBHIIIěH 3llHiJ:eMHH SARS. (HmepHeT, 
2003) 

3aTO cephě3HhIH YiJ:ap KopoBbe OerneHCTBO MO)l(eT HaHeCTH no CeJIhCKoMY X03HHCTBy. (H3BecTHH, 11.9.2001) 
OHa riJ:e-TO nOiJ:IIellHJIa CHHJl:pOM Kpoií .. tIleJIbiJ:a, HJIH B npocTOpeqHH, KopoBbe 6erneHcTBo. KopoBbe 
oerneHCTBo, 6HOTeppOpH3M, KJIoHHpoBaHHe qeJIOBeKa, reHeTHqeCKHe MaHHnyJIHIIHH Ha)]; paCTeHHHMH H 
)l(HBOTHhIMH - Bcě no iJ:aphI COBpeMeHHoií 6HOJIOmH. (H3BeCTHH, 11.9.2001) 
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V řadě učebnic bývají termínem neologizmus souhrnně označována nová 
pojmenování, která: 

1. jsou utvořena z výrazových prostředků v jazyce již existujících, a to podle 
produktivních slovotvorných modelů s produktivními slovotvornými 
formanty. Jsou to slovotvorné neologizmy. 

2. vznikla aktualizací starých slov. Velmi často dochází k přehodnocení 
jejich významu (k jeho rozšíření nebo zúžení). K těmto tzv. 
sémantickým neologizmům řadíme i pojmenování, která vznikla 
přenosem jednoho pojmu na druhý na základě vnější podobnosti 
(metafora) nebo vnitřní souvislosti (metonymie). 

3. byla přejata z jiných jazyků jako tzv. cizojazyčné neologizmy. Cizí 
slovo se pak z velké části přizpůsobuje nejen fonetickému a 
gramatickému systému, ale získává také své místo v lexikálním systému 
daného jazyka. 

Stranou nezůstávají ani souslovné a frazeologické neologizmy 
(aJlbmepHamU6HOJl 60UHCKOJl cJly:JIC6a, aHmUMOHOnOJlbHble Mepbl, ()ucKoHmHa51 

KapmOllKa, KoppyMnupo6aHHble 2pynnbl, KOllYlOUf.OJl HOMeH1mamypa, MaCC06ble 

6aHKpomcm6a, MaCC060Jl 6e3pa6omulJa, MaljJU03HblU KanUmaJl, MUHUMaJlbHblU 

pa3Mep 3apnnambl, OmMb16aHUe 2p513HblX ()eHe2, na()eHue :JICU3HeHH020 yp06H51, 

napHUK06ble 2a3bl, nonyJlUCmCKUe Mepbl, npU6JlelleHUe UH6ecmUlJUu, 

npO:JICUmOIlHblu MUHUMyM, peKJlaMHOJl nay3a, CWl06ble cmpyKmypbl, ymellKa 

M03206, UlonUH2060Jl JlUXOpa()Ka; 6blXo()umbl6blumu Ha JlUHUlO 02H51, 

ny()pumbhany()pumb M032U, ()ep:JICamb PYKY Ha KUCJlOpO()HOM UlJtaH2e). 56 

Většina slovních spojení je tvořena ze slov známých, fixovaných ve slovnících, 
ale z hlediska významu jsou pro nositele jazyka neznámá, např. 5l3blK060U 

nacnopm (výkaz o znalosti jazyka, o absolvovaných jazykových zkouškách, 
který získávají cizinci žijící v cizí zemi); npopeCCUOHaJlbHblU mypucm (turista, 
který hledá chyby na organizaci zájezdů a pak vymáhá odškodnění); 
3KOJlO2UlleCKuu p3Kem (sankce privatizovaným podnikům, které získané finance 
dávají na podporu řídícího aparátu a nikoliv na řešení ekologických problémů); 
3KOJl02UlleCKuu lJeHmp (středisko zajišťující ekologickou výchovu); ()eJl060U 

mypU3M (návštěva mezinárodních výstav, veletrhů, kongresů, spojená s 
obchodními setkáními, oficiálními večery, besedami, ale i s odpočinkem). 

Mnohá ze souslovných pojmenování se zkracují Gedná se především o 
názvy různých rITem, bank, burz, institucí apod.) a do popředí tvoření nových 
slov se dostávají také zkratky, proto hovoříme o tzv. zkratkových 
neologizmech. 

Je vidět, že se neologizmem nestane pouze slovo absolutně nové, které v 
jazyce neexistovalo a které vzniklo s novým jevem, ale i slovo «staré», které 
většinou bylo obohaceno o nový význam, popř. slovo vzniklé kombinací starých 

56 BhIXO)1.HTh/BhIŘTH Ha nHHHlO OIIDI - dostávat se/dostat se na nebezpečné místo nebo do těžké či nebezpečné 
situace; ny)1.pHThl3any)1.pHTh M03rH - klamat/oklamat, mást/zmást někoho; )1.ep)I<aTh PYKY Ha KHCnOp0)1.HOM 
rrmaHre - držet někoho pod hrozbou v úplné závislosti, v absolutním podřízení (z publicistiky) 
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morfémů a částí starých slov. Pojmenování s distinktivním příznakem novosti 
lze sledovat z hlediska synchronního i diachronního. Podle diachronního 
hlediska distinktivní příznaky mají ty pojmenovávací prostředky, které nejsou 
obsaženy v repertoáru pojmenovávacích prostředků předchozího systému. Jak 
uvádí O. Martincová, týká se tento příznak právě vývojových inovací, k nimž 
v současné době můžeme především zařadit vznik kompozit s prvním 
komponentem <pOTO-, rH.1l.PO-, aBTO-, TeJIe- apod. 57 (meJlelJUHOeHUKU, 
meJleeecmu, meJleJlO:JICb, meJle-moy, meJle51UlUK, aemOCQJlOH, 2udpOMaCCa:JIC). 

Takto vzniklé pojmenování má charakter vývojové inovace nebo nové 
potencionální jednotky. Pro jeho přijetí je nutný i jeho vztah k normě, protože 
pokud je přijat do normy, stává se jeho užívání územ v určitém kolektivu. 
Některá pojmenování se dostávají do běžného užívání velmi brzy, jiná si svůj 
příznak novosti uchovávají i nadále a další z užívání ustupují, protože zaniká 
předmět či jev, který pojmenovávají (eaylJepU3a1JWl, nepecmpouKa, 2JlaCHOcmb). 
Nová vrstva slovní zásoby není jednolitá, homogenní. Existují výrazy, které se 
rychle vžily, některé jsou utvořeny běžným způsobem, takže si jejich novost 
téměř neuvědomujeme, anebo se jedná o výrazy, které po stránce formální a 
významové nejsou ještě ustáleny. 

Na vzniku neologizmů se podílejí jednak vnějŠÍ (mimojazykové) faktory, 
jednak vnitřní. Ty vnější vyvolávají potřebu pojmenovat nové jevy, nové 
předměty, podporují šíření nových výrazů, jejich užití a zintenzivňují 

pojmenovávací činnost vůbec. Z vnitřních faktorů je nutné se zmínit především 
o stylistických a strukturních. Ty první jsou spojeny s publicistickým stylem, 
neboť právě odtud se rychle šíří do širokého povědomí a s jazykem hovorovým, 
který nová pojmenování nejen sám vytváří, ale přejímá je i např. ze slangu, 
profesionalizmů apod. Strukturní důvody vystupují především tam, kde původní 
pojmenování nevyhovuje svou formou. Důraz je v současné době kladen na 
nosnost pojmenování. Na přední místo se tak dostávají pojmenování 
jednoslovná, která jsou stručnější a umožňují odvozování. Proto se 
univerbizované názvy vzniklé jako neologizmy hovorové nebo slangové stávají 
velmi rychle spisovnými. 

Na jedné straně vidíme snahu dát nový název každému novému jevu, a na 
straně druhé je snaha sblížit funkčně shodné jevy, stanovit v nich to, co je pro ně 
společné. Pro pojmenování se v tomto případě používají stará slova, rozvíjejí se 
jejich významy. Formování nových významů je často neoddělitelné od nových 
slovních spojení a jejich fungování v jazyce. Tyto dvě protikladné a zároveň 
vzájemně se podmiňující tendence - tendence diferencovat a zobecňovat podle 
shody - regulují proces tvoření slova aktivizaci staré slovní zásoby. 

V oblasti nominace se projevuje dynamický vztah mezi dvěma 

protikladnými tendencemi, a to: 

57 Martincová O: K problematice lexikálních neologizmů. Slovo a slovesnost. 33/1972, s. 285 
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• snahou upevnit nové pojmy s pomocí nových jednoslovných 
pojmenování, což zesiluje celkový počet lexikálních jednotek v jazyce, 
lexikálně-sémantické paradigma se stává složitějším a zvyšuje se jeho 
asymetričnost; 

• stále vznikajícími ustálenými opisnými označeními nových pojmů, která 
sice nezvyšují počet lexikálních jednotek, ale odporují principu <<jeden 
pojem - jedno označení» a činí složitějšími syntagmatické vztahy v 
jazyce, protože místo jednoho slova se používá slovní spojení, popř. 
složenina, majlCI pevný terminologický charakter, např. 

6JlaZOm60pUmeJlbHaR opzaHU3al1Wl, 6p1OKU C 3aHUJ/CeHHOU ma.JlueU, 
KapmOpeJlb-ppU, KYpa-zpWlb, MaCJlO llaUHOZO oepe6a, nooyUlxa 
6e30naCHocmu, CUHOpOM xpOHUlleCKOU ycma.JlOcmu, 
cmeKllOKepaMUlleCKaR nlluma, cyMKa-XOJlOOWlbHUK. 

Jaké znaky hrají roli při vydělování neologizmu? Jsou to: 
1. frekvence, která je ovlivňována nejrůznějšími jevy, mezi něž se řadí 

upevnění pojmu v sociálním vědomí, např. meppop, KllUMam 
2. textový prostor, kdy se slova vyskytují v záhlaví textu, v názvu rubriky, 

článku apod. 
3. gramatický potenciál slova, který se týká tvarosloví i tvoření slov. 

Zaplňují se volná místa v slovotvorném hnízdě, vznikají slova odvozená, 
mezi nimiž se vyskytují ta, která byla utvořena podle určitého modelu 
(cHcTeMHbIe CJIOBa), ale i slova autorská 

4. syntagmatika, která se zabývá vznikem slovního spojení, rozšířením 
spojovatelnosti (oJluzapxu - omellecmseHHble, y:»eacHble, pOCcuucKue; 
mypbl seJlOCUneOHble, oxomHUllbu, csaoe6Hble, zopR""ue, 
npUKJllOlleHllecKue, 3KOJlOZUlleCKue, UHousuOyaJlbHble, 
3KC«ypCuoHHble, SblXOOHOZO OHR, 3KCmpeMaJlbHble, lUon-mypbl, lUy6-
mypbl; cmpaxo6Ku 3K30mUlleCKue, meJleCHble; KllUMam 
cy6mponullecKuu, tjJuHaHcosblU, uHsecmu~uoHHbIU, nOJlUmUlleCKuu; 
6peHo - naptjJlOMepHblu, co6cmseHHblu, CWlbHbIU, esponeucKuu, 
omellecmseHHblu, 3KCKJlI03USHbIU; 6peHO zooa, 6peHO-MeHeO:»eep, 
6peHO-JlUOepcmso, 6peHO-KOHCaJlmUHZ, 6peHO-SOUHa) 58 

5. změny v paradigmatu, které mohou podnítit tvoření nových 
synonymických a antonymických spojení (60J/COb - 21la6a, Jluoep, 

58 Jedná se o zahraniční cestu spojenou s nákupy kožichů, jejichž ceny jsou v dané zemi velmi výhodné. myfi

Typbl B rpeu;mo. BceM H3BeCTHO, qro B «myfi-rype» B rpeIUlH MO)KIIO KyIIHTh KaqeCTBeJIHYlO my6y. llOKYnaH 

Typ 33 myfioií B rpeu;mo, Bhl HMeere B03MO)l(}lOCTh 3a OTHOCHTeJlhHO He60JThllHe ~eHhrn YB~eTh o~HY H3 

KpacHBeHllHx H ~peBHeHulHx CTpaH EBpOIIhI. ( , 17.8.2007) - Mhl OTHOCHMCH K :nOH peKJIaMe 

HeraTHBHO- yTBep)l(~aeT H.B. fipeH~-MeHe~~ep KOM6HHaTa. (H3BecTHH, 10.1.2002) «lipeH~OM ro~a» B 

HHTepHere Ha3BaJIH H3BeCTHH. (H3BecTHH, 15.5.2006) OH roTOBHT MeHe~epOB COBpeMeHHhlX KOMnaHHŘ K 

peBOJIIOlUIH B 06JIaCTH 6peMHHra - fipetm-JI~epCTBy. (JIornCTHKa, 2004) 
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2Jlaeapb, 6occ; UlofjJěp - eoi)umeJlb - aemoMo6UJlucm; Ulon-myp -
A v 6 V) 59 noe3uKa 3a nOKYnKaMU; cepblU - eJlblU 

Při zařazování slova mezi neologizmy je třeba vzít v úvahu i stupeň jeho 
fixace ve slovnících, pocit «novosti» u uživatelů jazyka, dynamiku používání, 
aktualizaci, OpOZICI «neologické-archaické», sociálně-funkční sféru jeho 
existence. Jsou to slova vytvořená zcela nově, nebo slova aktualizovaná v 
nových sociálních podmínkách, slova vytvořená transformací i slova přejatá z 
jiných jazyků. Jedná se o slova nová svým tvarem nebo významem, popř. 
obojím. Z toho vyplývá, že se mezi neologizmy mohou zařadit i slova nářeční, 
hovorová, žargonní. Žargon (resp. argot a slang) má dominantní úlohu, i když 
intenzivní je i vliv hovorových, nářečních a profesionálních prvků. Z hlediska 
sémantiky a funkce můžeme neologizmy rozdělit do dvou různých skupin: 

1. sémanticko-funkční neologizmy, které slouží k označování nových jevů 
a faktů. Označují nové reálné, neznámé jevy, procesy, pojmy a plní tak 
nominativní funkci. 

2. stylisticko-funkční neologizmy, které neoznačují nové reálné jevy, ale 
jinými jazykovými prostředky označují stará fakta či jevy. Podílejí se na 
vzniku synonymních řad. Zatímco neologizmy první skupiny se vážou 
ke sféře denotace, tak neologizmy druhé skupiny jsou spojeny se sférou 
konotace. 

O. Martincová při určování jazykových jednotek jako neologizmů 

vycházela z těchto kritérií: 60 

• z hodnocení pojmenování uživateli, které vyplývá z pocitu zvláštnosti, 
neobvyklosti, novosti 

• z určitého časově ohraničeného období, v němž se nová pojmenování 
objevují 

• z postavení nového pojmenování ve slovní zásobě 

Při klasifikaci neologizmů vychází z jejich formální a významové stránky, 
z rozdílu jednotek lexikálního systému a jednotek kontextových a z funkčně
stylového rozvrstvení slovní zásoby, kdy vyčleňuje typy tzv. stylových 
neologizmů. 61 Neopomíjí ani hledisko genetické a funkčnÍ. Z genetického 
aspektu vyčleňuje ta pojmenování, jejichž vznik je vyvolán potřebou 

pojmenovat nové předměty, jevy reality a pojmy. Z aspektu funkčního za 
neologizmy považuje ta pojmenování, která příznak novosti získávají změnou 
své základní funkce, např. změnou funkce sdělovací na estetickou, funkce 
odborné na publicistickou. Dále sem řadí básnická novotvoření, příležitostná 
pojmenování a pojmenování vzniklá dříve, ale pokládaná za nová. Nová 

59 CephlH - nekvalitní, necertifikovaný; 6eJIhlH - kvalitní, certifikovaný 
«CepLIĎ» reJIetPoH KaK JII060H HeJIeraJIhHhIH reJIetPoH KycmpHO rreperrporpaMHpyeTcH AIDI pa60Thl B POCCHH. 
KaqecTBo CBH3H HIDKe, qeM y «6eJ1blX» TeJIe$oHoB, KOTophle ce-rpTH$mwpoBaHhl. (KoMMepCaHTh, 30.4.2005) 
60 Martincová O.: K problematice lexikálních neologizmů. Slovo a slovesnost. 33/1972, s. 284 
61 Tamtéž, s. 285 
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pojmenování, která mají schopnost stát se systémovými lexikálními jednotkami, 
, I ' I' 62 nazýva v astnl neo Oglzmy. 

Přechod neologizmu mezi nepříznaková (neutrální), všeobecně rozšířená 
slova je podmíněn společenskou nutností pojmu, který označuje. S rostoucí 
aktuálností daného předmětu či jevu se pocit novosti postupně ztrácí, stejně jako 
se vytrácí charakter cizorodosti při změně cizojazyčného slova v přejaté. 

2.1. OkazionálnÍ pojmenování 

Od lexikálních neologizmů je třeba odlišit nová pojmenování okazionálnÍ. 
Okazionalizmy 63 « lat. occasionalis «příležitostný») jsou utvořeny jednou a 
užívány příležitostně, mají rys náhodnosti a nahodilosti, vyjadřují citové, 
hodnotící postoje mluvčího (zpravidla negativní), čímž je sice oslabena jejich 
nominativní funkce, ale naopak je podtrhnuta jejich funkce expresivní. Jejich 
expresivita není stejná, je závislá na formálním a sémantickém porušení norem 
jazykové slovotvorby, tzn. čím je porušení menší, tím je také nižší jejich 
expresivita a naopak. Můžeme je charakterizovat také jako jednotky autorské, 
individuální, jako jednotky stylistické, z hlediska frekvence jako řídké. Jejich 
užití je jednorázové, váží se zpravidla na jediný kontext. Jejich slovotvorná 
forma dodává jejich významu na nezřetelnosti, takže k pochopení lexikálního 
významu, k jejich identifikaci často napomáhá kontext. Okazionalizmy stojí na 
periférii slovní zásoby, jsou to výtvory individuální, které nemusí odpovídat 
zákonům jazyka a jeho slovotvorným modelům. Jejich specifikum spočívá 
v tom, že jsou vytvořeny jen pro určitý kontext, pro určitou řečovou situaci, 
neupevňují se v jazyce a ani si nečiní nárok vejít do všeobecného užívání; pocit 
novosti je v nich zachován nezávisle na době jejich vzniku. Okazionalizmy jsou 
produktem dynamiky rozvíjejícího se jazyka. Mohou být jak domácího, tak i 
cizího původu. Na rozdíl od neologizmů se nestávají trvalou součástí slovní 
zásoby. Plní především uměleckou funkci. Do poloviny 20. století jsme se 
s nimi setkávali hlavně v umělecké literatuře a v novinových fejetonech. Na 
konci 20. století s rozslrením svobod nejrůznějšího typu došlo k rozkvětu 
neuzuálního tvoření slov, které začalo pronikat do publicistických textů jako 

62 Tamtéž, s. 292-293 
630kazionalizmy neboli okazionální slova mají v ruštině ještě další názvy, jak uvádí Lopatin (JIonaTHH B.B.: 
PO)K,lI.eHHe CJIOBa. MocKBa 1973, s. 64), např. HH,lI.HBH.n.yaJIhHble CJIOBa, XY,ll.O)KeCTBeHHble HeOJIOrH3MhI, 

TBOpqeCKHe HeOJIOrH3MhI, aBTOpCKHe HeOJIOrmMhI, CTHJIHCTHqeCKHe HeOJIOrmMhI, HeOJIOrH3MhI KOHTeKCTa, 

O,ll.HOpa30Bhle HeOJIOrmMhl, JIHTepaTYPHhIe HeOJIOrH3MhI, CJIOBa-CaMO,ll.eJIKH, CJIOBa-O,ll.HO,ll.HeBKH, HeOJIOrH3MhI 

n03Taapod. 

Tento termím byl poprvé použit v článku Feldmanové (H.M.cDeJIh,ll.MaH: OKKa3HOHaJIhHhIe CJIOBa H 

JIeKCHKorpa$IDI. In: BOnpOChl 1I3hIK03HaHIDI, 4/1957, s. 64). Autorka píše: «no,ll. OKKa3HOHaJIhHhIM CJIOBOM 11 

pa3yMeIO CJIOBO, 06pa30BaHHOe no 1I3hIKOBOĎ MaJIOnpO,ll.yKTHBHOĎ HJIH Henpo.n.yKTHBHOĎ MO,ll.eJIH, a TaK)Ke no 

OKKa3HOHaJIhHOĎ (peqeBoĎ) MO,ll.eJIH H C03,l1.aHHoe Ha onpe,ll.eJIěHHhIĎ cnyqaĎ JIH60 C IIeJIhIO 06hJqHOro 

coo6IIIeHIDI, JIH60 C IIeJIhIO xY,ll.O)KeCTBeHHOĎ. nO,ll.06HO nOTeHIIHOHaJIhHOMY CJIOBY, OKKa3HOHaJIhHOe CJIOBO 

eCTh 4JaKT peqH, a He 1I3hlKa ToqHO TaK)Ke 11 nOHHMaIO H OKKa3HOHaJIhHYIO 4JopMy CJIOBa». 
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prostředek jazykové hry se slovy, při níž někdy dochází k porušení vžitých 
slovotvorných postupů (např. kalambúr). Pokud některý okazionalizmus 
pronikne do jazyka, je to pouze dílo náhody. 

Je možné, že se pohled na okazionalizmy změní, což je dáno současnou 
situací, kdy se neuzuální tvoření, které bylo dříve typické pro uměleckou 
literaturu a ústní vyjadřování, dostává stále více na stránky tisku. Jejich tvoření 
je v mnohém determinováno snahou novináře představit známé věci v novém, 
známý obsah v efektivnější formě. Takováto «neobvyklá» slova autoři nejčastěji 
umísťují do záhlaví textu, protože tato slova dokáží upoutat pozornost čtenáře, 
nutí ho zamyslet se nad ním, zvyšují zájem o celý článek, který tak získá na 
přitažlivosti a výraznosti. Tato slova se stávají populárními, lidé je začínají 
aktivně používat, což vede k jejich začlenění do běžné slovní zásoby a upevnění 
v jazyce. Frekvence jejich používání může být nějakou dobu velká, ale jen do té 
míry, dokud existuje jev, předmět, který pojmenovávají. Největší šanci uchytit 
se v jazyku mají termíny, názvy nových strojů, materiálů, institucí apod., ale ani 
ty nemusí společnost přijmout a potom je nutné zaměnit je jinými slovy. 

Na tvorbě okazionalizmů se podílejí produktivní afixy, např. sufixy 
-H3anHH (2py3uHU3allWl), -ěUOK (PoccueHoK), -OCTL (PYCCKocmb), -CTBO 

(60M:JICeCmBO), -ID;Hua (qJOJlbKllOPUlUHa, omlloBUlUHa), -HTL (2epoumb) a prefixy 
0- (OK}'Jlbmypumb), 3a- (3aaHeKOOllUBamb); sufixoidy, např. -MaUHB 

(KumaeMaHWl), -Mau (pumHecoMaH), -Ha.z.a (caxapuaoa), -reHT (cmpax2eum). 
Sílící slovotvorná tendence, která se projevuje růstem okazionálního, 

individuálního tvoření slov a širokým používáním osobních jmen, je v ruské 
lingvistice charakterizována jako «pOCT JIMqHOCTHOro Haqana».64 Jména osob 
vytvářejí celé řady odvozených slov různé sémantiky i struktury. Nejčastěji jsou 
používána příjmení domácích politických a veřejných činitelů pro označení 
jejich stoupenců nebo protivníků (eJlblluHucm, aHmueJlbllUHucm, 2op6alleBell, 

J/CupuHoBell, 2auoapoBell, aJlueBUlUHa, 2op6alleBUluHa, eJlbllUHCKuu, 

npOeJlbllUHCKUU), pro pojmenování výrobků, nejčastěji vodky (2op6alleBKa, 

J/CUpuHoBKa), nebo pro označení ekonomického směru, který daný politik udává 
(2auoapoHoMuKa).65 Se jménem současného ruského prezidenta se pojí, např. 
tato slova nymuHucm, aHmunymuHucm, nymuHcKuu, nponymuHcKuu, nymuHU3M, 

nymuHU3allWl, nymuH6yp2. 

Takováta slova nemůžeme považovat za neutrální, nesou si kladné nebo 
záporné zabarvení v závislosti na politické orientaci daného subjektu. 

64 TIaHOB M.B.: M3 Ha6mo,lJ,eHHH Ha,lJ, CTHJIeM cero,lJ,HJlllIHeH nepHO,lJ,HKH. In: 513h1K COBpeMeHHOH ny6J1HlUfCTHKH. 
MocKBa 1988, s. 27 nebo Ba.rrnma H.C.: AKTHBHhle npOlleCChl B cOBpeMeHHoM pyCCKOM Jl3hlKe, MocKBa 2003, s. 
706 
65 Příjmení na -OB přijímá nejčastěji sufix -ell, zatímco příjmení na -HH sufix -HCT 
Slova raŘ,lJ,apoHoMHKa, KnHHTOHOMHKa, 6ymeHoMHKa vznikla z osobního jména a fonnantu -HOMHKa, což je 
segment slova 3KOHOMHKa. Slova mají zápornou konotaci s významem «utopická, škodlivá ekonomika» 
Sufix -lllHHa vyjadřuje záporný vztah k vlastnostem nebo činnosti těchto osob. 

32 



2.1.1. Typy okazionálních slov 

Klasifikaci okazionálních slov popsala ve svých 
R.Ju.Namitokovová,66 která doporučuje tuto typologii nových slov: 

1. Neologizmy 
2. Novotvoření 

2.1. Autorská 
2.1.1. Umělecká 
2.1.2. Vědecká 

2.2. Neautorská 
2.2.1. Hovorová 
2.2.2. Dětská 

pracích 

Autorská novotvoření definuje Namitokovová jako řečová, která se 
mohou změnit v jazyková. Můžeme se s nimi setkat jak v uměleckém, např. u 
Majakovského, Bloka, Saltykova-Ščedrina aj., tak i vědeckém textu (3KOJlOZU51 

Jl3blKa, JlUHZ603KOJlOZWl).67 Neautorská hovorová novotvoření se vytvářejí 
s vědomím narušení kodifikovaných norem používání slov, s vědomím jazykové 
hry, výraznosti, obraznosti reCI (y6HylJumb adoptovat své vnuky; 
MopK06UmbC51 - pít mrkvovou šťávu; lJepenaz.uumbC51 - jít pomalu, plazit se; 
nymuH6ypz - Petrohrad; KofjJenumue - pití kávy). V řeči dětí se setkáváme 
s různými typy novotvoření - od fonetických (posun přízvuku) přes slovotvorné 
(nlLeJlUHHUK namísto yJIeH; zapMOHumb místo HrpaTb Ha rapMollKe), 
morfologické (caHKa místo caHKH; UCKa10 místo H~), sémantické (MeJlbHUl1a je 
)I(eHa MeJIbHHKa; 6eCYlJlamHa51 ve významu Heo.n;eTWI) až po syntaktické (např. 
zápor - 51 Bcer.n;a He nhlo MOJIOKO). 

Protějškem okazionalizmů jsou potencionální pojmenování. S tímto 
termínem se setkáváme u Vinokura, který píše: «B Ka)l(.n;OM 5I3blKe Hap5I.n;y c 
ynOTPe6AAlOllJ,HMHC5I B nOBce.n;HeBHoH npaKTHKe CJIOBaMH, cyllJ,eCTBYIOT, KpoMe 
Toro, CBoero po.n;a nOTeHQHOHaJIbHble CJIOBa, T.e.CJIOBa, KOTOpblX «paKTHqeCKH 
HeT, HO KOTopble MOrJIH 6bl 6blTb, eCJIH 6b1 Toro 3axoTeJIa HCTop~eCKWI 
CJIyqaHHocTb. To, qTO )l(HBeT B 5I3blKe no.n;cny.n;HOH )l(H3HblO, .n;aHO KaK HaMeK B 
CHCTeMe 5I3b1Ka, npopbIBaeTC5I Hapy)I(J B no.n;o6HblX 5IBJIeHH5IX 5I3bIKOBoro 
HOBaTopcTBa, npeBpallJ,aIOllJ,erO rrOTeHQHOHaJIbHOe B aKTYaJIbHoe».68 Podobně 
charakterizuje potencionální slova V.V.Lopatin: «OHH C03.n;aIOTC5I B peqH 

66 HaMHTOKOBa P.IO.: ABTopCKHe HOBOo6pa30BaHIDI: cnoBoo6pa30BareJThHbIŘ acneKT. POCTOB Ha .D:OH)' 1986 a 
ABTOpcKHe HOBOo6pa30BaHIDI: cTPylnypa H 4>yHKII,HOHHpOBaHHe. MocKBa 1989 
67 Oba termíny spadají do jazykovědy, první se týká čistoty jazyka a druhý je jazykovědnou disciplínou, která je 
těsně spojena s jazykovědnými obory, jakými jsou např. sociolingvistika, etnolingvistika, teorie řečové kultury, 
historie jazyka a která spolupracuje s řadou dalších disciplín, např. sociologií, historií daného národa, 
psychologií. Zabývá se jednak zkoumáním faktoru negativně ovlivňující vývoj jazyka a jednak možnostmi 
obohacování jazyka. 
68 S tímto termínem se setkáváme u Vinokura (BHHOK)'p, r.o.: MaHKOBcKHŘ-HoBaTOp H3hIKa. MocKBa 1991, s. 
223, s. 326). 
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cBo6o,IJ;HO, H 

npOTHBonocTaBillIeT HH,IJ;HBH.n:yanhHo-aBTopcKHe OKK33HoHanH3MhI, 
6a3Hp)'lOm;HecH Ha Tex HnH HHhIX HapymeHHHx H3hIKOBOH HOpMhI B ccpepe 
CJ1oBo06p33oBaHHH.» 69 Řeč je o lexikálních jednotkách, které se stejně jako 
okazionalizmy nestávají součástí slovníku daného jazyka. Potencionální slova 
jsou slova potencionálně existující v jazyce, která potřebují vnější stimul 
vyvolaný řečovou situací, aby mohla být použita. Tvoří se snadno, automaticky 
v procesu komunikace, v samotném proudu řeči a autor je obyčejně v řeči ani 
neregistruje, např. cyneppb16a, cynep36e30a. Významný rozdíl mezi oběma typy 
pojmenování spočívá v tom, že okazionalizmy mohou narušovat pravidla 
jazykové slovotvorby, 70 zatímco potencionální slova vznikají podle 

produktivních modelů, v souladu s těmito pravidly. To dokazuje i Uluchanov, 
který analyzoval okazionalizmy podle pravidel ruské slovotvorby a ukázal, že 
většina těchto způsobů je okazionální (53 ze 79).71 V současné době je velmi 

obtížné oddělit od sebe v textu při takovém množství nových slov neologizmy, 
okazionalizmy a potencionální slova, a proto se začínají tyto tři skupiny spojovat 
do jedné, a to do neologizmů. Někteří lingvisté dělení zachovávají. 

2.1.2. Kalambúr 

Bouřlivé sociální změny, jak již bylo uvedeno, se stávají úrodnou půdou 
pro slovotvornou činnost s pomocí různých kontaminací (HanO)KeHHH, 
KanaM6ypHhle 06p33oBaHHH)72, které byly dříve využívány humoristy a satiriky, 
ale dnes jsou hojně rozšířeny mezi publicisty, kde se staly nejpopulárnějším 
prostředkem tvoření nových slov, jejichž úkolem je ironizovat novou skutečnost. 
Jedná se o nepříliš početnou skupinu slov tvořených neobvyklým způsobem, tzn. 
mechanickou kombinací dvou slov, ale podle produktivních modelů, např. ve 
slově KamacmpouKa (katastrofální dopad přestavby na ekonomiku státu) se 
spojila slova «KaTacrpocpa» a «rrepecrpoHKa»; slovo nOK)/naHm (ten, kdo přijíždí 
z jiné země za nákupem) vzniklo ze slov «nOKYnaTh» a «OKKYnaHT»; slovo 
KOMMymaHm (ten, kdo opustil řady KSSS a změnil své názory, čili «převlékl 
kabát») bylo utvořeno ze slov «KOMMYHHcTHqeCKHH» a «MYTaHT»; ve slovech 
npux6amU3allWl či o6upaJlU3allWl (tunelování) se spojila slova «rrpHXBaTHTh» a 

69 nonaTHH B.B.: PO)l(,lJ,eHHe CJIOBa. HeOJIOrH3MhI H OKK33HOHaJIhHhIe 06P330BaHIDI. MocKBa 1973, s. 82 
70 Podle Martincové se jedná o anomálie. (Martincová O: K problematice lexikálních neologismů. Slovo a 
slovesnost 33/1972, s. 287) 
71 Y.rryxaHOB H.C.: E,lJ,HHHIl,hI CJIOBoo6p330BaTeJIhHOŘ CHCTeMhI pyccKoro H3hIKa H HX JIeKCWleCKaH peaJIH3a:U;IDI. 
MocKBa 1996, s. 94-95 
72 Savický N., Šišková R., Šlaufová E.: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Praha Academia 1999 
s.6 
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«rrpHBaTH3aQH5I», resp. «06HpaTb»; pravověrný stranický činitel byl pojmenován 
napmo3aep - slovo vzniklo složením slov «rrapTHMHbIM» a «.n;HH03aBp». Z 
dalších kontaminací můžeme připomenout depbMoKpambl, 6wldoKpamU5l, 

deMoKpad, ceKcnJlyama14U5l, 6poeeHoce14, XPYUlo6b/
3 apod. 

Kalambúr proniká i do zkratek. Je to v současné době jedna z 
nejoblíbenějších jazykových her, která se vyskytuje v různých sférách jazyka, od 
hovorového, přes umělecká díla až po novinové články. Tento typ jazykových 
her fixují i slovníky (BY3 - eblumu ydallHo 3aMyJIC; 3KCTP A - 3x, KaK 

mpydHo cmaJlO pyCCKOMy aJlK020JlUKY a při čtení nazpátek - a pa3ee maK 

cmp05lm KOMMyHucmullecKylO 3KOHOMUKy?) 

Velmi často se součástí «kontaminovaného» slova stávají slova 
cizojazyčná, což je důkazem jejich adaptace v novém jazykovém prostředí. 
Zvláště příznačné jsou případy kontaminace anglických a ruských prvků v 
žertovně-ironických slovních hybridech, jimiž je přeplněn současný jazyk 
mládeže, např. slovo aH2JlUUl vzniklo z počátečních písmen ruského 
«aHrJIHMCKHM» a konečných písmen anglického «English» a označuje angličtinu; 
6ymblJl6oJl bylo vytvořeno z ruského «6YTbIJIKa» a anglického «ball» pro 
opilství, pití alkoholických nápojů; pro vyjádření díků se používá výraz ceHbKa z 
anglického «thank you, thanks»; místo za lavicí je cumo z anglického «seat»; 
z anglického «teacher» s asociativním spojením se slovesy mblKamb,mblKHymb 

bylo utvořeno ruské mblllKa, mbllla; angličtina se podílela i na vzniku slova 
ppwzaeKa, které vzniklo z «free love» se slovotvorným náznakem na ruské 
«JIaBKa» a které se překládá jako lehká dívka; slovo lleKucm se podílí na 
jazykové homonymii, i když bylo vytvořeno z anglického «check» (prověřit, 
prohlédnout) s významem textový program. 

Kontaminací vznikají především okazionalizmy substantivní povahy s 
negativní sémantikou. 

73 Toto slovo se začalo objevovat s velkou frekvencí na jaře 2007 v tisku vedle hovorového slova XpYlIfě6Ka, což 
souvisí s výnosem vlády tyto domy do roku 2010 zbourat. Slovo vzniklo kontaminací slov XpyměB a TPymo6bI. 
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3. KLASIFIKACE NEOLOGIZMŮ 

Nové lexikální jednotky jsou různorodé, neexistuje jednotná definice, a 
proto vzniká problém i s jejich klasifikací. Můžeme je dělit do skupin podle 
nejrůznějších příznaků: formálních, sémantických, syntagmatických, 
paradigmatických aj. Některé klasifikace jsou tradiční pro celou lexiku, např. 
podle způsobu jejich vzniku, podle stylistického zabarvení apod., jiné se opírají 
o příznaky, které tyto jednotky mají, např. podle stupně jejich novosti. 
podrobnou klasifikaci neologizmů podali ve svém díle Kostomarov a 

, 74 
Popovova. 

Nejčastěji se setkáváme s klasifikací neologizmů podle prvku novosti na 
neologizmy absolutní a relativní.75 Mezi absolutní patří ta slova, která se dříve 
v jazyce nevyskytovala (60M:JIC, Jleu6Jl, fjJacm-fjJyo, llHH-Koo); mezi relativní 
neologizmy řadíme slova, která nejsou nová. Dělíme je do tří skupin: 

1. navrátivší se lexika. Jedná se o skupinu málo používaných, 
tabuizovaných nebo zastaralých slov, která se v posledním období 
«aktualizovala» (6ocalJ, 6e3pa6omUZla, cOMoceKcyaJlUCm, 
cy6epHamop, cy6epHUH, oyMa, 3a6acmo6Ka, ceKC, CmalJKa, ye30). 
Řadíme sem také náboženské termíny (aJlmapb, 6e36o:JICHUK, BOe, 
e6aHceJlUe, ucno6eob, MWlocepoue, naHuxuoa, II acxa, peJlUK6UH, 
PO:JICOeCm6o), nebo slova, která se hojně používají v přeneseném 
významu a z kterých se stávají publicistická klišé (Oyx06HblU omeZl 
pefjJopM, KOMMyHuCmUlJeCKUe nacmbZpu, XpOM. HayKU, nOJlUmUlJeCKOe 
e6aHceJlUe) i cizí lexiku, která se v sovětském období používala pouze 
pro hodnocení západních reálií a dnes označuje analogické předměty a 
jevy ruského života (6aHKup, 6up:JICa, oenapmOM.eHm, Kaoem, JlUZleU, 
M3p, ofjJuc, napJlaMeHm npe3uoeHm). Tyto jednotky je třeba odlišit od 
domácích a cizích neologizmů, protože byly známé spisovné ruštině a 
přejatými jsou ne samostatná pojmenování, ale reálie, které označují. 
Za přejaté neologizmy z hlediska neologie Kostomarov označuje ty 
lexikální jednotky, které «rrpHIIIJ1H K HaM BMecTe c 0603HaQeHHbIMH 
HMH pearrIDIMH mIH rroIDITIDIMH mIH 6e3 HHX, HO B paCCMaTPHBaeMbIŘ 
HaMH rrepHo,n; - B rrOCJIe,n;HHe ,n;Ba ,n;ecHTHJIeTIDI».76 
Touto lexikou se nejvíce zaplnil slovník v «přestavbovém» a 
«popřestavbovém» období. 

2. aktualizovaná lexika. Jsou to lexikální jednotky z tzv. základního 
fondu ruštiny, které v jazyce existovaly již dříve, ale v dnešní době u 
nich došlo k aktivizaci sémantických změn: k rozšíření 

74 KOCTOMapOB B.L: COBpeMeHHhlH pyCCKHH JIHTparypHbIH H3bIK, MocKBa 2003 
nonoBa T.B., PaIJ.H6YPCKaH JI.B., ryryHaBa A.B.: HeoJIorIDI H Heorpa$HH cOBpeMeHHoro pyCCKOro H3bIKa, 
MocKBa2005 
75 Relativní neologizmy mohou být označeny i jako funkční neologizmy nebo aktualizovaná slova. 
76 KOCTOMapOB B.r.: tamtéž, s. 214 
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spojovatelnosti, k získání nových významů včetně přenesených, ke 
změně významu v souvislosti s ideologickou změnou ve vývoji 
společnosti, ale i ke stylistickým, hodnotícím změnám (celoH HU3KUU, 

6blCOKUU; ,lJ;eHbrH ttepHble, 2p513Hble, Oepe651HHble, OmMbl6aHUe oeHe2; 

npo41eccHOHaJlbHblĎ MHrpaHT, npo41eccHOHaJlbHblĎ TYPHCT; 77 slovo 
ouccuoeHm ztratilo ideologické zabarvení; slova 6U3Hec, 6U3HecMeH, 

oUJlep postupn mění svou zápornou konotaci na kladnou, i když u 
některých vrstev obyvatel si svou zápornou konotaci ponechává; slovu 
npe3uoeHm se dostalo rozšíření významu). 

3. vnitřní výpůjčky. Jedná se o slova, která pronikají do spisovného 
jazyka z hovorového jazyka, nářečí, sociolektů, profesionální 
a terminologické lexiky, která se díky popularizaci vědy 

determinologizuje (6upmya.JlbHblU, xocnuc, myco6Ka, 6apmep, 6auK, 

KOJl51COttHUK, MUHUMa.JlKa, HaHOmeXHOJl02UU, onopHuK, nUHamb). 78 

Ha1:JaJIo $eBpaJI" - «HHlKHU» ce30H M" aB~IaKOMrraHHH. npeJIeCTH rryTemeCTBHH B «HHlKHU» ce30H. Te )Ke, 
KTO pacrrpo60BaJI BK)'C rryTemeCTBHH B «He celOH», Ha3bIBaIOT ero 3aMeQaTeJIbHbIM. (Internet, 25.1.2004) 
YTBep)K)l;aJIOCb, 1:JTO B neHllHrpa.Ll,CKOH 06JIaCTH «QěpHble» )),eHbl'H COCTaBJI"JIH )),0 90% )l;OXO)),OB CMH. 

(KoMMepCaHrh,4.3.2003) 

V ruské jazykovědě se k této klasifikaci hlásí např. N.Z.Kotělovová, 

představitelka konkrétně historické teorie, která dělí neologizmy do tří skupin: 
1. sémantické (slovo získává nový význam) 
2. neologizmy-synonyma (nový tvar kjiž existujícímu slovu) 
3. vlastní neologizmus (spojení předcházejících dvou faktorů) 

Také O. Martincová, která se věnuje studiu neologizmů v českém 

prostředí, provádí klasifikaci neologizmů na základě rysu novosti. Nová 
pojmenování dělí na ta, jejichž rys novosti záleží v pojmenování nového 
myšlenkového obsahu novou formou, dále na nová pojmenování, jejichž rys 
novosti záleží pouze v pojmenovaném obsahu a na nová pojmenování, jejichž 
rys novosti záleŽÍ v novém slovotvorném zpracování dříve pojmenovaného 
obsahu. 

Neologizmy jsou z velké části neutrální, tj. používají se ve všech 
funkčních stylech (HapKo6U3Hec). Lze je také dělit podle různých stylových a 
tematických oblastí na takové, které se váží k určitému stylu, např. vědeckému 
(030HHa5l oblpa, KJlOH), publicistickému (HapKo6apoH, HbIOC-pyM), obchodnímu 

77 Slovní spojení HH3KHH, BblCOKHH ce30u, rrpo$eCCHOHaJIbHbIH rypHCT vznikla s rozvojem turizmu. První dvě se 
stala synonymy k «MHMO, BHe ce30H»; «B ce30H». Poslední sousloví pojmenovává turistu dobře obeznámeného 
se zákony cestovního ruchu, který však hledá nedostatky v zákonech a potom třeba i soudně vymáhá 
odškodnění. npo$eccHOHaJIhHbIH MHrpaHT je označení pro vysokoškolsky vzdělané lidi (lékaře, vědce apod.), 
kteří odcházejí za prací do zahraničí. 
78 KOJIJlCO'lHHK _ vozíčkář; podle něho bylo vytvořeno slovo orropHHK, které v češtině zatím svůj ekvivalent 
nemá - ten, co se opírá o hůl, berle. 

37 



(()WZep, MOHOnOJlU5l, meHeeUK, 6Up:>ICeeuK), hovorovénu (Kcepumb, HaKpymKa, 

Heee3yxa). Některé z nich mají ještě užší sféru použití: v ekonomice 
(KeOmUpoeamb), informatice (KapmpUÓ:>IC), politice (uHayzypalju5l, KOHceHcyc), 

kultuře (KUmlJ, KJlun, KacmuHz), hudbě (xun-xon), sportu (mpeKuHz), náboženství 
(uCJlaMU3aljU5l) apod. a podle stylistického zabarvení na hovorové nespisovné 
jednotky (c6aljamb, nopHyxa), žargonizmy (KalJa.TlKa, nonca), které v sobě nesou 
odstín sníženosti a jednotky knižní (uHeeKmuea, MeÓuamueHblu), oficiální 
(MOJloo6ecnelJeHHocmb) s odstínem vznešenosti. Lexikální jednotky, které mají 
hodnotící a emocionální vlastnosti, mohou vyjadřovat opovržení (KoMMyH5lKa, 

nonca), nevoli, nesouhlas (nonyJlucm, noÓnucaHm), ironii (omcuÓeHm, 

nOJlummycoeKa ). 
Jak již bylo uvedeno ve druhé kapitole, mohou se nové jednotky dělit 

podle užití v langue a parole na jazykové a řečové. Jazykové jsou ty, jež jsou 
hojně používané a bývají uvedeny ve slovnících. Řečové neologizmy nebo též 
okazionalizmy se dělí na dvě skupiny: neautorské (anonymnl) a autorské. 
Blízké řečovým neologizmům jsou již zmíněná tzv. potencionální slova, která 
jsou tvořena podle vysoce produktivních modelů a také podle analogie s 
pravidelným nebo nepravidelným tvořením (ceepxlJeJlOeeK, cynepPb16a). K nim 
řadíme i dětské tvary, které se tvoří automaticky a časem bývají zapomenuty. 
N.P.Savický se domnívá, že jedním z kritérií přijetí neologizmu do langue by 
mohla být pravidelnost (ústrojnost) tvoření.79 I když langue zná i případy slov 
nepravidelně utvořených (viz kalambúry), která se ujala. 

Podle délky aktivního používání rozlišujeme neologizmy, které si své 
místo nacházejí v aktivní slovní zásobě (opuc-MeHeÓ:>ICep) a neologizmy, které 
dnes již patří do pasivní slovní zásoby (eaylJepU3aljU5l, 2JlaCHOCmb, KOHceHcyc, 

~ ~) 80 HecyH, nepecmpouKa, nO.!l)'lJKa, npueamU3aljuoHHblU lJeK, paCmaMO:>ICKa . 
Z hlediska původu rozlišujeme také dvě skupiny neologizmů, a to ruské, 

které vznikly na ruské půdě nejrůznějšími slovotvornými způsoby - sufixací, 
prefixací, skládáním, bezsufixací, změnou významu (meHeeuK, ÓWlepcKuu, 
3QXJlOnamb, 3a6yzopHblU, 6aHKoMambl-MoUleHHuKu, HepOpMa.Tl, pa:>ICUu) 81 a 
přejaté jednak z jiných jazyků, dnes hlavně z angličtiny, tzv. vnější neologizmy 
(mIOHuHz, nupcuHz, npeccuHz, 6U3HeceyMeH, ÓaueuHz) nebo z jednoho podjazyka 
do druhého v rámci jednoho jazyka tzv. vnitřní neologizmy (Óypb, nonca, 

o6ea.Tl, Ópaueep, pa360pKU), kdy se slovo přenáší ze žargonu, nespisovného 
jazyka, profesionální lexiky nejčastěji do spisovného jazyka. Vliv teritoriálních 
dialektů na spisový jazyk je v současné době minimální. Jiná situace je u 

79 Savický N.P.: Neologie jako singulární bod jazykovědy. In: Česká slavistika. Praha 2003, s. 142 
80 Slovo «KoHceHcyc» hodně používal M.GorbaČov; s jeho odchodem se ze slovní zásoby vytrácí; «Hecy"» -
zloděj na pracovišti; «noJJY'IKa» - výplata; slovo «paCTaMO>KKa», hodně používané v 90. letech minulého století, 
se dnes stává méně aktuálním. Takto byl pojmenován proces související s převozem zahraničních aut do Ruska, 
kdy bylo potřebné na hranicích vyřídit všechny potřebné formality, tj. přihlášení auta a hlavně zaplacení cla. 
81 Adjektivum «3a6yropHblH» vzniklo ze spojení 3a 6yrop (za hranici, převážně západní). Toto slovo původně 
pochází ze zlodějského žargonu, v němž <na 6yrphI» znamenalo na Sibiř. Adjektivum <<pa>KlIĎ.» v přeneseném 
Významu znamená zdravý. 
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sociálních dialektů - žargonů, kdy se slovník spisovného jazyka obohacuje o 
slova různých sociálních skupin, např. mládeže (npUKOJlbHO - žertovně), vojáků 

(oeOb1, dedo6U{-uHa - mazáci, šikana), hudebníků (dpau6 - energie), zločinců 

(JlenUJla - doktor, 33K - vězeň). 
Podle typu pojmenování dělíme neologizmy do tří skupin: 

• pojmenovávají dosud neexistující reálie (cKUMMep z angl. skim -
cHHMaTb,jedná se o nový bankovní termín) 

• pojmenovávají jevy známé, které z různých důvodů nemají v daném 
jazyce své pojmenování (6036paU{-eHel1) 

• nově pojmenovávají již existující reálie, takže vytvářejí synonyma úplná 
(ideografická), shodná významem i stylistickým zabarvením (dep:JICa6HUK-

2ocydapcm6eHHuK; 636eUleHHblu-npodyMaHHblu) nebo stylistická, která jsou 
shodná nebo blízká svým významem, ale s jiným stylistickým zabarvením, např. 
OepbMOKpam (kalambúr) - deMoKpam (neutrální); decmpyKmu6Hblu (knižní) -
pa3pyUlumeJlbHblU (neutrální); 3a6y2opHblU (hovor.) - uHocmpaHHblu (neutrální) 
a synonyma zaměňující existující slovní spojení (CHH,l(pOM rrpH06peTěHHoro 
HMMYHo,n:e<lmll,HTa - UMMYHoderjJul1um, CllN/(, AIDS, aids; rrpoBo,n:HTb 
I'IH,n:eKcau,mo - uHdeKcupo6amb ve významu valorizovat; rro,n:BeprHYTb 
Ko,n:HpOBaHHlO - 3aKodupo6amb). Tyto tři skupiny neologizmů se řadí mezi 
lexikální neologizmy. 

HaJIH'IHe 336yropHblX 3Bě3,lJ, ,lJ,IDKe B He CaMblX CHJILHbIX KOMaH,lJ,ax. (TB-lIapK, 24/2002) 
B CTpauy BB03HTCH e,l1,HHHlU>1 aBTOMOOHJIeH 3TMX MapOK, HO MX p3CT3M02CK3 CTOHT COTHH He,lJ,OpOrHX 

HHOMapOK. (H3BeCTIDl, 12.11.2002) 
Bce 60JIe3HH,BKJIIOQaH CIUI,lI" npe,lJ,JIaraeT OHa JIeqHTL HapO,lJ,HbIMH MeTO,lJ,aMH H YBepeHa, qTO 3TO rrOMO)KeT. 

(lhBeCTHH, 13.10.2002) 
MLI TOr,lJ,a eIIlě He 3HaJIH, qTO 3TO 6b1JIo CMepreJILHOe 3a60JIeBaHHe AIDS (Auto Immuno Deficency Syndrom -

CHH,lJ,pOM IIpH06peTěHHOro HMMyHHoro ,lJ,ecllmuna - CIII1));). (H3BeCTIDl, 13.10.2002) 
B03MO)KHOCTh e,l1,HHOBpeMeHHo HH)J.eKCHpOB3Tb OKJIa)1.bl BceM pa60THHKaM 6IO,lJ,)I(eTHOH ccllepLl 6LIDO BIDKHO B 

rrepHO,lJ, BLlCOKOH HHcllIDIII,HH. (KoMMepCaHTh, 26.2.2003) 
IIpH 3TOM OHO He 06H3aHo HH,lJ,eKCHpOB3Tb rreHCHH B TOH )Ke nporrOpll,HH, B KOTOpOH pacTYT lIeHLI. 

(KoMMepCaHTb, 26.2.2003) 
Heo6xo,lJ,HMO rrepe,lJ,aTL 33Ka Ha pyKH a,lJ,BOKaTaM. (H3BecTHH, 22.2.2005) 

V ruštině se velmi aktivizují i sémantické neologizmy (neosémantizmy). 
Jsou to lexikální jednotky v jazyce již známé, které získaly nový význam 
(6edHblu - rozbitý; 2p513HblU - nečestný; KOHcyJlbmal1UU - jednání; Memo -

nabídka; OKHO - část obrazovky displeje počítače; capKorjJa2 - speciální zařízení 
pro odpad z jaderné elektrárny; cmpyKmypbl - organizace, uskupení; 3KOJl02UR -

čistota, správnost, péče o tuto čistotu). 
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Ha 3TOT pa3 rJIaBHhlM npOBO,lJ,HHKOM 3aKOHa CTaJIa $paKUIDI OBP, a eě lIH,lJ;ep B.BOlIO,lJ,HH BělI aKTHBHhle 

KOHcyJlbTa"HU Ha 3TOT cqěT. (I13BeCTHH, 29.9.2002) 
H~oHaJIhHM aCCOI.UI~HH H3,lJ,aTelIeH npoBelIa KOHcyJlbTa .. uu no np061IeMe $aKTl{qeCKoro 3anpeTa 

peK1IaMhI aJIKOrolIhHhIX HanHTKOB B neqaTHhIX CMI1. (KoMMepCaHTh, 5.4.2004) 
PyKoBO,lJ,HTelIH K1I)'6a He a$HIDHpYJOT, KaKHe KOHKpeTHo CTpyKTypbl $HHaHcHpyIOT KOMaH,lI,y. (llpaB,lJ,a, 

9.8.2003) 
O)J,HaKO )J,Be He,lJ,elIH TOproB Ha COOHpCKOH Me)l(6aHKOBCKOH BaJIlOTHOH 6Hp)l(e nOKa3aJIH, qTO ueHhI Ha 

Toprax ,lJ,HKTYJOT Ma«Jluo3Hble CTPyKTypbl, KOTophle 3a 6ecueHOK CKYnH1IH H KpeCThHH X1Ie6. (AH<P, 22.1.2003) 
DpoY3ep o6ecneqHBaeT MeHIO)J,1IH web--npH1IO)l(eHHH. (leták, 2004) 

C03,lJ,aHHe CneI.UIaJIH3HpoBaHHbIX MeHIO rpe6yeT ,lJ,OnOlIHHTelIhHOH pa60ThI no nporpaMMHpoBaHHIO. 

(KoMMepCaHTh, 15.5.2005) 

Tyto neologizmy se tvoří především při vnitřněslovní sémantické derivaci 
a v současné ruštině je ponejvíce zastoupena: 

.:. metaforizace (KoMrrólOTepHble nupambl; :JICU60e HCrrOJIHeHHe rreCHH; 
TPaHcrropTHblH KOpUOOp; paKYUlxa ve významu garáž) 

.:. rozšiřování významu (Zpy306uK - aBTOM06HJIó, caMoJIěT, KOCMHQeCKI1H 
Kopa6JIó MM rrepeBo3KH rpy30B; MblUlb - myš jakožto hlodavec (spis.) x 
myš jakožto součást počítače (počítačový termín); nUHamb - kopat nohou 
(nespis.) x obchodní žargon; KJlUKHymb - zavolat koho (nespis.) x 
kliknout myší (počítačový žargon); :JIC)lK - brouk (spis.) x lišák, šibal, 
mazaný člověk (nespis.) x spekulant (obchodní žargon); Ha1<pymKa

navinutí, omotání (spis.) x navýšení ceny (obchodní žargon). Najdeme 
mezi nimi výpůjčky vnitřního či vnějšího typu a kalky. 
S úžením významu a metonymizací (KapmoUlKa - práce při sklizni 

brambor) se setkáváme zřídka. 
Slovo se touto cestou terminologizuje buď jako celek, nebo ve svém 

jednotlivém významu, např. cmpyKmypbl, KOHcyJlbmalluu (v rámci politické 
terminologie); OKHO, Memo, 6eOHblU (v rámci počítačové terminologie). 

Vznik nového významu se tak podílí také na rozšiřování spojovatelnosti, 
např. 3«O.1l0ZUR pellU, fl3blKa, KYJlbmypbl, oyxa, :JICU3HU; cmpy«mypbl 

cjJeoepOJlbHble, MaljJuo3Hble, KOMMeplleCKue, CWl06ble, KpUMUHOJlbHble, 

llUH06HUllbU. Frazeologizmus «060p51HCKOe ZHe300» nabyl významu «místo elitní 
městské výstavby pro vládnoucí vrstvu a bohaté» s ironickým podtextem. 

Své místo v lexikálním systému mají stylistické neologizmy, které si 
zachovaly svůj význam, ale získaly jiné stylistické zabarvení, např. 6U3Hec, 

6U3HeCMeH původně hovorová s ironickým zabarvením se změnila na neutrální; 
slovo napmWl ve významu politická strana bylo do poloviny 80. let 20. století 
neutrální, dnes je ironické; slovo 0660Jl se z hovorové vrstvy dostalo do 
spisovného jazyka. 

Lexikální, sémantické a stylistické neologizmy je možné spojit do jedné 
skupiny tzv. vlastních (silných) neologizmů. Z tohoto hlediska k neologizmům 
řadíme slova, která v určitém jazykovém systému v určité období označují nový 
předmět nebo nový pojem nebo slouží jako nový výrazový prostředek. 
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Kromě silných neologizmů existují i slabé neologizmy.82 Jedná se o 
obnovené lexikální jednotky z hlediska frekvence jejich používání a 
spojovatelnosti. Jejich novost nositelé jazyka téměř nepociťují, a proto k nim 
Kostomarov řadí navrátivší se, slučitelnostní a aktualizované lexikální 
jednotky.83 

Neologizmy můžeme z těchto uvedených hledisek chápat jako úzké a 
široké. Mezi neologizmy úzkého chápání patří lexikální, sémantické a 
stylistické neologizmy, tj. silné neologizmy. Mezi neologizmy v širokém 
chápání patří kromě silných i slabé. 

Také G.A.Zavarzinovová84 dělí neologizmy na silné a slabé. Mezi silné 
řadí slovotvorná a přejatá slova. Přejatá slova mohou označovat jak nové, tak i 
dříve známé reálie, které v ruštině mají své pojmenování. Slabé neologizmy jsou 
známá slova, jejichž novota spočívá ve změně jejich obsahu. Mezi ně řadí 
vlastní sémantické a funkčně-sémantické neologizmy. První se tvoří v důsledku 
vzniku nového významu a druhé jsou spojeny s posuny v užívání (rozšíření nebo 
zúžení sféry jejich použití, zvýšení či snížení frekvence jejich použití, vztah k 
zastaralé nebo nové slovní zásobě). 

Nová slova můžeme dále dělit podle typu jazykové jednotky na 
neolexémy (slova přejatá z jiných jazyků nebo vzniklá slovotvorným procesem), 
neofrazémy (nové frazeologizmy a ustálená spojení) a neosémémy (nové 
významy starých slov a frazeologizmů). 

Ne všechny neologizmy se stanou rozšířenými. V.Gak nová slova dělí na 
neologizmy (vlastní nová lexika), kam řadí také formální neologizmy čili 

potencionální slova vzniklá v souladu s produktivními modely slovotvorby a 
neolexizmy (slova zahrnutá do přepracovaných slovníků), které podle jeho 
názoru tvoří přibližně polovinu neologizmů. Ta slova, která se v jazyce posléze 
neuchytí, nazývá marginálními neologizmy. 85 

82 Pojem «silné a slabé neologizmy», «úzké a široké chápání neologizmů» uvádí Kostomarov (KoCToMapoB B.r.: 
COBpeMeHHhIH pyCCKHŘ JIHTepaTYPHbIH H3hIK. MocKBa 2003, s. 213-215). Také Seňk:ovová navrhuje klasifikovat 
nová slova «B 3aBHCHMOCTH OT creneHH HX HOBH3HhI, KOTOpaH onpe)l.eJIHeTCH B pe3yJIhTaTe COnOCTaBJIeHHH 
HeOJIOrH3MOB C rocnO)l.CTByromHM H3hlKOBhlM CTaH)l.apTOM» a na základě tohoto kritéria rozlišuje «CHJIhHble, 
CJIa6hle» HeOJIOrH3MhI H HeOJIOrH3Mhl «nepeXO)l.HOrO THna». (CeHbKo E.B.: HOBoe B JIeKCHKe cOBpeMeHHoro 
EYCCKOro JIHrepaTYPHoro H3hlKa (70-hle rO)l.h1 XX BeKa), MocKBa 1980) 

3 Tamtéž, s. 214-215. Mezi navrátivší se jednotky (nepeOpHeHTHpOBaHHble) řadí ty, které byly «rrepeHeceHhl H3 
cOBpeMeHHoH 3apy6eX<HOH )l.eHCTBHTeJIhHOCTH H )l.OpeBOJllOIIHOHHOH pyCCKOH B Hamy 06meCTBeHHyID 
CHcTeMY»; slučitelnostní (cOqeTaeMOCTHhIe) chápe jako jednotky «)')Ke 6h1BllHe B ynorpe6JIeHHH, HO 
rronyqHBllHe B yKa3aHHOe BpeMH HOByro COqeraeMOCTh» a aktualizované (aKryaJIH3HpOBaHHhIe) jsou 
«e)l.HHHI1,hI, KOTOphle C nepecrpoŘKoH CTaJIH qaCTOTHbIMH, aKryaJIhHhIMH», např. raHrcrep, rOMoceKcyaJIHCT. 
84 3aBap3HHa f.A.: HeOJIOrH3Mhl B nOJIHTuqeCKOH c$epe. ln: PyCCKaH pe%, 6/2004, s. 65-66 
85 

faK B.f.: HOBhle CJIOBa H HOBhle CJIOBapH. In: HOBhle CJIOBa H HOBhle CJIOBapH HOBhlX CJIOB. JIeHHHrpa)l. 1983, 
s. 16-17,20-21 
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V učebnicích se nejčastěji setkáváme s dělením neologizmů na 
neologizmy přejaté, slovotvorné86 a sémantické. 

Přehled jazykových jevů pokládaných za neologizmy podává 
D.Buttlerová, která je rozdělila do tří skupin podle formálního, funkčního nebo 
genetického kritéria. Domnívá se, že pod formální kritérium spadají neologizmy 
slovotvorné, sémantické a frazeologické; funkční kritérium zahrnuje neologizmy 
jazykové a stylistické, nebo věcné a expresivní; podle genetického hlediska dělí 
neologizmy na literární, poetické, umělecké a obecné.87 

V jazyce není možné předem určit osud slova, je možné pouze stanovit 
tendence a určit lexiko-sémantické sféry větší či menší lexikalizace (zobecnění 
slova v jazyce a tvoření derivátů). 

86 YnyxaHoB H.C.: EMfHHqhI cJIoBoo6pa30BaTeJIhHOH CHCTeMhI pyCCKOro H3hlKa H HX JIeKCWleCKaH peaJIH3aIUU1. 
MocKBa 1996, s. 94-95. Slovotvorné neologizmy tvoří nejpočetnější a velmi různorodou skupinu a vznikají 
podle ruských slovotvorných modelů. Tvoří se podle 17 uzuálních a 62 okazionálních způsobů. 
87 Buttlerová D.: Neologismus i terminy pokrewne. Poradnikj~zykowy. Varšava 1962, s. 246 
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4. vÝVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY RUŠTINY OD POLOVINY 80. LET 20. 
STOLETÍ 

Proces obohacování slovní zásoby je dynamický a neukončený. Na 
obohacování slovní zásoby mají vliv vnější faktory - přejímání cizojazyčné 

lexiky, a vnitřní faktory - sémantické a gramatické změny, posuny různého typu 
ve slovní zásobě. K základním tendencím obohacování slovní zásoby patří: 
A. slovotvorné procesy 

• odvozování (derivace) 
• skládání (kompozice) 
• zkracování(abreviace) 
• vytváření jednoslovných pojmenování (univerbizace) 
• vytváření víceslovných (sdružených) pojmenování (multiverbizace) 

B. neslovotvorné procesy 
• přejímání slov z cizích jazyků 
• kalkování (napodobování cizích vzorů) 
• přenášení slovních významů na základě: 

a) metaforizace (vnější podobnosti) 
b) metonymizace (vnitřní souvislosti) 
c) na základě rozšíření nebo zúžení významu 

Z hlediska současného vývoje slovní zásoby mohu konstatovat, že všechny výše 
uvedené procesy se promítají do ruské slovotvorby, některé z nich však stojí 
v pozadí (kalkování), jiné si uchovávají své prvenství (derivace) a jiné nabývají 
na aktivizaci (univerbizace, abreviace, kompozice, přejímání slov) 

Ve 20. století byla ruština pod vlivem dvou lexikálně-slovotvorných 
explozí, které byly spojeny s: 

~ revolucí r. 1917, která obohatila slovní zásobu především o tzv. 
sovětizmy - slova spojená s budováním socialistického zřízení 

(KOJlX03, KOJlX03HUK, C06X03, nRmWlemKa, nOJlUmUlJeCKUU 

pa6omHuK, nOJlumylJe6a, KOJlJleKmU6, KOJlJleKmU6U3al1Wl, 

MapKcU3M, JleHUHU3M, KOMCOMOJl, nuoHep, nUOHepJla2epb, 

nUOHep60:JICambIU, oKmR6pRma, 6ocKpecHuK, ydapHuK, cy66omHuK) 

a 
~ přestavbou započatou v polovině 80. let, která se rozpadá do dvou 

etap: 

o první etapu, tzv. «rrepeCTpOeqHbIH rrepHo.n,», můžeme 

ohraničit lety 1985-1991 
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o druhá etapa, tzv. «nocJIenepeCTPOeqHbIH nepHo,n;» není 
ukončena a probíhá doposud. 

První etapa i počáteční období druhé etapy se týkaly hlavně změn v 
politické a ekonomické oblasti, a proto byl vývoj slovní zásoby spojen s tzv. 
desovětizací, tj. se zánikem specificky sovětských slova slovních spojení, ale 
také s návratem slov z předrevolučního období, která sice v období budování 
socialistického zřízení úplně nevymizela, ale měla nízkou frekvenci použití; byla 
uváděna v souvislosti s hodnocením západní ekonomiky či západního způsobu 
života. Do jazyka se tak vrátila «staronová» slova domácí provenience i přejatá 
jako např. pepMep, llacmHUK, 3acmou, ale i 2)'6epHWl, zy6epHamop, 

()enapmaMeHm, J(YMa, ye3o, která označují navrátivší se či obnovené reálie. V 
politickém životě se ruská realita přiblížila západní, kopírovala funkce, které 
jsou ruskému životu ciZÍ (npe3UOeHm, 6U'l/e-npe.Mbep), docházelo k 
přejmenování administrativních institucí a politických funkcí, takže co6paHue 

bylo nahrazeno slovem pOpyM; npeoceOameJlb o6JlUCnOJlKOMa se nazývá 2Jla6a 

aOMuHUCmpa'l/uu nebo 2)'6epHamop; Bepxo6HblU C06em byl přejmenován na 
napJlaMeHm; C06em MUHucmpo6 na Ka6uHem MUHucmp06 a jeho npeoceOameJlb 

je npe.Mbep-MUHucmp; 3aMeCmUmeJlU jsou 6U'l/e-npe.Mbepbl a oenymambl 

napJlaMeHmapUu; dřívější C06embl jsou dnes aOMuHUCmpa'l/uu; jejich tiskový 
mluvčí získal titul npecc-ceKpemapb nebo npecc-ammaUle a vystupuje na npecc

KOHpepeH'l/WlX, pořádá 6pUpUHZU a 3KCKJl103U6Hble uHmep6blO; C02Jlacue mezi 
politickými stranami se změnilo na KOHceHcyc. 

Z hlediska sémiotiky lze tyto procesy definovat jako výměnu jazykových 
znaků, při nÍŽ se jedny slovní znaky zaměňují druhými, tzn., že jedny odcházejí 
do pasivní slovní zásoby a stávají se postupně archaizmy, zatímco druhé začínají 
pronikat do jazyka a uchycovat se v něm jako neologizmy. 

V současné době, kdy je politický a ekonomický vývoj relativně ukončen, 
se těžiště dalšího vývoje přesouvá do jiných oblastí lidského života i lidské 
činnosti. Vznikají nové vědní disciplíny (KJlUMamOJlOzWl), rozvíjejí se 
informační technologie (IT-mexHoJlo2UU; IT -cne'l/UQJlUCmbl), objevuje se nová 
elektronika i domácí přístroje (11.1la3MeHHblu meJle6U30p; 6ymep6poOHU'l/a čili 

mocmep; C3H06UllHU'l/a; 6apeJlbHU'l/a; 6JleHOep; peUlěmKa-zpWlb), ohrožují nás 
nové nemoci (SARS; Kop06be 6eUleHcm6o; nmulluu zpunn), objevují se nové 
druhy sportu (cnuHHuHz; cmpemllUHZ; papmuHz; KaHbOHUHZ; napa2JlaUOUHZ; 
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}IOZYll;88 neimm6011), nové hudební žánry či tance (p~:m; xun-xon), změny jsou i v 
oblasti módy (KJ'pmKu-oymuKu, 6puo:J/Cu, 6plOKU C 3aHU:J/CeHHOU ma.nueu) apod. 

Jedná se o léta přelomová ve všech oblastech společenského života. V 
důsledku změn v politickém a hospodářském životě, v životním stylu, ve 
způsobech veřejné komunikace, ve využití nové techniky, zejména počítačů se 
setkáváme s nebývalým množstvím nových výrazů. Téměř před našima očima 
se přejímají nebo tvoří nová slova, slova užívaná dříve nabývají nových 
významů, jiné výrazy, které se užívaly v úzkém okruhu odborníků nebo byly 
spojeny s určitým sociálním prostředím, se dostávají do širšího úzu. Některé 
výrazy se zase vracejí. V mnoha případech vidíme tendenci tato slova 
internacionalizovat. 

Ukazatelem těchto procesů ve slovní zásobě je také aktivizace základních 
slovotvorných způsobů, jakými jsou sufixace, prefixace nebo kombinace obou, 
kompozice, k nimž se přiřazovaly koncem 20. století «mladší» způsoby tvoření 
jako jsou zkratky a kontaminace. Nesmíme zapomínat ani na nadměrné 
přejímání cizích slov. Velkou aktivitu začíná vykazovat přenášení slovních 
významů na základě metaforizace a rozšíření významu. Podle posledních 
údajů89 se v dnešní době využívá pro tvoření nových slov 11 způsobů z 18. 
Velké množství těchto «novotvarů» vešlo již do aktivního užívání a doplnilo 
normativní slovníky, mnohé mají šanci toto místo zaujmout. Mezi posledně 
jmenované řadíme i ty, jež byly vytvořeny konkrétním autorem a mají 
okazionální charakter. 

Lexikální systém ruštiny prošel třemi základními typy lexikálních inovací: 

1) kvalitativní změny se promítají do sémantických procesů, 
posunů významů, změn smyslových konotací, tvoření 

neologizmů, metaforizace, deideologizace, determinologizace 

sémantických 
sémantických 

2) změny v používání slov, které zahrnují procesy aktualizace, tj. přechod z 
periférie do centra slovníku a pasivizaci určitých vrstev lexiky, stylistické 
posuny, aktivizaci používání snížené a cizojazyčné slovní zásoby 

Aktualizace a pasivizace slovní zásoby jsou jevy nestejné intenzity a 
objemu. Aktualizace probíhá rychleji než pasivizace a týká se různých vrstev 
lexiky, kdy do popředí vystupují mnohá «zapomenutá» slova ekonomická, 
politická, administrativně-územní i celé vrstvy tabuizované lexiky z oblasti 
náboženství, sexu, narkomanie. Pasivizace proběhla u společensko-politických 

88 Slovo bylo přejato z angličtiny pro svou krátkost a nahradilo slovní spojení CnyCK IlO 6yrpHcTOMy CKJIoH)', 
v češtině boulování, jízda na boulích. Jedná se o jednu z lyžařských disciplín. 
89 

AyJIHQeHKO A.,lJ,: PyCCKHH 1f3bIK KOHu;a XX CTOJIeTH1f, Mllnchen, 1994 
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vztahů, v ideologické oblasti a u socialistické ekonomiky. V dnešní době se s ní 
setkáváme také, ale probíhá s menší intenzitou, protože vymizel nebo se změnil 
příznak, který slovo pojmenovávalo, nebo slovo nevyhovovalo po stránce 
slovotvorné a bylo nahrazeno novým. «Výměna» lexikálních paradigmat byla 
nejmarkantnějším procesem na počátku lexikální «revoluce» a odstartovala tak 
další změny. 

Proces aktualizace a pasivizace neznamená pouze «návrat zapomenutého» 
a odstranění ze slovní zásoby «nedůležitého», ale je spojen s významovými 
posuny, které se projevují ve změnách ideologických konotací nebo 
přehodnocením nominace, kdy slova s kladným hodnocením dostávají zápornou 
nebo ironickou charakteristiku (rmaHo6blu, KOMMyHucm, cy66omHuK) a naopak 
slova se záporným hodnocením se stávají neutrálními (MUJlJlUOHep, 
KOMMepcaHm, UmpJlJlllU5l, aM6UlIU5l). Také slova dříve používaná pro zahraniční 
nebo předrevoluční realitu se začínají používat pro nominaci ruské reality 
(aKlIuoHep, MOHOnOJlUJl, KOHlIepH). 

3) inovace v nominaci, které spočívají v lexikálním přejímání a tvoření slov. 

Pro ruštinu druhé poloviny 20. století je také charakteristické odstraňování 
hranic mezi podsystémy, které vytvářejí systém národního jazyka: do 
spisovného jazyka se dostávají prvky ze žargonů, slangů včetně vulgarizmů z 
jazyka asociálních živlů, tedy prvky nespisovné a naopak do řeči hovorové 
proniká vliv spisovného jazyka; sociální a profesionální mluva ztrácí svou 
uzavřenost a doplňuje běžný jazyk slovy a výrazy typu: pa360pKa, my4Jma, 
Hae3(}. Příčiny tohoto jevu tkví v sociálních a demografických procesech, které 
probíhají ve společnosti. 

vývoj slovní zásoby je na přelomu století charakterizován těmito 

tendencemi: 
• demokratizace a expresivizace 
• internacionalizace 
• determinologizace 
• růst analytizmu 
• jazyková ekonomie 

4.1. Demokratizace a expresivizace slovní zásoby 

Demokratizace společensko-politického a ekonomického života, lidských 
vztahů ovlivnila některá jazyková fakta a procesy na konci 20. - na začátku 21. 
století a odrazila se v jazyku. Demokratizace jazyka spočívá v průniku 

jazykových prostředků z nekodifikované oblasti jazyka do spisovné. Do 
společenského života se dostaly takové vrstvy obyvatel, které jsou spojeny s 
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různými formami nekodifikovaného, nespisovného jazyka. Demokratizace 
jazy~a s~olu, ~e ,,~šení.m ~en~ry ved:~ k tomu, ~e se" sní~~ná lexi~a do~tala ,za 
hramce ustm reCI a ovhvmla vsechny zanry, ktere potrebuJI expreSI: novmove a 
televizní reportáže, publicistické pořady, politické debaty i oficiální projevy. 

Ve 20. století jsme zaznamenali tři záchvěvy demokratizace jazyka, a to: 
• ve 20. letech (porevoluční období) 
• v 60. letech (oslabení cenzury) 
• na začátku 90. let (přestavba a glasnosť). 

Jak uvádí K.Gutschmidt, 90 «JIHTeparypH05I3blKOBruI TeH,lJ;eHQH5I K 
,neMoKpaTH3aU;HH eCTh O,lJ;HO H3 np05IBJIeHHH UHmezpamU6HOU meHOeHl/UU B 
nHTeparypHoM 5I3blKe. B CBOIO Oqepe,lJ;h ,lJ;eMoKpaTH3aU;H5I Bblpa)l(aeTC5I B 
KOnJIOKBHaJIH3aU;HH, B OTKa3e OT apxaH3MoB, B TepnHMocTH KYJIhTypHoro y3yca 
K HHQ>HJIhTPaU;HH ,lJ;HaJIeKTHblX H npOCTOpeqHhIX 3JIeMeHTOB B JIHTeparypHoe 
o6II(eHHe». 

Otázkou demokratizace jazyka se také zabývala N.B. Mečkovská, která 
pod tímto pojmem chápe «paCIIIHpeHHe ,lJ;OCTYIIHOCTH 5I3blKa ,lJ;JI5I rOBOp5III(HX» a 
ve vývoji tohoto jevu za nejdůležitější považuje tyto sociolingvistické procesy: 
1) změny ve spisovném jazyce; 2) tendenci kjazykové integraci společnosti; 3) 
kolokvializaci jazykové komunikace; 4) internacionalizaci jazyků.91 Jazyková 
integrace je podle jejího názoru podmíněna takovými faktory jako 
«HHBeJIHpYIOll(ee B03,lJ;eHCTBHe JIHTeparypHoro 5I3blKa Ha ,lJ;HaJIeKTbl, 
paclllHpeHHe Kpyra HOCHTeJIeH JIHTeparypHoro 5I3blKa, Bbl3BaHHoe 
pacIDHpeHHeM Cpe,lJ;HerO 06pa30BaHH5I, pa3BHTHeM MaCC-Me,lJ;Ha». Pojem 
kolokvializace objasňuje jako «BJIHHHHe Ha JIHTeparypHblH 5I3blK pa3rOBOpHoH 
peQH H HeHOpMaTHBHOrO (,lJ;HaJIeKTHO-npOCTOpeqHOrO H aprOTHqeCKoro) 
06II(eHH5I»92. Demokratizaci jazyka dále defmuje, jako «npou;ecc CTHXHHHblH, 
o6ňeKTHBHhIH, He3aBHC5Ill(HH OT rrOJIHTHqeCKOrO yCTpoHcTBa 06ll(eCTBa, 
CKOJIhKO OT HCTOpHqeCKOrO BpeMeHH B rJI06aJIhHOM MacIDTa6e. 
,l1,eMOKpaTH3aU;H5I KaK JIHHH5I B 5I3blKOBOH rrOJIHTHKe rrp05IBJI5IeTC5I B TepnHMoCTH 
K HHQ>HJIhTPaU;HH H3bIKOBblX 3JIeMeHTOB H3 HH3KHX CTHJIHCTHqeCKHX pernCTPoB; 
B TeprrHMoCTH K peqeBhIM rrorpemHOCT5IM».93 

Jedná se o nejdůležitější tendenci rozvoje spisovného jazyka, která je 
charakterizována právě procesy sblížení spisovného jazyka s hovorovým, kdy je 
hovorová vrstva obohacována žargonní lexikou a hovorovými se stávají 

90 
ryrIIIMH,II,T K.: 06IIU1e TeH)l,eHD,HH H Crrell,HlpH'leCKHe .pOpMbI MX peaJIroall,HH B COBpeMeHHblX CJIamIHCKMX 

H3bIKax. In:Jazykovedný časopis Jazykovedného ústavu Ludovita Štúra Slovenskej akademie vied, 1998, č. 1-2, 
s. 21-23. Procesem kolokvializace jazyka se rozumí proces rozšíření vrstvy hovorové slovní zásoby a zvýšení 
frekvence jejího používání. 
91 

MeQKOBCKaH H.J>.: TeH)l,eHIl,HH K )l;eMoKpaTH3aIJ,HH B HCTOpHH H3b1Ka: CJIaraeMble H aJIbTepHaTHBbl. In: 
PyccKHií H3bIK B H3MeIDllOmeMCH MHpe. MaTepHaJIbI Me)l(Jl:YHap0)I;HOH HayqHOH KOH.pepeHll,HH 30-31 Mapra 
1999 r., MHHCK 2000, s. 26 
92 T 'v 27 amtez, s. 
93 Tamtéž s. 29 
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jednotky vojenského, policejního, zločineckého i mládežnického žargonu 
(i)ei)o6Ujuna, 60M:JIC, 6blmoeyxa, cmyKatt, 6anan). 

Tato snížená lexika se pak podílí na rozšiřování synonymických řad, 
podněcuje vznik stylistických neologizmů, které vznikají hlavně v hovorových a 
žargonních vrstvách lexiky. Také spisovný jazyk se podílí na vzniku stylisticky 
snížených synonym (paJrywKa - garáž; ttaUnuK - neprofesionál; mpy60ttucm -
programátor, který upřednostňuje počítače firmy BORLAN; XOMRK - domácí 
úkol a domácí stránka v počítači - home page; pOJlJlep - velký hráč, spekulant, 
mafián). 

Tato fakta dokládají intenzivní vzájemné působení různých sfér jazyka, v 
jehož důsledku se do centra spisovného jazyka dostávají okrajové prvky. 

Ze všech procesů, které probíhají v současné ruštině a které jsou vyvolány 
demokratizací, je třeba vyzvednout dva nejcharakterističtější: 
1. žargonizaci, vulgarizaci spisovného a hovorového jazyka 
2. přejímání cizojazyčných slov, která v daleko větší míře než tomu bylo 
doposud, doplňují mládežnický a profesionální žargon. Jejich největší část však 
zůstává za hranicemi běžného jazyka, protože souvisí s odborným jazykem. 

Demokratizace slovní zásoby je těsně spojena s nárůstem expresivní 
slovní zásoby. Ten je spojen s odstraněním jazykového tabu, což vede k 
nadměrnému používání snlžené lexiky (nespisovné výrazy od pejorativních přes 
hrubé, žargonizmy až po vulgarizmy). Zároveň s tímto procesem probíhá míšení 
stylů. Použití snížené lexiky bylo charakteristické pro ústní hovorový jazyk a 
pro málo vzdělané vrstvy obyvatel, zatímco cizí slova byla naopak spojena s 
příznakem knižnosti a se vzdělanými vrstvami. Mezi sníženou lexikou zvláštní 
místo zaujímá lexika se záporným emocionálně-expresivním zabarvením, která 
se dostává i na stránky tisku, protože těmito prostředky se lépe dají vyjádřit 
odsouzení, ironie, nadsázka apod. 

Expresivizace má své místo i při tvoření slov, kdy se objevují stylisticky 
snížená slova, tvořená např. sufixy -Ka, -yxa, -lOra, -IU,UHa (3anpeUjenKa, 

nopnyxa, y6a:JIC}'Xa, 6eCeJlyxa, :JICYpnaJl10za, ()e()06Ujuna) a kdy se masově 
používají autorská slova, okazionalizmy a individuální slova. 

Proces demokratizace má tak dvě stránky: 
1. kvantitativní, kdy narůstá počet aktivních uživatelů spisovného jazyka 
2. kvalitativní, kdy dochází k pohybu v samotné struktuře jazyka. Je to 

důsledek vzájemného vlivu různých nespisovných vrstev jazyka, 
sociálních a teritoriálních dialektů na spisovný jazyk. 

Proces demokratizace v jazyce je v těsném sepětí s procesem 
demokratizace společnosti. Na urychlování tohoto procesu se ve spisovných 
jazycích podílejí hromadné sdělovací prostředky, v nichž dochází ke sbližování 
písemných, knižních i hovorových forem řeči, a které mají značný vliv na 
současný stav řečové kultury. Zde je třeba si uvědomit, že tempo sociálních 
změn není shodné s tempem jazykových změn, které se uskutečňují pomaleji. 
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4.2. Internacionalizace slovní zásoby 

V souvislosti s globalizačními procesy sílí i tendence k internacionalizaci 

slovní zásoby národních jazyků, které se v současné době nenacházejí v izolaci, 

ale naopak se rozvíjejí v kontaktu s druhými jazyky. Stávají se tak součástí 
širšího politického, kulturního i geografického spektra. Na internacionalizaci 
jazyka má především velký vliv internacionalizace vědy, ekonomiky, kultury a 

společenského života, a právě globalizace v oblasti vědy a ekonomie napomáhá 
pronikání cizích termínů do různých jazyků současně s jejich výskytem 

v původním jazyce. Sjednocovat odbornou terminologii si vyžaduje i vstup do 
EU. Požadavek na internacionalizaci současné vědecké terminologie je jednou 

z příčin přejímání cizích slov. Internacionalizace je také přímým projevem 
zvýšené migrace obyvatel a pohybu informací, které vedou k jakési globalizaci 

v oblasti mezinárodní a národní komunikace. Ta přispívá k odstranění 

komunikačních bariér, ale přináší různé problémy v oblasti jazykové kultury a 

jazykové politiky. Internacionalizace je tedy typickým jevem odborného 
vyjadřování, protože nejlépe vyhovuje požadavkům na jednoznačnost a 

usnadňuje dorozumívání mezi odborníky; vzniklé internacionalizmy nejsou 

zatíženy stylistickými, citovými ani vedlejšími příznaky a napomáhají 
obohacování knižní lexiky. 

Internacionalizace se také může podílet na tvoření neterminologických 

pojmenování. Uplatňuje se v rovině lexikální a stylistické (hlavně v odborném a 

publicistickém stylu) a proniká i do slovotvorby. 

Internacionalizační tendence jsou zřetelné i v současné ruštině. Při tvoření 
slov se internacionalizace projevuje: 

1. aktivizací cizojazyčných afixálních morfémů, 

s cizojazyčnými 1 ruskými slovními základy 
anmUma6alJHblU, 2unepuHfjJJlRlIWl, 
KonmpnpodyKmu6Hblu, cynepMapKem, cyneppe6eHoK) 

které se pojí 
( anmupblHOttHUK, 
i>epy6Jle6WaI(UR, 

2. aktivizací cizojazyčných výpůjček, které slouží jako derivační základ pro 
vznik dalších pojmenovávacích jednotek, kdy nacházejí uplatnění i 
domácí slovotvorné prostředky (6Hp)Ka - 6Hp)KeBUK; Bayqep -
BayqepHblĎ; ,n;eMIIHHr - ,n;eMIIHHrOBaTb, ,n;eMIIHHroBbIĎ; HH,n;eKC -
npoHH,n;eKcHpoBaTb; KcepoKc - KcepuTb, oKcepuTb; HaKcepuTb; oq.mc -
OQ>HCHbIĎ; PR - IIHap, IIHapIU,UK, IIHapOBCKuĎ; IIpHHTep - OTlIpHHTUTb; 
IIpOrn03 - clIporno3HpoBaTb; peHTHHr - peHTHHroBbIŘ; THHeH,n;)Kep
THHeH,lJ;)KepcKuĎ; Q>aKc - Q>aKCOBblĎ, Q>aKcuTb; oQ>aKcuTb; 1ll0II -
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OTllionHTb). 94 Mezi nejčastěji používané sufixy pro tvoření přídavných 
jmen patří -H, -OB, -CK, zatímco u sloves jsou na první pozici sufixy -
oBaTb, z cizích potom -HpoBaTb, -H3HpoBaTb a v profesní mluvě pak sufix 
-HTb. To, že se cizojazyčný slovní základ spojí s ruským afixem, svědčí o 
jeho přechodu do lexikálního systému ruského jazyka. 

3. aktivizací slovotvorných prvků, tzv. afixoidů, na něž se přeměňují 

cizojazyčná slova a kořenové morfémy ()1.HCKOMO,11.a, TeJleHrpa, 
mnHoHoMaHHH) 

4. aktivizací cizích slovotvorných postupů a modelů (oHnaHH-oqmc, 
peanHTH-moy) 

Prvky, z nichž je slovo složeno, jsou známy v mnoha jazycích, ale 
význam celého slova, které vzniklo v daném jazyce, je znám pouze danému 
kolektivu. Za projev jazykové internacionalizace můžeme považovat i tvoření 
slov pomocí různých typů zkratek, které se vyskytují v mnoha jazycích. Dnes se 
zkratky přejímají do ruštiny vesměs bez překladu (SARS; SMS-coo6Uf,eHue nebo 
jen SMS, ve slangu 3C3M3CKa; DVD, GPS). 

Vliv na začleňování internacionálních prvků do ruštiny mají především 
mimojazykové faktory, tj. sociální podmínky a jejich změny, působení 

hromadných sdělovacích prostředků, ale i jazykové faktory, mezi něž můžeme 
zařadit: 

.:. aspekt kondenzační, který je spojen s jazykovou ekonomií a spočívá 
v nahrazování víceslovných pojmenování jednoslovnými, např. 

6eceóa ÓJl5l JlCYpHaJlUCmOB - 6pUpUH2; BblllUCJlUmeJlbHa5l MaWUHa -

KOMnblOmep; npeKpamumb onepal1uu, BblnOJlH5leMble KOMnblOmepOM -

KWl5lmb; nellamalOUf,ee ycmpoucmBO - npUHmep 

.:. aspekt aglutinační, který je spojen s tendencí k analytickému 
vyjadřování. Ta se projevuje především v rovině slovotvorné, kde 
podporuje růst složených pojmenování, v němž je atributivní část 

tvořena nejčastěji cizojazyčným lexikálním prvkem, např. UHmepHem

MQ2Q3UH; opUC-MeHeÓ:JICep; 6U3Hec-Klly6, který vystupuje ve funkci 
analytického přídavného jména . 

• :. aspekt analogizační, kdy se vytváří nové pojmenování na bázi již 
existujících slovotvorných modelů. Nejproduktivnějším slovotvorným 
modelem se v současnosti stává model: prepozitivní 
internacionalizační prvek (řecko-latinského původu) + substantivum 
domácího nebo cizího původu, např. BUÓeonupam; meJlenOKYnKU, 

cynepmOBap. Na pronikání tohoto typu do jazyka se podílí snaha o 
dosažení symetrie obsahu a formy, tj. jeden pojem je vyjádřen jedním 
I v ~ 95 

S ovem, napr. ManeHbKHH KonneKTHB - MUKpOKOJlJleKmUB. 

94 Význam tohoto slovesa v češtině je nakoupit. 
95 Aspekty aglutinačními a analogizačními se zabývá Gazda J.: Dynamika a internacionalizace slovní zásoby 
současné ruštiny. Brno 1996 
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.:. aspekt emocionální, který vede k řečové expresivitě, kdy cizojazyčné 
slovo vystupuje jako expresivně příznaková varianta již existujícího 
neutrálního pojmenování (cizojazyčného nebo domácího původu), 

např. 6aKCbl - OOJlJlapbl 

Problematikou internacionalizmů se z hlediska morfologie zabýval Z.A. 
poticha,96 který je klasifikuje na: 

- CJIO)l(Hble 

- npOH3BO,ll;Hble 

- CJIO)l(HocoKpaIIl,ěHHble 

- HenpOH3BO,ll;Hble 

Do první skupiny řadí internacionalizmy složené ze dvou a více slov 
internacionálního charakteru, přičemž každé slovo může vystupovat samostatně 
(má svůj specifický význam), např. KO(jJe-6pežu<; oHJlažm-opuc. 

Druhá skupina je charakterizována slovotvornými komponenty, z nichž 
alespoň jeden může vystupovat samostatně, např. MaKpo3KoHoMuKa. 

Třetí skupinu reprezentují internacionalizmy vytvořené ze zkráceného 
internacionálního slova (převažují adjektiva) a nezkráceného, plnovýznamového 
slova, např. meJlecepua.n. 

Do poslední skupiny řadí takové internacionalizmy, jejichž komponenty 
nelze významově členit, např. nUOH, KJlOH. 

Internacionalizmy jsou charakterizovány jako výpůjčky používané 
v mnoha jazycích, jako výrazy, které byly s malými pravopisnými nebo 
gramatickými úpravami převzaty do mnoha jazyků, přičemž v některých 
případech mají tyto výrazy charakter odborných termínů, v jiných se staly často 
součástí běžného každodenního života; představují tedy jednotky cizího původu, 
které pocházejí z klasických jazyků (latina, řečtina), avšak v současné době 
v souvislosti s globalizací se na jejich vzniku i zprostředkování podílí především 
angličtina. Do jednotlivých jazyků se dostávaly hlavně prostřednictvím termínů 
z různých oborů, zejména prostřednictvím psaných textů. V těchto textech 
dostávaly charakteristiku knižních slov. Dnes je situace jiná, protože anglicizmy 
nepotřebují při přebírání žádnou dlouhou etapu, aby se do přebírajícího jazyka 
dostaly a zdomácněly v něm. 

Internacionalizace není spojena jen s aktivizací přejímání a užívání 
cizojazyčného lexika, ale i s aktualizací dříve přejatých terminologických 
pojmenování z oblasti ekonomie, finančnictví, obchodu, sportu, kultury apod. 
(6up:JICa, 20JlKUnep). 

Otázka samotných internacionalizmů je komplikovaná, protože stanovit 
přesné hranice mezi internacionalizmy a přejatými slovy bývá obtížné. Těžko se 
také od sebe oddělují termíny skutečně mezinárodní od termínů utvořených 
z internacionálních morfů přímo na ruské půdě. 

96 
nOTHxa 3.A.: COBpeMeHHoe pyccKoe CJlOBoo6pa30BaHHe, MocKBa 1970, s. 136-145 
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Internacionalizační tendence se projevují také zvýšeným počtem exotizmů 
v jazyce, a to v souvislosti s šířícími se znalostmi o reáliích cizích zemí. 
Nepřekládají se, a proto se používají v originální podobě (KapaoKe, mupw1Ucy, 

nUlflfa). Dalším příkladem této tendence může být i tvoření slov cestou různých 
zkratek, které jsou vlastní všem jazykům. 

Internacionalizační tendence je v protikladu k tendenci demokratizační, 
protože proces internacionalizace jazyka spočívá v pronikání termínů a 
profesionalizmů do spisovného jazyka, zatímco demokratizace znamená průnik 
nekodifikovaných prvků do spisovného jazyka. Z toho vyplývá, že tvoření slov 
na přelomu století je charakterizována přemísťováním jednotek (lexikálních i 
morfémových) z periférie systému (hovorový jazyk, žargon, profesionalizmy, 
terminologie) do centra (spisovný jazyk). Proces internacionalizace vede 
k intelektualizaci jazyka, zatímco proces demokratizace k zesílení růstu 

expresivizace, což může někdy vést k zhrubění. Internacionalizačních tendencí 
však není třeba se obávat, protože JSou vyrovnávány tendencemi 
nacionalizačními, tzn. tvořením pojmenování z domácích zdrojů. 

Internacionalizace může také pro část nositelů jazyka usnadňovat přístup 
k získání informací, pro druhou část může zpočátku přinášet problémy 
v komunikaci. 

4.3. Determinologizace 

Determinologizace je v těsném sepětí s terminologizací. Jedná se o jev, 
kdy úzce specializovaná terminologie přešla hranice profesionálního prostředí a 
začala se používat v hromadných sdělovacích prostředcích, ve veřejných 

projevech politiků, dostala se do povědomí nositelů jazyka. Vzniklý termín, 
který vejde do širokého povědomí, mění zpočátku své stylové zabarvení, tzn. že 
ztrácí přísnou specializaci, determinologizuje se. Determinologizace slovní 
zásoby je spojena s jevem, kdy termíny nezávisle na svém původu postupně 
obrůstají doplňujícími odstíny sémantiky, přecházejí v jiné jazykové sféry a 
časem se stávají lexémy běžně používanými, např. 6ecnJlo)J.ue (ra3eTbI); BUpyC 
(KoMrrhIOTepHblH); cTuMyJlupoBaHHe (rrepe.n;oBHKoB; .rryqmHX H3 JIyqmHx 
Harpa)I(.n;eHHeM). Při determinologizaci se vývoj významu uskutečňuje zpravidla 
na základě metaforického přenosu. Na základě terminologie se také dají 
vystopovat i všechny typy vývoje významu: 1) rozšíření 2) zúžení 3) přenos 
(metaforický, metonymický, funkční). Přechod do jiného terminologického 
systému je vždy spojen s funkčním přenosem významu. 

Přejímání termínů v současné době souvisí s globalizací, která napomáhá 
průniku anglických termínů do různých jazyků prakticky současně s jejich 

52 



vznikem v původním jazyce. Vzájemné prolínání terminologického lexika 
(souboru jazykových prostředků užívaných ohraničeným okruhem uživatelů) a 
běžné slovní zásoby (souboru jazykových prostředků užívaných při běžné ústní 
komunikaci vymezenou skupinou uživatelů i uživatelů bez vymezení) je z 
hlediska rozvoje slovní zásoby důležité. Na determinologizaci termínů se 
podílejí především hromadné sdělovací prostředky, odkud přecházejí termíny 
z nejrůznějších vědních oborů a disciplin do běžné slovní zásoby. 

4.4. Růst analytizmu 

Tato tendence je zřejmá zvláště od konce xx. století. To, že tyto rysy 
narůstají, neznamená, že ruština přestává být jazykem syntetickým. Růstu 
analytizmu napomáhá šíření nesklonných slov, tj. lexikálních jednotek, které 
vyjadřují gramatické vztahy prostředky, které se nacházejí mimo slovo, a nikoliv 
tvarem slova. To vede ke vzniku nových složených pojmenování, která mají 
zase vliv na růst aktivity takových způsobů tvoření slov, jakými jsou zkratky a 
kompozice. 

Na konci minulého století se zvýšil počet vícemorfémových struktur a ve 
větší míře se začala objevovat spojení s analytickými přídavnými jmény ruského 
původu nebo již zdomácnělými (částečně zkrácenými), tzv. analyty 97, což jsou 

nesklonné lexikální jednotky, které vztah k podstatnému jménu vyjadřují 

analytickými prostředky, nikoliv morfologickými (flektivními), např. BTOp

(BTOPMqHbIŘ), f'OC- (rocy)J;apcTBeHHbIŘ), ryM- (ryMaHMTapHbIŘ), .LJ:eM

()J;eMOKpaTMQeCKMŘ), OHO- (MHocrpaHHbIŘ), Me.LJ:- (Me)J;Mll,MHcKMŘ), Hap

(Hapo)J;HbIŘ), HaQ- (Hall,MOHaJIbHbIŘ), npocIJ- (npo<l>eccMOHaJIbHbIŘ), npoM

(npoMblIIIlleHHblŘ), cneQ- (cnell,MaJIbHbIŘ), cnopT- (cnopTMBHbIŘ), CTpoň:

(crpoMTeJIbHbIŘ) apod. - 6mopcblpbe, 20C2apWlmuu, 2occy6cUdUU, 20cmaUHa, 

2yMnOMOUjb, deM6JlOK, 

uHonpecca,Medcmpaxo6Ka, 

deMU3MeHeHWl, 

Hapden, Ha116e3, 

UH06QJllOma, UHOMapKa, 

Hal1np02paJvtMa, np0M30Ha, 

cne116bmycK, cnel1KoMuccuu, cnel1onepal1uu, cnetJCU2HQJlbl, cnel1penopmaJ/C, 

cnel1npedJloJ/CeHuR, cnel1opyJ/Cue, cnopmKap, cnOpmKOMnJleKC, cmpOUKOMnJleKc. 

Hlavní důvody vysoké produktivity nesklonných jednotek spočívají v 
jejich sémantice, módnosti i ve snadném používání při tvoření dalších slov. 
Pojmenování, na jejichž vzniku se podílejí, zaujímají v procentuálním vyjádření 
ještě nevýznamné místo ve srovnání např. s derivací, ale nemůžeme je opomíjet, 

97 Slovo aHaJIHT poprvé použil Panov v roce 1971. (IIaHoB M.R: 06 aHaJIHTII'leCKHX rrpHJJaraTenhHbIX. In: 
<PoHeTHKa. <POHonorWI. rpaMMaTHKa. MocKBa 1971). V současnosti se touto problematikou zabývá ve svých 
pracích také Krysin, např. KphlCHH JI.II.: PyccKHií H3h1K cero.lUUl 2, MOCKBa 2003 

53 



protože jejich repertoár narůstá geometrickou řadou a nestačí je fixovat am 
slovníky, ani lingvisté. 

Z hlediska tvoření nových slov plní funkci analogickou funkci 
prefixoidů98 kořenového typu a dávají vznik zkratkovým složeninám99 neboli 
kompozičně-zkratkovým slovům. 100 Vyčlenily se stejně jako cizí prvky typu 
aBTO- (aBTOM06HJlbHbIH), aBHa- (aBHa.I.(HOHHblH), arpo- (arpoHoMlflIecKHH), 
600- (6HOJIOrHQeCKHH), reo- (reOJIOrHQeCKHH), rH)l.pO- (rH,n;pOJIOrlfllecKHH), 
eBpO- (eBponeHcKMH), MeTeo- (MeTeOpOJIOrHQeCKMH), HapKO
(HapKOTHqeCKMH), DOpHO- (nopHorpaqmqeCKHH), ceKC - (ceKcyaJIbHblH), TeJIe
(TeJIeBH3HoHHblH), TepMO- (mepMullecKuu), TYP- (rypHCTHqeCKHH), cIloTo-
(Q>oTorpaqmQeCKMH), 3KO- (3KOJIOrHqeCKHHhKOHOMHQeCKHH) 101 apod. 
(aBmoOopoza, aBmOUHcneKlfWl, aBmoKamacmpoifJbl, aBmoMouKa, 
aBmOHOBocmu, aBmOCmOJlHKa, aBmocmpaxoBaHue, aBmOCaJlOH; aeua6Wlem, 
aBuanacca:»cup, aeuanepeJlěm; azpomypucmUKa; 6uoacCOpmU.MeHm, 
6uo6e30nacHocmb, 6UOMHozo3epHoeblu, 6uonpooyKmbl, 6uOmeXHOJlOZUU, 
6uomeppop, 6uomonnueo, 6UOUla.MnyHb; zeonamozeHHblu; zuopOMaCCa:JIC; 
eBpOBaJl10ma, eeponapJla.MeHm; MemeouHifJopMalfuu, MemeocJly:JIC6a; 
HapKoyzpo3a, HapKOnOJlUlfeuCKuu, HapKomopZOBelf, HapKOOeJlelf, 
HapK03aeUCU.MblU, HapKOIrypbep; nopHo6U3Hec, nopHocaum, nopHouHoycmpWl; 

98 Pojem afixoid, prefixoid, sufixoid se objevil u Potichy (llOTHXa A.3.: COBpeMeHHoe pyccKoe 
CJIOBoo6pa30BaHHe, MocKBa 1970). Do té doby se tyto prvky označovaly jako «první část složených slov» nebo 
«prefix». (PyCCKlUI rpaMMaTHKa 1980, Šmilauer v.: Tvoření slov v češtině, Praha 1967). Buzássyová K. uvádí, 
že se jedná o osobitý typ morfému, který se uplatňuje hlavně při hybridních slovech. Je také interpretován jako 
kořenový morfém, jeden ze základů složeného slova, kdy se do spojení mohou dostat také původně odseknuté 
části prvního členu původně dvouslovného motivantu. Slova s odseknutým prvním členem nazývá kompozičně
zkrácenými slovy. (Buzássyová K.: K dimenziám inernacionalizácie slovnej zásoby. In: Internacionalizmy 
v nové slovní zásobě. ÚJČ AV ČR, Praha 2003, s. 10-13) 
99 Gazda J.: Dynamika a internacionalizace slovní zásoby současné ruštiny. Brno 1996, s. 51 
100 Buzássyová K.: K dimenziám intemacionalizácie slovnej zásoby. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. 
UJČ AV ČR, Praha 2003, s. 12-13 
lOl O problematice těchto elementů existuje celá řada odborných prací a pojednání (Kostomarov, Zemská, Panov, 
Krysin, Uluchanov, Gazda) i v české jazykovědě (Martincová, Savický, Dokulil, Mejstřík), avšak v hodnocení 
morfémového statutu těchto mezinárodních (většinou řecko-latinských) prvků jsou mezi autory a jednotlivými 
jazykovědami rozdíly. Zatímco v české jazykovědě dochází vesměs ke shodě a internacionální morfémy typu 
aHTH-, IICeB)l,O-, 3KC-, KHHO-, MaKpo-, nrra-, BH)l,eO-, crepeo- apod., podílející se na vzniku složeného slova, jsou 
nazývány termínem prefixoid, ruská lexikologie za prefixoidy považuje pouze: 1) zkrácené tvary adjektiv 
obsažené ve výchozím sousloví (3KOJIOrWleCKHH reppopHCT - 3KoreppopHcT) 2) mezinárodní prvky, které 
existují v ruské slovní zásobě také jako samostatné lexikální jednotky (KHHO-, pa)l,HO-, BH)l,eO-, IIOPHO-, )l,HCKO-, 
aBTO-) 3) prvky, vyčleněné z přejatých slov, obsahující internacionální morfémy typu aBHa-, a3pO-, TeJIe-, !}lOTO-o 
Internacionální prvky typu )l,e-, IIOCT-, 3KC-, aHTH-, IICeB)l,O-, cynep-, pe-, KOHrp-, KBa3H- se považují za prefixální 
morfémy používané aktivně v oblasti jmenné prefixace. (např. Gazda J.: viz výše, S. 44-49, Zemská E.A.: 
PyCCKHH S13hIK KOHl(a XX CTOJIeTHSI (1985-1995), MocKBa 1996, s.11O-118. Prvky mIIep-, MaKCH-, MaKpo-, 
MHKpO-, MHHH-, MYJIhTH-, yJIhrpa- řadí Gazda do 3. skupiny, zatímco Zemská je neuvádí vůbec. 
IIoIIoBa T.B., PaIUf6ypcKlUI JI.B., ryI)'HaBa )lB.: HeoJIorIDI H Heorpa!}lHSI COBpeMeHHoro pyccKoro S13hIKa. 
MocKBa 2005, S. 90-95 prefixoidy nazývá elementy 2. skupiny. 
Srov. např. Krysin (KphlCHH JI.II.: PyccKHií H3hlK cero)l,HH II: MocKBa 2003) Ten vyčleňuje čtyři typy 
analytických přídavných jmen, která ve spojení s podstatným jménem plní funkci 1. prefixu (cy"ep-, yJIhrpa-, 
MaKpo-, MHKpo-, MHHH-, rHllep-, )l,e-, pe-, IIOCT-, KBa3H-, 3KC-), 2. prefixoidu ()l,HCKO-, eBpo-, TeJIe-, BH)l,eo-), 3. 
zkráceného přídavného jména (IIapT-, )l,eM-) a 4. podstatného jména (6H3HeC, KOMIIhIorep, «pHTHeC, ceKC, 
HHTepHeT). 
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ceKcmaH14bl, ceKcudoJl; meJlellUHOBHUK, meJleuzpa; mepMo6eJlbe; mypnoe3dKa, 
rnYPpupMa; 3KocucmeMa, 3Komeppopucm), které se také stávají součástí 
složených lexikálních jednotek, v nichž stojí v prepozici a plní funkci přívlastku. 
Většina těchto afixoidů je motivována souslovím a vznikají zkrácením adjektiva 
obsaženého ve výchozím sousloví (am-Ia - aBHaUJiOHHbI:ň). 

ABUa6uJleTbI B 2008 ro):()' MOryT 3Ha'lHTeJIhHO rro~opo:)I<aTh H3-3a rrpo6JIeM aBuanapKa. (www. YTPo. 

ru, 22.8.2007) 

TeM 6oJIee, 'lTO BTOpCblpbě rrpH Bcex rrpo6JIeMaX phIHKa oCTaěTC5! ~OBOJIbHO I1eHHhIM 

rrpOH3Bo~cTBeHHhIM pecypcoM. (AH<I>, 2004) 

OrrepaTHBHHKH CJIe~RlIH 3a Ka)l(~hIM marOM HapKO~eJlbIloB. (lhBecTH5!, 28.3.2001) 

I1MeHHo peanmaIlH5! HallnpOeKTa «}J;ocTyrrHoe )l(HJlhě» rrpHBeJIa K 3Ha'lHTeJIhHOM aKTHBH3aIlHH 

CTPOHTeJIhCTBa. (IIpaB~a, 25.7.2007) 

Te, KTO He rro~nHChIBaIOTC5! Ha Ham ~Han, MOryT 3aKa3aTh cnellBbmycK, KaK 06hl'lHhlM HOMep. 

(leták) 

CnopTKapbl Mercedes 06peJIH HOBoe JIHIIO.(www.utro.ru. 18.1.2008) 

3BaKyaIlH5! H3 cnOpTKOMDJleKCa OKa3anaCh BOBce He rraHHKepcTBoM. (113BecTH5!, 27.11.2007) 

OTJIM'lHe TepM06eJIbH OT JII06oro ~yroro 6eJIh5! B TOM, 'lTO rrp5!)l(a H3 KOTOpOM Bhlpa6oTaHO 

TepM06eJIbě, rrpOH3Be~eHa rro OC060M TeXHOJIOrMH. (AH<I>, 14.2.2001) 

Tyto jednotky se podílejí na tvorbě nových slov terminologického a 
neterminologického charakteru, často okazionálního. Jedná se o kořenové 

přejaté prvky, morfémově nevyhraněného charakteru, u kterých dochází 
k postupnému osamostatňování, které vyúsťuje v různé míře k určité lexikální 
samostatnosti, takže z hlediska morfologického ztrácí adjektivní charakter a 
získávají status samostatné lexikální jednotky. Svou samostatnost získaly zatím 
tyto prvky: aBTO (spojeno s rozvojem automobilového průmyslu a dopravy), 
BH)),eo (slovo se rozšířilo v 90. letech minulého století s výrobou nového 
audiovizuálního prostředku, který je sice nahrazován jinými dokonalejšími 
přístroji, ale přesto si zachovává vysokou slovotvornou aktivitu), )),HCKO 

(vyskytuje se převážně v řeči mládeže a je spojeno s trávením jejich volného 
času; vyskytuje se ve významu vyznávání určitého životního stylu, diskotéka, 
hudební styl), nopHo, ceKC, CTepeo, pa)),Ho, 4>HTHec,102 k nimž se přiřazuje také 

102 <l>HTHec řídce <pHT ve složeninách (pumHeC-3aJl; pumHec-Mooa; pumHec-Klly6; pumHec-zUMHacmuKa; 
pumHec-mexHuKa; pumHec-HapKoMaH; pum-copma) vystupuje ve významu tělesná a duševní zdatnost, dobré 
zdraví, vhodný na podporu dobrého zdraví a v současné době také ve významu «nízkokalorický». - HOBblMH 
CerMeHTaMH ~OJI)l(HhI CTaTh JIěrKHe «~uTHec»-copTa, He co~ep)l(amHe caxapa H )l(Hpa. (113BecTH5!, 24.2.2005) -
B MocKBe y)l(e CJIO)l(HJlaCb I1eJIa5! KaTerOpH5! ~uTHec-HapKoMaHoB, KOTophle rrpH rrporrycKe o~Horo-~Byx 
3aH5!THM Ha'lHHaIOT HcrrblTbIBaTh JIOMKy. (www.utro.ru.19.2.2008)-P03HM.lHbleTOproBIlhI3aMe.laIOT. QTO 
MorypThl C rrpHcTaBKaMH «6HO» H «~UT» rrpO~aIOTC5! Ha 10-20% JIY'lme 06hl'lHbIX. (KoMMepCaHTb, 27.7.2004) 
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cynep-, o čemž svědčí i slova «cynepCKU», «cynepCKUU», a proto by se tyto 
prvky měly považovat za lexikální jednotky, které se mohou podílet na vzniku 
vlastních kompozit bez spojovacího vokálu a měly by se vyčlenit ze skupiny 
prefixoidů. Příčinou jejich vydělování v samostatnou jednotku může být jejich 
narůstající frekvence používání a snaha o «ekonomii» jazykových prostředků. 

KrraccWIecKHe aBTO CbeXaJIHCb B MOCKBy. (www.utro.cz .• 22.8.2007) - B L\eJle o m6eJlH AHaHbI 

nOHBHJIOCb TaHHCTBeHHoe aBTO. (www.utro.cz .• 16.10.2007) 
TaM MO)J{HO yC-rpOHTb iJ,HCKO B CTHJIe CeMHL\eCHTblx. (TB-I1apK, 5/2003) - B cnHCKe )J{aHpoB nOMHMO 

rraHKa 3Ha'laTCH POK-H-POJlJl, HbIO-3ŘL\)J{, p3n H L\a)J{e iJ,HCKO. (H3BecnUl, 13.10.2002) - EpIOKH H llJlaTbe H3 

3JlaCTM:qHOrO Kpy)J{eBa, npM:qěCKa a-JIH L\HCKO xapaKTepHbI L\JlH MOL\bI 3nOXH L\HCKO. (AOMOBOŘ, 4.6.2002) 
3a pacnpoc-rpaHeHHe H npOH3BOL\CTBO L\eTCKOH nopHorpa<pHH cmayT HaKa3bIBaTb ropa3L\O c-rpo)J{e, 'leM 

3a pacnpoc-rpaHeHHe 06bI'lHOro nopHO. (lliBecnUl, 29.12.2002) 
Ha HarneM cKaHepe MO)J{HO CKaHHpOBaTb TaK cynepcKH. (reklama) - BaM cynepcKH HL\ěT 6J10HL\. (TB

I1apK, 3/2007) - KOMaHL\a HWIero cynepcKoro HaM He L\eMOHc-rpHpOBaJIa. (3xo MOCKBbI, 18.7.2002) 
<DuTHec - L\JlH JlIOL\eŘ JlI06oro B03pacTa. - H 3TO eL\uHCTBeHHbIŘ <puTHec B MocKBe co CneUUaJIbHoŘ 

BOL\HOŘ KOMHaTOH ,lUlH L\eTeŘ. (H3BeCTFIH, 15.11.2001) 

Frekventovanost cizích prvků je různá. V dnešní době se nejvíce vyskytují 
prefixoidy aBoa- (v souvislosti s rozvojem letecké dopravy), HapKo-, společně 
s nopHO- (pronikly do ruštiny až v 90. letech, dříve se vyskytovaly sporadicky, 
neboť označovaly cizí skutečnost), 600-, 3KO- (v souvislosti se změnami 
v zemědělství a s přechodem na nový životní styl), TYP- (v souvislosti 
s rozvojem cestovního ruchu). Tento komponent se stal součástí názvů 

cestovních společností, jež se zabývají organizací zájezdů a své pojmenování 
mají podle výsledného produktu: myponepamop cesty zajišťuje, připravuje, 

mypazeHcm60 je jenom zprostředkovává zájemcům. Tato pojmenování spolu s 
TypqnlpMa, TypopraHH3au;mI zcela vytěsnila pojmenování 6ropo I1yTemecTBRM. 
Prefixoid «Typ» se stal konkurencí k přídavnému jménu «TypRcTRqeCKRM». 
V edle slov mypa2eHcm60, myppupMa, myponepamop, myp6U3Hec, 
myp6wHecMeH, mypnpooyKm, mypuHoycmpUJl, myppupMa, mypKoMnaHUR se 
v ruštině vyskytují slovní spojení mypuCmUlleCKaR OeRmeJlbHOCmb, 
mypuCmUlleCKaR OmpaCJlb, mypuCmUlleCKUU pblHOK. 

}i(eJlaIOIIIHX UHBeCTHpOBaTb B TYp6U3Hece He y6bIBaeT (KoMMepCaHTh, 14.8.2007) 
KaK 113BeCTHO TypuCTUqeCKaSl L\eSlTeJ1bHOCTb L\eJlHTCH Ha onepaTHBayro H areHTCKyro. (KoMMepCaHTh, 

14.8.2007) 
I1pe)Kue 'leM BblKYnHTb nyTěBKy y TyponepaTopa, nOHHTepecyHTecb, BKJlIO'leH JIH OH B eL\HHbIH peec-rp. 

(I1paBL\a, 25.7.2007) 
ECJ!l1 Bbl o6paTHTecb B TypareHcTBo, yTO'lHHTe, C KaKHM TYponepaTopoM OHO HMeeT L\eJlo. (I1paBL\a, 

25.7.2007) 
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BcnH Ból 06paTHTecó B TyparencTBo, yTO'lHHTe, C KaKHM TyponepaTopOM OHO HMeeT ,n:eno. (IIpas,n:a, 
25.7.2007) 

tIapTepól opraHH3yroT TyP«l»HpMbI ,n:.IDI CBOHX KnHeHTOB, nOToMY '1TO 6HJ1eTól Henb3R KYnHTó OT,n:eJ1bHO OT TYPa. 
(IIpas,n:a, 7.7.2007) 

Bouřlivý rozvoj zaznamenávají slova s 6HO- a 3KO-, a to i mimo vlastní 
vědeckou a odbornou sféru. Mají však ve většině případů posunutý význam. 
«3KO-» vychází ze slova 3KOJIOrHQeCKHifI3KOJIOrml, neukazuje však přímo k 
jeho významu, tj. «věda o životním prostředí», ale váže se k významu «usilující 
o vytvoření prostředí vhodného k životu a o jeho udržení», např. 3Ko6emUH, 
3K030Ha, 3KocucmeMa. Téměř synonymní jsou složeniny s «6HO-». Tento 
komponent zase vystupuje více ve významu «pocházející z přírody, přírodní, 
biologicky čistý, získaný, vyrobený s použitím přírodních látek», např. 

6uoKet/JUp, 6uonpo()yKmbl, 6UOUH:JICeHep, 6UOMHo203epHoeou než «biologický» 
např. 6uomeppop, 6uoMempu'leCKUU nacnopT. Není lehké rozhodnout, zda 
složenina byla přejata už jako celek z cizího jazyka, nebo se zformovala v 
ruštině. 

Evropský integrační proces se odrazil v nárůstu složenin s prvním 
komponentem eBpo-, který vystupuje jednak s významem «evropský, týkající se 
Evropy» (eepo()enymam, eepOKOHcmum}'llUR, eepoeb16opbl, 
eeponpocmpaHcmeo, eeponapJla.MeHm) a jednak s významem «euro-měna» 

(eepoc'lem, eepopblHoK), kdy se podílí na vzniku složenin terminologického 
charakteru. 

Některé komponenty si své místo v lexikálním systému teprve hledají, 
např. arpo- (a2pomypucmuKa, a2p03KOJl02); MeTeo- (Memeonpo2Ho3); některé se 
vyskytují pouze ojediněle, např. apoMa- (apOMaK)'pUmeJlbHulfa). Budoucnost má 
před sebou také komponent uauo- (HaHoTeXHOJIOmH), který se začal vyskytovat 
zcela samostatně. 

IIpe3H,n:eHT C03,n:an KpyTIHeHrnyro npOMbIIDneHHyID rocKopnopau,mo, KOTOpa» co6epěT no,n: CBOHM 
KphIJ10M CaMhle JIY'lIDHe reXHonorHH C'IpaHhI. «POCTeXHOnOrHH» CMOryT 06"he,n:HHHTh H «aBTO» H «aBHa», H 

,n:IDKe CTonó Mo,n:Hhle ce:Ř'lac (<Hano». (H3BeCTHR,27.11.2007) 

První komponenty se často vyznaCUJl homonymií, např. aBTO
(automobilový; autobiografický; samostatný z řec. autos), některá k ní směřují, 
např. 6HO- (živý; přírodní; biologický; biometeorologický; bioenergetický;), 
protože jednotlivé významy postupně ztrácejí vzájemnou souvislost. Většina 
z nich však je polysémní, např. 3KO- (ekonomický i ekologický), eBpo- (měna a 
evropský), cynep-. 

Některé morfémy, které se tradičně považovaly za substantivní předpony 
v lingvistikách českých i zahraničních, např. rHnep- (2unepK)'JlbmOeblU rPWlbM, 
2unep2Jlo6aJlbHblU), cynep- (cynepKUm'l, cynepcnopm), přestaly být pociťovány 
jako předpony, eventuálně předložky, např. 3KC- (3KC-MuHucmp). Tento jejich 
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původní význam ustoupil do pozadí a vyvinul se význam autosémantického 
slovního druhu, např. adjektivum cynep, které neustále rozšiřuje své významy, 
např. cynepaKlfuR, cyneppacnpodaJ/Ca (velmi výhodný); cynepKa'-leCmeo, 
cynepapmucm, cyneppe6ěHoK, cynepmaJlaHm (vynikající, prvotřídní, nadaný, 
výjimečný); cynepKap (luxusní a zároveň drahý); cynepopyJ/Cue 
(nejmodernější); cynep.MapKem, cyneppezuoH, cynepmazujJYH (veliký, obrovský); 
cynepemOpHuK (rozhodující); cynepa.M6UlfU03HblU, cynepHU3Kuu (superlativ) a 
adjektivum 3KC (bývalý). 

Pe3ynbTaThl npome,ll,mero B AMepHKe «cynepBTopHHKa», KOr,ll,a B npaiíMepru npmuuIH yqaCTHe 
X<InenH 60nee qeM 20 mTaTOB, BneqaTJIIDOT: npOTHBHHKH-,lI,eMoKpaTbI XHnnapbl KnmrrOH H oapaK. - KTO H3 

HHX no6e,ll,HT B «cynep-BTOpHHK»? (lhBecTIDI, 7 .2.2008) 
IIapa,ZJ, cynepKapoB COCTOHTCH B MocKBe. - BMW pa3pa60Tana BO,ll,OpO,ll,HbIH cynepKap. (113BeCTHH, 

18.10.2005) 
Cyne(lTaň«(JyH c,ZJ,yBaeT KHTaŘIIeB C n06epe:JKbH. (IIpaB,lI,a, 9.2.2005) 

4.5. Jazyková ekonomie 

V současné ruštině je jednou z nejdůležitějších tendencí snaha «šetřit» 
v oblasti jazykových prostředků. Setkáváme se s ní na všech úrovních 
jazykového systému: ve fonetice, syntaxi i slovotvorbě, kde se projevuje 
nejsilněji. V posledních letech se proces tvoření slov v ruštině zintenzivnil. Mají 
na to vliv neustálé změny ve slovní zásobě, které jsou podmíněny změnami ve 
společnosti. Jak říká D.E.Rozental: 103 «npou;ecc CJIOB006pa30BamUI TeCHO 
CB~I3aH KaK C JIeKCHKOH, TaK H C rpaMMaTHKoŘ. CBH3h C JIeKCHKOH BhlpIDKaeTCH B 

rrOnOJIHeHHH CJIOBapHOro COCTaBa H3hlKa HOBhlMH CJIOBaMH, nOTPe6HOCTh 
KOTOphlX nOpO)I()1;eHa caMoH )l(H3HhlO. CBH3h C rpaMMaTHKoH npmlBJIHeTCH B 
TOM, qTO HOBhle CJIOBa 06hlqHO O<l>OpMJIHIOTCH no cyIIl,eCTBYIDIII,HM MO,l1;eJIHM, 
paCrrOJIaraIOTCH no TeM rpaMMaTHqeCKHM KaTerOpMHM, KOTophle rrpHcyIIl,H 
H3hIKY». 

Základním principem tvoření slov je v současné ruštině princip 
kondenzace neboli princip syntagmatické ekonomie, který nastupuje tehdy, 
jestliže se libovolná jazyková jednotka (slovo, slovní spojení, obrat) často užívá. 
Nejčastějšími způsoby tvoření nových slov, které vyjadřují tendenci k ekonomii, 
jsou apokopa (odseknutí)104, abreviace, univerbizace a kompozice. Tyto postupy 
patří sice mezi tradiční, ale v dnešní době náleží k nejproduktivnějším způsobům 
tvoření nových slov, a proto jim budou věnovány samostatné kapitoly. 

103 P03eHTanb RA.: IIpaKTuqecKaH CTHnHCTHKa, MOCKBa 2001, s.163 
104 Tento tennín používá Buzássyová K: K dimenzím internacionalizácie slovnej zásoby. In: Internacionalizmy 
v nové slovní zásobě. ÚJČ AV ČR, Praha 2003 /sborník příspěvků z konference 16.-18.6.2003, s. 10 
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Ekonomie jazykových prostředků se neprojevuje jenom v tvoření nových slov, 
ale i v lexikálním přejímání slov z jiných jazyků. Proces přejímání se pak 
uskutečňuje ne kvůli nominaci nových reálií, ale s cílem racionálněji vyjádřit již 
známé pojmy (6pu«IJUHr 6eCe,lJ;a,lJ;IDI )l(ypHaJIHCTOB; cepuaJl 
l\1HOrOCepHHHblH cpHJIbM; npHHTep - IleqaTaIOIQee yCTPOHCTBO; PR - CB»3b c 
o6mecTBeHHocTblO). Příkladem ekonomie může být i sémantická transformace 
již známých slov, např. slovo naKeT ve významu «určité množství vzájemně 
propojených situací, věcí» - naKeT Ilp06JIeM, naKeT HHcpopMalJ,HH, naKeT 
ycnyr, naKeT aKIJ,HH, «3eJIeHbIH» naKeT ve významu balíček ekologických 
opatření. 

rOCJ1YMa npHlurna B nepBoM qTeHlUI naKeT 3aKOHOB no peq,opMe MecTHoro caMoynpaarreHIDl. (IIpaB.lI.a, 

18.2.2003) 

K otázce ekonomie se vyjádřila také A.A.Braginovová: «HeOJIOrH3Mbl, 
B03HHKIillfe B pe3yJIbTaTe ,lJ;eHCTBH» 3aKOHa 3KOHOMHH »3b1KOBblX Cpe,lJ;CTB, a 
TaK)I(e ,lJ;eHCTBYIDllJ,eH B ero pyCJIe TeH,lJ;eHIJ,HH K peryJI»pHoCTH, caMH ilO ce6e B 
113BeCTHOH CTeIleHH ( eCJIH OHH He CTaHOB»TC» e,lJ;HHCTBeHHbIM Cpe,lJ;CTBOM 
Ha3BaHH» ,lJ;aHHOrO IlOH»TH») H36b1TOqHbl, H60 BblCryIlaIOT B KaqeCTBe 
BTOPHqHbIX HaHMeHOBaHHH. TaKHM 06pa30M, CaMO »BJIeHHe 3KOHOMHH 

~ 6 105 HeOT,lJ;eJIHMO OT CBoeH IlpOTHBOIlOJIO)l(HOCTH - »BJIeHH» H3 blTOqHOCTH.» 
Ekonomie je pak důležitá nejen pro mluvícího, kterému pomáhá 

zjednodušit výpověď, ale i posluchače, protože může pro něho být výpověď 
srozumitelnější. 

105 I>parHHa A.A.: CHHOHHMWleCKHH pH)],: CJIOBOCOqeTaHHe-CJIOBO. In: HOBhle CJIOBa H CJIOBapH HOBhlX CJIOB. 

JIeHHHrpa.ll. 1978, s. 84 
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5. KOMPOZICE 

Kompozita představují v posledních desetiletích velmi produktivní složku 

nových pojmenování. Příčinou jejich vzniku je potřeba pojmenovávat nové jevy 

v oblasti odborného vyjadřování, případně profesní mluvy a slangu a vytvářet 

nová aktualizovaná pojmenování v textech publicistického stylu. Předpokladem 

pro jejich vznik je vliv cizích jazyků a tendence vedoucí k «ekonomii» 

vyjadřování. Je to výhodnější pojmenování než slovní spojení nebo opisná 

forma, jednak proto, že je kratší a jednak proto, že se od něho snáze tvoří 

deriváty (Kocpe-6peMK x Kope6peettHbl'u). Převážná část kompozit je cizího 

původu jako celek (ammaUle-Keuc; 6auKep-KpocC; 6aHK-Kpedumop; 6U3Hec

eyMeH; 6U3Hec-UMnepU5l; 6U3HeC-JlaHtt; 6U3Hec-paym; 6U3Hec-cmpyKmypbl; 

6U3HeC-ljeHmp; 6U3HeC-3JlUmbl; e3JlHecc-ljeHmp; eUdeouzpoK; eUdeoKlly6; 

eude03pUmeJlb; ZOMoceKcyQJlUCm; donuHz-KOHmpOJlb; donuHz-npo6a; UMud:J/C

myp; uHmepHem-Kape; UHmepHem-nllaH; UHmepHem-mOpzoeJl5l; Kope-6peux; 

Macmep-Kllacc; Mapuo3U-OmeJlb; npecc-KoHpepeHljU5l; peQJlUmU-Uloy; POK-

6 w 1% 
KOHljepm; CQJlam- ap; maUM-aym; mOnlleC-3mUKem; mIOHUHZ-ameJlbe; 

3KcmpUM-mypU3M; Ulmpux-Kod); druhé místo zaujímají kompozita skládající se 

z jednoho komponentu cizího a jednoho domácího, popř. zdomácnělého 

(6U3HeC-06pa3oeaHUe; 6U3HeC-UlKOJla; donuHz-npo6a; ducKoeedyUJuu; OHJlaUH-

6poHupoeaHue; maHdeM-npbl:J/CoK; mIOHuHz-ecmpetta), 107 tzv. hybridní 

kompozita. Stoupá počet složených neologizmů utvořených pomocí dvou 

domácích komponentů (odHOnOJlblU 6paK; MaUlUHO-Mecmo; CmeHOJla3). 

Výsledkem procesu skládání (kompozice) je složenina (kompozitum) 

nevlastní (spřežka) a vlastní (nerozložitelná na samostatná slova), která se 

skládá nejméně ze dvou slovotvorných základů, částí, komponentů. A.Z.Poticha 

uvádí: «npHHIJ;HnHaJIbHOe pa3nHQHe Me)K,n,y acpcpHKCaIJ;HeM a cnOBOCnO)KeHHeM 

3aKmOQaeTC5I B TOM, QTO npH acpcpHKCaIJ;HH nHIIIb O,n,HH KOMnoHeHT HMeeT 

caMOCT05ITenbHOe cMblcnoBoe 3HaQeHHe, ,n,pyroM )Ke HnH ,n,pyrHe KOMnoHeHTbI 

HrpaIOT cny)Ke6HyIO ponb, a CnO)KHble cnOBa 06pa3yIOTC5I nyTeM 06'be,n,HHeHH5I 

106 Slovo TOTIJIeC se stalo velmi populárním na podzim roku 2007, o čemž svědčí i jeho slovotvorná aktivita. 
Nejčastěji vystupuje jako součást slovních spojení a kompozit (MUp060U mOl1JleC-3mUKem; mOl1JleC-I1JlK>IC; CmUJlb 

mOl1Jlec; mOl1JleC-6e30nacllocmb). V tisku se slovo objevilo s poznámkou «6e3 Bepxa; ruUDKHbIH H)')1.1I3M». 
n)"llllIM MeCTOM )1.lliI 3arapa TOnJ1eC TPa)1.lIlUfOHHO ClllITaeTCH IUlH)l( KOIIaKa6aHa B PIIO-)1.e-)J{aHeňpo. - TOIIJ1eC 
3)1.eCh B BpO)1.e )1.pecc-KO)1.a. - TonJ1ec-nJ1Sl~ - ero T)'COBOllHaH aTMocljlepa IIpHBJIeKaeT ClO)1.a TOJlIIhI MOJlO)1.hIX, 
KpaclIBhlx II CeKCaIIlIJlhHblX. (www.blogcentrum.ru.22.11.2007) 
107 Man přiřazuje kompozita bez spojovacího vokálu ke kompozitům přechodného typu Gev mezi složeninami 
přiřaďovacími a podřaďovacími), kde první člen vystupuje ve funkci přívlastku nebo nejde vztah zcela určit. 
(u,aph-nyllKa, CToII-KpaH, IIOpTJlaH)1.-u,eMeHT) - Man O.: Základy lexikologie ruského jazyka. Praha 1975 
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cnoB». 
Poměrně rozsáhlou skupinu složených slov rozdělujeme podle povahy 

vzájemného sémantického a syntaktického vztahu na: IIO 

< složeniny koordinační (přiřaďovací) - se vztahem souřadnosti 
< složeniny subordinační (podřaďovací) - se vztahem podřadnosti 

Jako koordinační složeniny označujeme ty, jejichž komponenty jsou Sl 

rovnocenné a označují jediný příznak, který je výsledkem příznaků jednotlivých 
sémantémů (zapaJICeCmpOeHue, cKeum6opo, cmeKllonaKembz). Koordinační 

složeniny utvořené především kalkováním anglických vzorů typu paKc

annapam, 6U3Hec-Klly6 označuje Kostomarov jako 6H80Mbl.
III 

Naopak subordinační složeniny vyjadřují různé syntaktické vztahy mezi 
jejich členy. Jedna složka je syntakticky závislá na druhé. Základní člen je 
determinát, před ním stojí determinant. Subordinační kompozita bývají spojena 
pomocí tzv. kompozičního vokálu. V žádném případě se nepíší se spojovníkem 
(KoHKYpeHmOCnoco6Hocmb, CmeHOJla3). 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat růstu produktivnosti kompozit, která 
vznikají vlivem angličtiny podle analogického strukturního modelu -
slovotvorný systém ruštiny kopíruje určitý typ pojmenování, což je důkazem 
toho, že ani vzdálenost jazyků vzhledem ke gramatické stavbě není překážkou 
vzniku nového nebo aktivizaci máloproduktivního modelu tvoření pojmenování 
v přejímajícím jazyce. Tak se v ruštině setkáváme s pojmenováními typu 
qJUmHec-l1eHmp, ceKc-uwn, npecc-cJlyJIC6a, Meoua-KoMnaHUR, uwy-6U3Hec, 
která ruštině nejsou cizí ()Kap-nTHlJ,a, MeQ-phI6a, ,L()KaC-OpKecrp). Na rozšiřování 
repertoáru těchto morfémů se stále častěji podílí angličtina a v ruštině se již 
kromě výše uvedených objevily další nesklonné komponenty, např. non, 
peaJlumu, pOK, mon, 112 myp, won, aK6a (aK6anapK), CKU (CKUKpOCC, cKu6ac, 
cKunac), z nichž některé mohou stát jak v prepozici, kde plní funkci adjektiva, 
tak v postpozici, kde vystupují ve funkci substantiva, např. woy-6U3Hec x 
peaJlumu-woy; POK-KoHl1epm x xapo-pOK; won-mypU3M x 6e6u-won; 3Kcnpecc
KocmlOM (rychle ušitý kostým) x Kope6apKa-3Kcnpecc (rychlovarný kávovar); 
KocmlOM-mpouKa (trojkombinace). 113 

Zvláštnost těchto pojmenování s atributivními vztahy mezi komponenty 
spočívá v tom, že pro vyjádření významu příznaku se používá forma, která není 
specializována relačně jako slovní druh, ani derivačně (první slovo není 

109 
nOTIlXa 3.A.: COBpeMeHHoe pyccKoe CJIoBoo6pa:30BaHHe, MOCKBa, 1970, s. 161 

1\0 Hauser P.: Nauka o slovní zásobě. Praha 1978 
11\ KOCTOMapOB B.r.: J[3hIKOBOH BKYC 3IIOXH. MOCKBa 1984, s. 81 
112 Ve významu vrchní, horní (TOII-.neCHTKa, TOII-MeHe,roKMeHT); špičkový, prvotřídní (TOII-KOMII03HTOp, TOII
Mo.neJIb). Vyskytuje se také samostatně jako součást oblečení. 
113 Jak uvádí K. Chlupáčová ve. stati «H3 Ha6JIIO.neHHH Ha.n aKTyaJIhHOH JIeKCHKOH» (Rossica, 1996/2, s. 24) -
«aIIII03HTHBhI (arrn03HTHBlIhle HaHMeHOBaHIDl) rrpe.nCTaBJUllOT C060H HeŘTpaJIH3aIIHlO rrpoTHBOIIOCTaBJIeHIDI 
CJIOBO/CJIOBOCO'leTaHHe, B CBoeM 60JIbIIIHHCTBe HMeIOT orrpe.neIDIeMhIH 'lJIeH Ha IIepBOM MeCTe}). 
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spojovací komponent, není zkráceno podle fonematického složení, není spojeno 
s opěrným podstatným jménem interfixem). Podle tohoto strukturního modelu se 
aktivizuje tvoření pojmenování, přičemž komponenty složeného slova tvoří 
nedávo přejaté anglicizmy, ale i dřívější přejímky z angličtiny, francouzštiny i 
latiny. Hromadný výskyt těchto tvarů narušuje flektivní charakter nejen ruštiny, 
ale i dalších slovanských jazyků. Daneš píše: «mohli bychom říci, že tu do 
češtiny vstupuje jistý typologicky nový gramatický moment».114 Tuto myšlenku 
lze vztáhnout s určitým omezením i na ruštinu. 

Setkáváme se také s jevem, kdy je nesklonný komponent připojen 
postpozitivně, např. 6peTeJIH-Cna2emmu; BH3a'lKHCTKa-npopu; KapToQ>eJIh-ppU; 

cMepTHHKH-Ka.MUKa03e; TeppopHCThI-KQMUKa03e; I06Ka-cmpett. Takovýto tvar 
Savický nepovažuje za složené slovo, neboť první komponent se nezávisle 
skloňuje. 115 V češtině se však podobné útvary považují za samostatná nesklonná 
slova. 1 16 

V současné ruštině narůstá počet pojmenování, která někteří lingvisté řadí 
mezi složeniny, jiní mezi víceslovná pojmenování a další mezi přechodný typ, 
který bych nazvala kompozičně-souslovným. J sou to pojmenování, která 
vytvářejí apoziční vztah, kdy obě části vystupují jako samostatné s vlastní 
gramatickou charakteristikou, tzn., že se obě skloňují; první substantivum se 
stává určovaným a druhé určujícím, např. opulfep-umUOH; meJlepOH-1Vleuep; 

meppopucm-npopeCCUOHaJl; MapKemOJlOZ-aHaJlUmUK; paKembl-nepexeamttUKu; 

MUKpopOH-nemJZUttKa; mypucm-eOOHUK; ytteHblU-Ku6epHemUK; paHamUKU

cMepmHuKu; npooaeelj-UHOCmpaHelj; 6aULHU-6JlU3Heljbl BceMHpHoro ToproBoro 
u;eHrpa; eeJlocuneO-6e300pO:JICHUK; oeeOttKa-eeJlUKaH; Ka6JlyK-umWlbKa, 

npeonpWImWI-6aHKpombl, pWlbM-npU3ep, acmpOHOM-llIo6umeJlb, pupMa

nocpeOHUK, KOMMepCaHm-HeJleZaJl, meppopucm-cQMoy6uulja, pa1<yUlKa-meHm. 

Ha qeJIOBeKa, yqaCTB)'lOJII,eM B nporpaMMe, Ha)J.eH)'T MaJIeHhKHH MHKpo4»oH-neTJIHQKy. (KOMCOMOJIhCKIDl 

npaB)J.a, 13.12.2005) 

ITepBhle 06Pa3UhI CTaB5ITC5I Ha IIJIOJIl,a)J.Kax, r)J.e paHbIIIe CT05IJIH paKYmKH-TeHTbI, TaK qTO MeCTa B 
MHoroypOBHeBhlX rapIDKax B nepB)'lO oqepe)J.b nonyqaIOT HX BJIa)J.eJIhII,hI. (ITpaB)J.a, 30.11.2007) 

}lnOHlI,hI )J.aBHO B MaCCOBOM nop5l)J.Ke BhlnyCKaIOT aBToCToKHKH-6amHH BhlCOTOH)J.O 100 MeTpOB (31 :na)l{). 
(ITpaB)J.a, 30.11.2007) ClIlA npo)J.aJI)KaIOT nOllhlTKH yroBOpHTb BeCh MHp H, npe)K)J.e Bcero, POCCHIO, B 
He06xo)J.HMOCTH pa3MeJIl,eHH5I pa)J.apoB H paKeT-nepeXBaTQHKOB B EBpone. ( , 19.9.2007) 

ITOHCKH pOCCHHCKHX TYPHCTOB-BO)J.HHKOB B KMTae. ( , 16.10.2007) 

ACTPOHOMbI-JIIo6HTeJIH roTOB5IT 60JIbIIIOH B3pbIB. - ACTPOHOMbI-JIIOOHTeJIH nOCTaBHJIH no)J. COMHeHHe 

cyJIl,eCTB)'lOJII,)'1O TeopHlO KocMoca.( , 15.11.2007) 
llpOH3Bo)J.HTeJIH MOJIOKa BHH5IT BO BCeM MHoroqHCJIeHHble 4»HpMbl-nocpe)J.HHKH. ( , 16.10.2007) 

MHOcTPaHHble KOMMepcaHTbl - HeJIeraJIbI npHocTaHOBHJIH TOprOBJIIO. (ITpaB)J.a, 27.7.2006) 

114 Daneš F.: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Academia, Praha1997, s. 24 
115 Savický N.P.: Neologie jako singulární bod jazykovědy. In: Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. 
mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana, 15.-21.8.2003, Academia Praha 2003, s. 141. 
li6 Daneš F.: tamtéž, s. 23-24 
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V ruských periodikách se však setkáváme s odlišným psaním přejatých 
anglických kompozit - píší se s pomlčkou, zatímco anglické výrazy se píší 
zvlášť, např. ):()KeK-rroT/jack pot, rrerrcH-KoJIa/pepsi cola, TaŘM-qapTep/time 

charter, xOT-):(or/hot dog. 
Frekvence prvních komponentů je různá; nejvíce se podílejí na tvoření 

kompozit komponenty BH):(eo, 6H3Hec, ):(orrHHr, HHTepHeT a nově jeho 
synonymum oHJIaŘHI online (uHmepHem-6aH1<.UHZ; uHmepHem-6U3Hec; 

uHmepHem-6U3HecMeH; uHmepHem-6poHupo6aHue; uHmepHem-6ymu1<.; 

UHmepHem-:JIC)lpHaJlUCm; uHmepHem-U3oaHue; uHmepHem-1<.arjJe; UHmepHem

KO.MnaHWl; UHmepHem-K)1pCbl; uHmepHem-npeonpuHlruameJlb; UHmepHem

pecypcbl; oHllaim-6U3bl; oHJlaim-1<.oHrjJepeHl1Wl; online-3aJl61<.a. 

Anglické slovo online si svou pozici v ruštině teprve buduje - ve 
slovotvorbě se uplatňuje jako součást kompozita s atributivní funkcí nebo jako 
součást slovního spojení, např. oHllaim-6U3bl, oHJla[m-1<.oHrjJepeHl1Wl, ale 
OHJlaUH06blU l1eHmp, OHJlaUH06aJl (6)lR3blttHaJl 6u6Jluome1<.a. Nárůst počtu 

kompozit s komponentem BH):(eo je spojen s rozvojem moderních technologií 
(6uoeoooMoif.>oH, 6UOe01<.a..Mepa, 6uoeonpoMblUllleHHocmb ), třebaže samotné 
slovo BH):(eo, označující přístroj, z aktivní slovní zásoby ustupuje, protože zaniká 
předmět, který pojmenovávalo. Jeho pozici zastoupila zkratka DVD. 

3CTOHIUI nepeXO)),HT Ha OHJlaĎH-BU3hI. ( , 16.10.2007) 
Ha 3TOM MeCTe pacKMHYJICH BeJIHKOJIenHO o6opy)),oBaHlIhIĎ B3J1Hecc-.. eHTp. (M3BeCTMH, 25.7.2007) 

3KoHoMWIecKoe H 6u3Hec-06pa30BaHue B POCCHII H 3a py6ex(OM. (Be)),oMOCTH, 29.8.2001) 
Be~He pOCcHHcKHe 6u3HeC-WKOJlhl. (Be)),oMocTH, 29.8.2001) 

OH peKOMeHAYeT )J,JIH oqmca nO)U(JIlOqeHHe K CHCTeMaM oHJIaĎH-6pOHupOBaHUH. (KoMMepcaHT, 14.8.2007) 
PacnpocrpaHeHHe nOJIyqaeT uHTepHeT-6poHupoBaHue OTeJIell.( , 16.10.2007) 

>I KynHJIa O)),HO MaWUHO-MeCTO B nO)),3eMHOM rapa)l{e. (TIpaB)),a, 30.11.2007) 

Pokud je reálie nová, velmi často se přejímá její celé pojmenovam 
v původním tvaru, je-li tvořeno ze slov dosud neznámých. Je-li součástí 

kompozita slovo, které je již ruštině známé, popř. je zdomácnělé, pak se 
z hlediska pravopisu vytváří hybrid (web-npUJlO;)ICeHUe, web-cmpaHul1a). 

BnepBbIe BBO)),HTCH llIrpatP 3a pa3rOBOp no TeJIetPony 3a PYJIěM 6e3 hands-free. (KoMMepCaHTh, 14.8.2007) 
TIpeHMYllIecTBa tPpauqall3uHra - nO)U(JIlOQeHHe K 06IIIeMY call- .. eHTpy. (KoMMepCaHTh, 14.8.2007) 

MaHHKIOP, CKpOMHbIll MaKMH)I{, qUCTbIH HOCOBOll llJIaTOK u TOHKull apOMaT - 3TO H eCTb BblCllIHll KJIaCC 

)),eJIOBoro dress-code. - 3aKoH )),eJIOBOrO dress-code. - TIoc06MH H cnpaBOqHHK no )),eJIOBoMy dress-code. 

( , 18.5.2007) - M3paHJIbCKull napJIaMeHT OTMeTHJI HaqaJIO 3HMHell ceccHII BBe)),eHHeM ;:J:pecc-Ko;:J:a, 
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3anpeTlm nOHBJUITbCH B 3.ll,aHlIH napJIaMeHTa B <pYT6oJIKaX, .ll,'lKIIHCaX II UIOpTaX. ( , 18.1.2008) 

Jak již bylo v úvodu řečeno, jsou mnohá kompozita ekonomičtější než 
jejich opisná forma, jsou kompaktní svým tvarem, vnitřní forma je čitelnější, 

jejich význam je snáze přijímán. 
Kompozice jako způsob tvoření prostředků nominace zaujímá přechodnou 

pozici mezi morfologickým a syntaktickým způsobem spojování jazykových 
jednotek, má vlastnosti obou těchto způsobů. Tento způsob tvoření jednotek se 
dnes upřednostňuje před slovními spojeními s genitivem (rop6attě6-poHO), 

s přídavným jménem (cnopm-oauo:J/Cecm) a předložkovým tvarem explikantu 
«<lleHop» - nOJlOCKaHue). 

Pozice určujícího členu může být v kompozitu zastoupena zkratkou (TB
napK, FM-npooyKm; GPS-npuěMHuK), symbolem (E-JlUpHUHZ), slovním 
spojením (6U3HeC-KJly6). Aktivní formování těchto kompozit je způsobeno 
jednak mimojazykovými faktory - sociokulturní situací zesilující napodobování 
cizích kulturních a cizojazyčných fenoménů, rozvojem společnosti, vědy a 
techniky a jednak vnitřními faktory, tj. snahou o jazykovou ekonomii. 

V ruštině se vyskytují všechny typy kompozit vzniklých čistým 

skládáním, tj. spojením dvou samostatných slov, nebo spojením jednoho 
samostatného slova s komponentem internacionálního charakteru (a3poKJly6, 

6uOeOHa6Jl100eHUe, Meza6peHoo6blU, MemaJtJlOKepQMUKa, Mycopocopmup06Ka, 

pecypcoc6epe:J/CeHUR, cmeKJlOnaKembl, cKeum6opo, meYlJlOKOHOUlIuoHep), 

sufixací (6eJlOOOM06cKue), zkracováním (6aHopopMupo6aHue, zoccy6cuouu, 

Halj6oJlbl) a univerbizací (MaJlOJlUmpa:JJCKa). 

5.1. Hybridní kompozita 

Velmi produktivní složkou pojmenování se v posledních desetiletí stávají 
hybridní kompozita 117, která jsou projevem dvou procesů v odborném 

117 Lingvisté k řešení problematiky hybridních kompozit přistupují z různých úhlů. Nejvíce se touto 
problematikou zabývají čeští lingvisté. Podle V. Mejstříka je východiskem klasifikace hybridních kompozit 
formální (slovnědruhová) utvářenost jako celku (substantivní, adjektivní ev. verbální hybridní kompozitum). 
(Tzv. hybridní složeniny ajejich stylová platnost. Naše řeč 48/1965, s. 1-18) 
Martincová vychází z hlediska genetického a dělí je do dvou skupin: I) kompozita vzniklá na pozadí 
víceslovných pojmenování nebo ustálených spojení, přičemž první složka může mít základ zkrácený nebo 
nezkrácený a druhá složka je lexikální jednotka domácího původu bez formální a významové změny 
(elektrovařič - elektrický vařič) a 2) kompozita, u nichž nelze genetický vztah fundace víceslovného 
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vyjadřování - univerbizace a internacionalizace. Jsou výsledkem působení 
cizích jazyků, které nemají svůj podíl pouze v oblasti lexikální, ale začínají 
pronikat i do slovotvorby. Hybridní kompozita se tvoří nejméně ze dvou složek, 
z nichž jedna je zřetelně cizího původu a druhá domácího, resp. zdomácnělého. 
Někdy je obtížné stanovit hranici mezi zdomácnělostí a cizostí přejatých slov. 
V rámci prvního cizího komponentu se může vyskytovat komponent řeckého 
původu (MaKpo-, Mera-, nceB}J.O-, rHnep-), např. MeZapaU01-l; latinského 
(MHUH-, BH}J.eo-, pa}J.HO-, aY}J.HO-, cynep-, 3KC-, MaKcH-), např. MUHUKGMepa, 

cynep36e3da. Jedná se o tzv. internacionalizmy a jejich výskyt v ruštině souvisí s 
vlivem cizích jazyků, s procesem internacionalizace lexiky ruského jazyka, 
respektive s globalizací a jejím odrazem ve slovní zásobě. Přibylo komponentů 
převzatých z angličtiny, jednak nesklonných, jednak zkrácených z původně 
složených slov (Ton-, fj»HTuec-, mon-, arpo-, eBpo-). Některé z nich se staly 
opěrnými lexémy, které demonstrují tvoření mnohočetných otevřených řad s 
identickou strukturou tvorby. 

Kromě odborného vyjadřování pronikají hybridní kompozita do 
publicistického stylu z pracovní mluvy i odborného jazyka. Častým užíváním 
může dojít k neutralizaci výrazu. 

Co je příčinou velkého nárůstů hybridních složenin? Jsou to faktory 
vnitrojazykové i mimojazykové, jako je: 

~ vliv vývoje společnosti a ekonomiky, který se projevuje v potřebě 
funkčně pojmenovat nové technologie, výrobky, jevy (6udeodoMOfpOH, 

6udeOHa6Jl1odeHUe, uHmepHem-amaKa) 

~ změny v 2.polovině 80. let, které vyvolaly pronikání zahraničního vlivu 
do všech oblastí (sport, móda, výpočetní technika, životní styl i oblasti 
dříve tabuizované ( OHJlaUH-pa3Z060p, HapKOKOpOJlb) 

~ pronikání nesklonných adjektiv, tzv. analytů, která mohou vytvářet slovní 
spojení (mon-MeHed:JICep, mon-meXHOJlOZUU, won-mYPbl) 

~ tendence ke zhovornění mluvených a psaných projevů. Mnoho původně 
slangových obratů přechází plynule do běžné mluvy (cynepdeWe6bl'u) 

Díky hybridům se afixoidy konstituují jako samostatný a vnitřně 

diferencovaný typ morfémů vedle kořenů, afixů a flektivních morfémů. Vznik 
hybridních slov je důkazem toho, jak cizí slova původně nečlenitelná nabývají 
členitosti. 118 Jak hodnotit tyto komponenty? Jejich problematika se 
v jednotlivých národních lingvistikách řeší různě, což samozřejmě vede 
k nejednoznačnému řešení problému. Ve starších pracích byly tyto útvary 
považovány za prefix, za první část složených slov, později se objevil pojem 

pojmenování předpokládat (monočlánek) nebo fungují na pozadí existujících synonymických lexikálních 
jednotekjednolexémových (ministrovy-zákrsky), resp. vícelexémových (kinopředstavení - filmové představení). 
(Martincová O.: Problematika neologismů v současné češtině. Praha 1983, s. 121-124) 
lis Martincová O., Savický N.P.: Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. Slovo a slovesnost, 48/1987, 
s.136 
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afixoid, prefixoid, sufixoid.1l9 Afixoid byl definován jako morfém přechodného 
charakteru mezi kořenným a afixálním, který se od kořenných morfémů 
významově odlišuje a ve slově plní jinou funkci než tradiční afixy a kořenné 
morfémy. Podle O. Martincové je «afixoidní tvoření v protikladu jak k čisté 
hybridní derivaci, tak i čisté hybridní kompozici. Přesto je příkladem 
dalekosáhlé inovace, která probíhá takřka před našima očima, a jejíž zasahování 
do struktury jazyka dosahuje takového stupně obecnosti, že může ukázat ve 
zvlášť nápadné podobě prolínání tendencí analogických a anomalistických ».120 

Zvláštní kategorií složených slov tvoří symbolicko-slovní pojmenování 
typu: M - 6aHKuHz; e-6aHKuHz; e-Za3ema; e-KoMMeplIWl; e-JlUpHUHZ; e
mopzoeell apod. Tento způsob tvoření není zatím v ruštině příliš obvyklý. Dá se 
předpokládat, že se velmi rychle vžije, zejména v obchodním, bankovním nebo 
administrativním styku, a to vlivem angličtiny, která preferuje tvoření slov s 
první částí na e-, m- vedle nezkrácených podob electronic, mobile. Tento jev se 
v současné době objevuje i v publicistickém stylu češtiny, kde se kromě 

uvedených «symbolů» (e podatelna) začalo objevovat i písmeno «a» (a bomba). 

119 

Bo MHorHX CTpaHax pa3BHBaIOTCjJ HHCTmyrbl e-AeMOKpaTHH, npeAnpHHHMaIOTCjJ 3KCnepHMeHTbI C 
npOBeAeHHeM B MHTepHere roJIOCOBaHHiÍ Ha Bbl60pax B pa3JIH'IHble opraHbI BJIaCTH. (BpeMjJ, 30.7.2007) 

KaKHM 6YAeT E-06ru.ecTBo? (BpeMjJ, 30.7.2007) 

nOTHXa 3.A.: COBpeMeHHoe pyccKoe CJIoBoo6pa30BaHHe. MOCKBa 1970 
Touto problematikou se také zabývá O. Martincová, viz článek, na němž spolupracovala s N.Savickým: 
Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. In: Slovo a slovesnost 48/1987, s. 124-139. Dále se touto 
problematikou v českém prostředí zabývá Vl. Mejstřík, M.Helcl, P.Mitter, v ruském prostředí Uluchanov, i když 
většina ruských lingvistů a tradiční ruské gramatiky řadí takto vzniklá slova ke zkratkám a považuje je za 
«CJIO)KHocoKpaměHHble CJIOBa». 
120 Viz Martincová, Savický, s. 125-126 
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6. UNIVERBIZACE JAKO JEDEN ZE ZPUSOBU EKONOMIE 
, v o 

JAZYKOVYCH PROSTREDKU 

Vznik pojmenování má své zákonitosti, které jsou odlišné v různých 
jazycích, ale i v rámci jednoho jazyka. Jednou z univerzálních tendencí, která 
charakterizuje slovanské jazyky, je tendence «šetřit» jazykové prostředky. Tato 
tzv. komprese se odráží v procesu univerbizace (z lat. slov unus - jeden a 
verbum - slovo ).121 Termín univerbizace poprvé použil A.V.Isačenko. 122 Někdy 
je daný proces nazýván v ruské lingvistice «CHHTeTHqeCKOe C)I(aTHe», 
«CT»)J(eHHe» nebo «ceMaHTHqeCKruI KOH,1J,eHCall.H»». 

V nejširším slova smyslu je třeba univerbizaci chápat jako komunikativní 
funkčnost. Na lexikální úrovni se projevuje jako transformace existujících 
víceslovných, komplexních pojmenovam v jednoslovná, kondenzovaná 
pojmenování,123 která mohou vzniknout různými slovotvornými procesy. A 
právě snaha vyjadřovat se stručně a dynamika komunikačního procesu vede k 
používání takovýchto jednoslovných pojmenování. 

Z hlediska funkčně-strukturního existují mezi víceslovným a jednoslovným 
pojmenováním vztahy motivační. Tam, kde je nutná přesná a jednoznačná 
výpověď, nachází své místo komplexní čili slovní spojení. Výběr mezi slovním 
spojením a univerbizovanou jednotkou závisí zcela na komunikativní sféře a 
komunikativním cíli. 

Je třeba dále podtrhnout, že jednoslovná pojmenování se často odlišují od 
víceslovných pojmenovanl svým stylistickým zabarvením. Vzniklé 
«univerbáty» patří do hovorového, popř. profesionálního jazyka a užívají se 
převážně v běžném mluveném jazyce. Jde o neformální označení předmětů, 
které mají svůj oficiální název, který je tvořen slovním spojením. Slovníky daná 
slova charakterizují jako slova se sníženým stylistickým zabarvením. O velké 
produktivitě tohoto způsobu tvoření slov v současné ruštině svědčí nejen jejich 
vysoká frekvence v ústní mluvě (hovorové, profesionální) a v různých textech 
(uměleckých, vědeckých, publicistických), ale i snadné tvoření slov 
odvozených. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků pronikají do 
písemného projevu a odtud je jen krok kjejich neutralizaci, např. 06opoHHhIe 
OTpaCJIH IIpOMhlIlIJIeHHOCTH 060pOHKa; He3aBeprneHHa»: cTpoHKa 
He3aeepwěHKa; 3arpaH~Ha»: KOMaH,1J,HpOBKa 3azpaHKa; cToMerpoBruI 
,ll,HcTaHll.H»: - cmoMempoeKa; JIerKOBruI MaIIIHHa - JleZK08)'UlKa). 

121 Univerbizací v ruštině se zabývala také Rudincová B.: IIpou,eccbl yHHBep6au,HH B cOBpeMeHHoM pyCCKOM 
H3h1Ke. In: Gazda J.: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Brno 2002, s. 192-200 
1221sačenko A.V.: Obecné zákonitosti a národní specifičnost ve vývoji slovní zásoby slovanských jazyků. In: 
K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků. Olomouc-Praha 1957, s. 143-151. Ve svém článku píše, 
že jednotlivé typy pojmenování (komplexní pojmenování, složená slova a deriváty) představují jednotlivé etapy 
jednoho společného procesu, jehož podstatou je ztráta samostatnosti jednoho z členů dvoučlenného 
pojmenování, spojení dvou komponentů do jednoho celku. Tento proces považuje za jednu ze zákonitostí 
rozvoje slovní zásoby a nazývá ho kondenzací. (s. 145) 
123 Tamtéž, s.145; Dokulil M.: Tvoření slov v češtině 1. Teorie odvozování slov. Praha 1967, s. 27-28 
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V ruštině existují různé typy univerbátů, které vznikají nejrůznějšími 

slovotvornými procesy: 
~ derivací (TeHeBoH 6H3HecMeH - melle6UK; HaJIHqHble ,n;eHbrH -

HOJlUtIKa) 

~ kompozicí (MecTo )I(HTeJJbCTBa - MecmOJ/CumeJlbCm60; o6MeH 
TOBapaMH - m06apoo6MeH). 

~ různými typy zkracování (aKQHoHepHoe 06rn;ecTBo - A O; 

FlHocTPaHHruI cpHpMa - UllorpupMa; rrpOMblIIIJJeHHruI 30Ha -
npOM30Ha) 124 včetně stažení slovního spojení bez sufixace za 
současného zkrácení slovního základu (,n;ecpHI(HTHbIH TOBap -
depul1um; KOHTaKTHble JJHH3bl - KOllmaKmbZ; KOrrHpOBaJIbHblH 
arrrrapaT - Konup; KoprropaTHBHble BeqepHHKH - KopnopamU6bZ; 

HaJIHqHble ,n;eHbrH - HOJl; rrJJaCTHKOBruI KapTa - YlJlaCmUK; 

rr03HTHBHblH pe3yJIbTaT - n03umU6; 3KCKID03HBHble HOBOCTH 
3KCKJl103U6; 3K30THqeCKOe paCTeHHe, )I(HBOTHOe - 3K30m). 

B npe)I.BepHH HOBOro ro.n;a y oreqeCTBeHHhIX 3crpa.z:un,IX 3Bě3.n; HaQMHaeTCg «ceHOKOC» - HMeHHO TaK OHM 
Ha3bIBaIOT IIepMO.n; C .n;eKa6pg ilO gHBapb, Kor.n;a ilO BceŘ crpaHe npOXOMT KopnopaTHBHble BeqepHHKM. -

rpyIlIla «,n;McKoTeKa ABapug» Ha KopnopaTHBbI He e3.n;MT. ( , 5.12.2007) 
3JJoyMblIIIJIeHHMKM BOBCIO IIOJJb3ylOTCg HOBblM MeTo.n;OM o6MaHa IIollb30BaTelleŘ «nJ1aCTHKa». ( 

3.3.2008) 

~ substantivizací přídavných jmen (HaJIHqHble ,n;eHbrH 
HOJlUlJllbze) 

Na tvoření jednoslovných pojmenování se v dnešní době nejvíce podílí 
sufixální derivace, při níž se odstraní určované podstatné jméno a významové 
zatížení na sebe přebírá základ přídavného jména, ke kterému se přidá sufix. 
Nejproduktivnějším sufixem je sufix _l\:a,125 který je aktivní při tvoření slov 
označujících různé předměty a jevy (a6apuuKa - aBTOM06HJJb aBapHHHoH 
CJJy)I(6bl; a6mo2paJ/CdallKa - aBTOM06HJIbHOe CTPaXOBaHHe rpa)I(,n;aH; a2umKa -

arHTaI(HOHHbIH MaTepHaJI; 6emoHKa - 6eToHHruI ,n;opora; 60Jl1OmKa - BaJIIOTHblH 

124Čeští lingvisté tento typ spojují s kompozicí (s výjimkou iniciálových zkratek), protože tímto způsobem 
vznikají kompozičně-zkrácená slova různého stupně redukce (cIIe1UIa3, KOMIIpoMaT, MHotPMpMa) 
125 Univerbáty s tímto sufixem mají dlouhou historii. Daný slovotvorný model vznikl ve 40. letech 19. století v 
hovorovém jazyce v prostředí mezi divadelníky. Tehdy se objevily názvy divadel jako např. MapUUHKa 
(MapHHcKUň: oIlepIÍhIŘ rearp); AneKcaHiJpuHKa (ArreKcaH.n;pHHCKHŘ .n;paMarmeCKHŘ Tearp). 
qepuuKoBa H.B.: CJ10BO BMeCTO CllOBOCOqeTIlHIDl. In: PyCCKag peqh, 3/2003, str. 46 
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M'ara3MH; 6U3umKa - BM3MTHruI KapTOqKa; 63JlěmKa B3něTHa5I nonoca; 
KOJHMyHaJlXa - KOMMyHanbHruI KBapTMpa; KonupKa - KonMpoBanbHruI 6YMara; 
J,1,{1Jloca6apumKa Manora6apMTHruI KBapTMpa; MaJtOJlUmpaJ/CKa 

M'anOnMTPa:>KHbIŘ aBToMo6Mnb; MeJ/CoycopooKa - Me)l(.n:yropo.n:HruI TeneQJoHHa5I 
cTaHIJ;M5I; MUHUMaJtKa - MMHMManbHbIŘ pa3Mep onnaTbI TPy.n:a; HOlJJleJ/CKa -

HOqne)l(HbIŘ .n:OM; 060pOHKa - 060POHHbIŘ KOMnneKc; oxpaHKa - oxpaHHoe 
OT,l1,eneHMe; nepeJlOMKa - nepenoMHbIŘ nepMo.n:; ncUXUampUllKa - CKOpruI 
ncmamTPMqeCKruI nOMOIIJ;b; cOlluaJtKa - COIJ;ManbHruI cQJepa; lIeHmpaJtbKa -

ueHTPanbHruI TIOpbMa; llpe36blllaU,Ka - Qpe3BbIQaŘHruI cMryaIJ;H5I; wecměpKa, 
Oe651mKa Mo.n:enb aBTOM06Hn5I; 5lnOHKa aBToMo6Mnb 5InOHCKOfO 
npoMcxo)I(.IJ:eHH5I. Tento sufix se podílí i na tvoření vlastních jmen, např. 

I1mUllKa - IITMQMŘ pbIHOK B MocKBe. 
Mezi jednoslovnými výrazy se v poslední době objevuje skupina slov, 

která je utvořena od trpných přídavných jmen slovesných, např. HeyllměHKa -

HeyqTěHHble .n:eHbfM, TOBapbI; He3a6epwěHKa - He3aBepměHHruI CTPoŘKa. 

ECTh KOHeqHO, «HeY'ITeHKa», MHome 06XOMTCH 6e3 HaJIOroBOM HHCneKlJ,HH. (KoMMepCaHTb, 28.4.2003) 
HOBaH OTeqeCTBeHHaH «J1erKoBymKa» y:lKe COBceM CKOpO 6y)J;eT KOneCHTh no ropo)J;aM. (llpaB)J;a, 1.6.2005) 

aHa nponma B nony~HHaJl CTOMCTpoBKH. (llpaB)J;a, 1.6.2005) 
llepBhIM yqacToK peKOHCTPyHpOBaHHOM «oeTOHKH» nnaHHpyeTcH OTKphITh nHIIIh B 2012 ro)J;y. (BpeMH, 

30.7.2007) 
,n;onm IOKOCA noŘJJ:YT Ha «COIJ,HaJIK)'». (llpaB)J;a, 25.7.2007) 

CKonhKo npH)J;ěTCH nnaTHTh 3a «KOMMyHaJIKy»? (lhBecnUI, 10.10.2006) - Henh3H 3aMOp03HTh lJ,eHhI HnH 

TapH~hI Ha TPaHcnopT, «KOMMyHaJlK)'» H ra3. (l'hBeCTHH, 29.12.2007) 
HRanoB yxO)J;HT Ha «rpa~aHKy». (lhBeCTHH, 10.10.2006) 

HBaHoB nOMO:lKeT «OoopoHKe» HarynHTh :lKHpOK. - PeanhHaH npH6hillh y npe)J;npHHTHH «OOOPOHKH» nOHBHTCH 

r)J;e-ro K 2010 ro)J;y, Kor)J;a OHH «HarymnoT :lKHpOK» OT BhmOnHeHHH nporpaMMhI BoopY:lKeHHH. - Ha 

peaJlH3alJ,HlO pe~OpMHpOBaHHH pOccHHcKoro OOopoHHoro KOMDJIeKCa BhI)J;enHeTCH 201 Mnp)J;. py6neM. 

(H3BeCTHH, 14.3.2007) - lloqeMY pOCCHMCKaH OoopoHKa BeqHO OKa3h1BaeTCH B y6HTKe. (lhBecnrn, 30.10.2001) 

- OTeqeCTBeHHaH OoopoHKa «ycnemHo npe)J;cTaBnHeT CBOIO npO)J;yKI\HIO Ha BhICTaBKax». - «OoopOHKa» 6y)J;eT 

npeAMeTOM MoeM Ka:lK)J;O)J;HeBHOM )J;eHTenhHOCTH. ( , 6.5.2003) - COBeTCKHM COlO3 6hill yHHKaJIhHhIM 

nnClHTCKHM BoeHHhIM 3aBO)J;OM - 75% npOMhInmeHHOM npO)J;yKll,HH )J;aBaJIa «OoopoHKa». (lhBecTHH, 17.1.2002) 
«MHHHMaJlKa» - 1500 py6neM. (KoMMepCaHTh, 15.5.2003) 

B MocKBe npe)J;BhI6opHaH nHXopa)J;Ka: nOqTOBhle Hru:HKH 3anonHeHhI arHTKaMH. ( , 30.11.2007) 
ITepBoe, qTO rOBOpHT poccHHHe 06 aBTOM06Hne, He TPe6yH OTKphITh KanOT: «mecTepKa, llSlTepKa, '1eTBepKa». 

( , 5.4.2004) - «,n;eBSlTKa» n06 B n06 cronKHYnach C «MOCKBH'lOM» H, OTneTeB OT Hero, y)J;apHnaCh 

o «KaMA3». ( , 14.1.2003) 

Velkou aktivitu vyvíjí také sufix -UK, který se nejčastěji používá pro 
označení osob podle činnosti, profese. Nejvíce slov takto utvořených se objevilo 
po přestavbě v souvislosti s řadou nových povolání, s novým kurzem 
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hospodářství, např. 6Up:JICeBUK - 6Hp)l(eBOM ,II.eJIelJ,; 61Od:JICemHUK - pa60THHK 

6IO,II.)I(eTHbIX OTPaCJIeM; deJlOBUK - ,II.eJIOBOM qeJIOBeK; nozodHuK - Be,nyII(HM 

nporH03a rrOrO,II.bI; pylJHUK - TOpryrolI(HM ra3eTaMH C TeJIe)l(eK; pblHOlJHUK -

CTapOHHHK PbIHOqHOM 3KOHOMHKH; cblpbeBUK - rrpe,II.CTaBHTeJIb eCTeCTBeHHbIX 

CblpbeBbIX MOHOrrOJIHM CTPaHbI; meHeBUK - ,II.eJIelJ, TeHeBOM 3KOHOMHKH; 

yZOJlOBHUK - yrOJIOBHbIM rrpecryrrHHK; lJaCmHUK - qaCTHbIM rrpe,II.rrpHHHMaTeJIb; 

2a3emlJUK - TOprOBelJ, rreqaTHbIM CJIOBOM. Setkáváme se s ním i v derivátech 

označujících předmět, např. 6ecwyMHuK - opy)l(He C rJIymHTeJIeM; Mo6UJlbHUK

Mo6HJIbHbIM TeJIe<pOH; MyJlbmUK - MyJIbTHrrJIHKalJ,HOHHbIM <pHJIbM; HOlJHUK -

HOqHOM Mara3HH, KpyrJIOCYTOqHO pa6oTmolI(HM Mara3HH; 06MeHHUK - rryHKT 

06MeHa BaJIIOTbI; COJlbHUK - COJIbHbIM KOHlJ,epT; y:JICacmuK - <pHJIbM y)l(aCOB. 

O.ll.HaKO nepBhlMH )l{epTBaMH 60ph6hl C TeppopH3MOM CTaJIH TaK Ha3hIBaeMhIe «py'lHHKH», ToprOBaBmHe B 

MeTPO ra3eTaMH C TeJIe)l{eK. (M3BeCTHH, 23.9.2004) 
3TO emě He OKOH'laTeJIhHhle H3MeHeHHH B pa60Te «UO'lUHKOB», a TOJIhKO 3KCnepHMeHThI. (KOMCOMOJIhCKaH 

llpaB.ll.a, 13.12.2005) 
OqeHh nonyJIHpHhIŘ B EBpone MyJlLTUK «JIe.ll.HHKOBhlŘ nepHO.ll.» nOHBHTCH B POCCHH B Koun:e aBryCTa. 

(.n:OMOBOŘ, 14.6.2002) 
,l(Ba HOBhIX q,HJIhMa - yacaCTHK «ATaKa nayKoB» H HCTOpH'leCKaH MeJIo,ll,paMa «qeTbIpe nepa» - B pa3HhIX 

KHHOTeaTPax MOCKBhI. (H3BeCTHH, 31.10.2002) 

Své místo při tvoření jednoslovných pojmenování mají také sufixy, např. 

-ymKa, -OK, -yxa, -mUHa, např. aHH)lUlKa - CaMOJIeT AH-2; JleZKOeyutKa -

JIerKOBruI MamHHa; ncuxywxa rrCHXHaTPHqeCKruI 60JIbHHlJ,a; KOMOK 

KOMHCCHOHaJIbHhlM Mara3HH; COBOK - COBeTCKHM qeJIOBeK, COBeTCKHM COI03; 

6blmoByxa - 6blTOBoe y6HHCTBO, 6hlTOBoe rrpecryrrJIeHHe; 3aKa3yxa - 3aKa3HOe 

y6HMCTBO nebo xy,II.O)l(eCTBeHHoe rrpOH3Be,II.eHHe, H3rOTOBJIeHHOe rro 3aKa3y; 

MOKpyxa - MOKpoe ,II.eJIO, tj. y6HMCTBO; zpynno8)lXa - rpyrrrroBoe H3HaCHJIOBaHHe; 

pG3BJleK)'Xa JII060e pa3BJIeqeHHe ( CrreKTaKJIb, KOHlJ,ePT); cnelfYXa 

crrelJ,HaJIbHbIe opraHhl; lJepHyxa - TeMHble CTOpOHbI )l(H3HH nebo <pHJIbM, 

CrreKTaKJIb, H306pa)l(aIOII(He TeMHble CTOpOHhl )l(H3HH; lJpe3BbllJau:uluHa -

Qpe3BblqaHHruI KOMHCCH5I. Sufixy - yxa, -II(HHa mají žargonní charakter a 

podílejí se na růstu expresivizace jazyka. 

Y6HŘCTBO COBepmeHO npoq,eCCHOHaJIhHhIM KHJIJIepOM, KOTOphlŘ 3areM nOllhlTaJlCH HMHTHpOBaTh "6LITOByXy". 

(KOMCOMOJIhCKaH llpaB.ll.a, 13.12.2005) 
B cry.ll.eflTqeCKHX ay.ll.HTOpHHX MOJIO,lJ,hle JIIO,lJ,H npHMO roBOpHJIH, qro HM Ha.ll.OeJIa Ta «'Iepuyxa», KOTOpaH 

e)l{e.ll.HeBHo o6pymHBaeTcH C 3KpaHoB TeJIeBH,lI.eHHH H KHHoTeaTPoB, co cTPaHHlJ, npecchI. - 3Ta «'IepHyxa» 

B03.ll.eŘCTByeT Ha 06meCTBeHHoe MHeHHe B KOHeqHOM HTore. (llpaB.ll.a, 29.10.2004) 
H HM pa3BJ1eKYXa (noqTH KaK neŘHT6oJI), H cTPaHe nOJIh3a. (H3BeCTHH, 15.12.2002) 
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Ne všechny deriváty můžeme považovat za nově utvořené. Některé přešly z 
pasivní slovní zásoby do aktivní (lJaCmHUK, 6upJ/CeeUK), u některých se 
setkáváme i s rozšířením významu (cwlOeuK). «TOJIKOBbIH CJIOBaph pyccKoro 
H3hIKa KOH:u;a XX BeKa» (1998) uvádí, že se jedná o představitele mocenských 
struktur, ale překladový «EOJIhIIIOH pyccKO-qeIIICKHH CJIOBaph» (1951-1964) 
překládá toto slovo ještě jen jako «pracovník energetického průmyslu, 

energetik». Jednoslovné výrazy se tak mohou používat v různých významech v 
závislosti na tom, jaká konkrétní slovní spojení zastupují, např. MOJlOlJHUK ve 
významu prodavač-mlékař; nádoba na mléko; pracovník v mléčném průmyslu; 
HOlJHUK původně noční lampička, pak i noční vozka, noční letec (stíhač), dnes 
obchod s nepřetržitou otevírací dobou; nepCOHO.llKa - osobní záležitosti, osobní 
automobil a nově osobní počítač nebo příplatky k platu nebo penzi za zásluhy. 
Tyto nové významy se tak podílejí na vzniku polysémie. 

A Y HaIIIHX 3HaKOMhlX KaK pa3 eCTh «nepCOHaJIKa» C Mo~eMHhIM BhIXO~OM B ceTh. (TB-TIapK, 5/2003) - E3~HJI 

Ha pa60TY Ha TPOJIJIeň6yce, a cewmc y Hero 6hIJIa «nepCOHaJIKa» C CHHeň MHraTIKOň H ~BYMH CMeHHhIMH 

BO.ll.HTeIDIMH. (AH<P, 2000) - TIpOCTaH neHCHH BhlIIIe - 132 py6JIHKa a «nepCOHaJIKa» Bcero 106, .lI.mKe 104. 
(1-I3BeCTHH, 1l.2.2001) 

Některé univerbáty nebo jejich významy můžeme již považovat za 
archaizmy, např. eU3umKa. Slovní spojení BH3HTHruI KapTOqKa a jeho univerbát 
se objevily v roce 1990 s významem «dokument s fotografií majitele, který ho 
opravňuje k nákupu nejnutnějších nedostatkových potravin a zboží». V současné 
době došlo k přehodnocení významu a spojení se začalo používat ve stejném 
významu jako v češtině, tj. dokument s nejdůležitějšími informacemi o jejím 
majiteli. 

Za projev jazykové ekonomie můžeme považovat i sémantické neologizmy, 
kdy odpovídající slovo slouží pro pojmenování nového předmětu nebo jevu, 
které jsou již vyjádřeny slovním spojením, např. zpaJ/CoaHKa126 

- všední život 
civilistů, nebo «opušťák» (z vojenského slangu); lJeJlHOK - začínající obchodník, 
jezdící pro zboží do zahraničí a doma ho prodává za vyšší cenu (původní 
význam člunek u stavu); KfJymou - překračující hranici normy (původně příkrý, 
strmý; ostrý, prudký; drsný, krutý, tvrdý); o6eO.ll - krizový stav (původně sesun, 
lavina); mpouHuK - sportovec, jehož disciplínou je trojskok (původně tvarovka, 
fitink, rozbočka); OHeeHUK - student denního studia (původně deník; žákovská 
knížka). 

~------------------
Toto slovo je polysémni, omačovalo občanskou válku 1918-1920, azbuku vytvořenou za Petra 1. v roce 1708 
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Kor)J;a TOT )Ke «')MHOI(» C'be3)J;HJI 3a rpaHHl()', npHBě3 qTO "y)KHO H npO)J;aJI IlO HOpMaJIbHOH CTOHMOCTH. 

(KOMMepCaHTh, 10.7.2002) 

Aby jednoslovné výrazy plně sloužily v komunikativním procesu, musejí 
být snadno pochopitelné z kontextu, ve kterém jsou užity. 
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, 
7. ZKRACOVÁNÍ 

Se zkratkami se setkáváme na každém kroku, jak v písemných, tak i 
ústních projevech Znějí z televizních obrazovek, objevují se v novinových 
článcích s různou tematikou, odborných textech, reklamách, obchodech apod., a 
proto je současné období nazýváno «obdobím aktivních zkratek» (Kozáková, 
Kostomarov, Zemská). Na konci XX. století se tvoření zkratek stalo vysoce 
produktivním způsobem tvoření nových slov. Jaká je příčina tohoto jevu? Je to 
potvrzení toho, co je již známé, a to vliv mimojazykových faktorů na vnitřní 
vývoj jazyka. Jejich produktivita souvisí s dynamičností našeho života a spočívá 
v tom, že se současné jazyky snaží vyjádřit co nejvíce informací za co nejkratší 
dobu. Prvotní příčinou těchto změn v lexikálním a slovotvorném systému 
ruštiny jsou reformy z 90. let 20. století. Jazyk se nechová pasivně a nemůže si 
při pojmenování nových jevů vystačit jen se slovotvornými prostředky. Pro 
označení nových předmětů, jevů, pojmů přicházejí na pomoc opisná 
pojmenování. Analytické nominace jsou oficiálními názvy určitých reálií. 
Použití mnohoslovných pojmenování komplikuje vyjadřování a tím i proces 
komunikace. A to je také důvod vytvářet zkrácené synonymické tvary - zkratky 
a kompozičně zkratková slova různého typu. 

Je.A.Zemská uvedla, že «B H3b1Ke a66peBHaIJ;HH BblnOJIIDIeT 
KOMnpeCCHBJIYlO Q>YHKIUlIO, T.e. Cny:>KHT .n;AA C03.n;aHRH 60JIee KpaTKHX, qeM 

~ 127 Kr v t 't funk COOTHOCHTeJIbHOe CJIOBOCOqeTaHHe, HOMHHaIJ;HH. ome e o ce, 
kterou zkratky plní zejména v obchodním, publicistickém a vědeckém jazyce, 
slouží zkratky od poloviny XX. století ještě jako prostředek expresivizace řeči. 

Termín zkratka je v odborné lingvistice vykládán rozdílně. V některých 
pracích je v úzkém slova smyslu za zkratku považován pouze iniciálový typ, 
některé gramatiky pojem zkratka chápou šířeji a zařazují k nim i různé typy 
zkratkových SlOV128 (složených), zkrácené «odseknuté» tvary podstatných jmen 
nebo atributivních částí slovních spojení, např. cnelf. (cneIJ;HaJIHcT), npopu 
(rrpoQ>eccHOHaJI), panam/pan (Q>aHaTHK), Konup (KonHpOBaJIbHbIŘ annapaT), 
iJepulf.um (.n;eQ>HIJ;HTHbIH TOBap ), menb (TeHeBM 3KoMoMHKa), UMnopm 
(HMnopTHble JIeKapcTBa), KOMflJleKC (KoMnJIeKCHbIH 06e.n;), 129 popř. slova 
odvozená od iniciálových zkratek (r AH - raHillHHK). 130 Většina slov, 
utvořených tímto způsobem, se nejčastěji vyskytuje v hovorovém jazyce nebo 
profesionální mluvě, odkud pronikají do spisovného jazyka. Někteří lingvisté 
hovoří o tom, že «yceqeHHe CJIOB H OCHOB CJIe.n;yeT paCCMaTPHBaTb KaK 

127 3eMCKaH E.A.: PyCCKHH H3hlK KOHu.a xx CTOneTHH (1985-1995). MocKBa 1996, s. 120 
128 Man, Kostomarov, Zemská 
129 Tomuto typu zkracování se také říká apokopa, která je charakterizována jako přirozený a zákonitý jev u slov 
a slovních spojení, která mají vysokou frekvenci použití. V jazyce se setkáváme s čistou a smíšenou apokopou. 
V prvním případě se odstraňuje část fonematického složení slova nebo slovního spojení (n03umu61lbzu pe3yJIhTaT 
- n03umU6; mypuCmU'leCKaR nOe3,ll,Ka - myp; rjJaHamuK - rjJaHam; CnelfUaJlbHOe Hl13Ha'leHUe - CnelfHl13; 
KOMMep'leCKUU 6aHK - KOM6aHK). U smíšeného pak proces tvoření nových slov probíhá ještě s pomocí jiných 
způsobů a prostředků slovotvorby, nejčastěji však sufixací (BH,ll,eOMarHHTo$oH - BH,ll,HK; ryHeH,ll,eu. - ryHHK). 
130 

PyCCKaH rpaMMaTHKa. MocKBa 1980, s. 255 
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I10,UcHcTeMy 06b1qHOrO cJIoBoo6pa30BaHH5I, nOTo My QTO OHO, KaK H Bce 
CJlOBoo6pa30BaHHe, 6a3HpyeTC5I, KaK 

~ 131 
npaBHJIO, Ha npllHIJ;lIne 

CMIITarMaTHQeCKOH 3KOHOMHH». 

nro6HTeJHlM U2 BeCb :nOT m6eJIbHhIH n03HTHB CKopee Bcero IIoHpaBHTC5I. (II3BcecTM, 3.6.2002) 
Heo6xo)J.HMo coxpaHHTb BeCb n03HTHB B OTHOIlleHMX PoccM-HaTo, Hapa60TaHHhIH IIOCJIe PHMa. (IlpaB)J.a, 

10.12.2004) 
Bo BpeM5I MaT'la Ky6Ka A<PPHKH MeIK)J.y C60PHbIMH Toro H MaJIH ToroJIe3CKHe lJlaHbI 6pOCaJIH Ha IIOJIe 

pa3JIWiHhle IIpe)J.MeTbI. - A<PPHKaHCKHe lJlaHaTbI ycrpOMJIJ1 no6oHllle Ha rpH6yHax. ( , 16.10.2007) 
A.fpHropbeB, npolJlH B opraHH3aIIHJ1 3KcrpeMaJIbHhIX TYpHcTWiecKHX TypOB. (1I3BecTM, 18.10.2005) 

Produktivita tohoto typu je v ruštině viditelná, protože i prostředí pro 
jejich vznik je příznivé. 

V současné ruštině jsou zastoupeny všechny typy zkratek, které jsou 
utvořeny podle známých slovotvorných modelů a které můžeme rozdělit podle 
frekvence na tyto skupiny: 

131 

• zkratky iniciálové (vlastní, akronyma), vzniklé: 
a. ze spojení počátečních hlásek slov, např. AO - AKIJ;HOHepHoe o6ru,ecTBo; 

rM - reHeTIIQeCKII MO,ll;lI(pllIJ;lIpOBaHHbIH; TOO - TOBapllru,ecTBo c 
orpaHIIQeHHOH OTBeTCTBeHHOCTbIO; CCOA - CnyTHIIKOBa5I CHCTeMa 
oxpaHbI aBTOM06l1JI5I; OMOH - OTP5I,ll; MIIJIIIIJ;HII oco6oro Ha3HaQeHlI5I; 
([JCHll - <l>e,ll;epaJIbHa5I cJIy)I(6a HaJIOrOBOH nOJIIIIJ;1I11 

b. z počátečních písmen slov (BBr( - B3B3IJ;3; ([JHC - 3cp3H3C; HTB -
3HT3B3; PR - nllap) a 

c. skládáním. Velmi časté jsou i zkratky psané latinkou, které bývají 
součástí kompozita, např. CD-cmoUKa; TV-myM6bz; SIM-Kapma; IT
cnelluaJlucm; PR-KOMnanU51); vznikají tak akronyma složená. 

• zkratky slabičné (skupinové), 132 utvořené ze spojení počátečních 
částí slov, např. ZJlaeped (rJIaBHbIH pe,ll;aKTop); deMnpon 
(,ll;eMOKpaTIIQeCKa5I npOnaraH,ll;a); Mopnex (MOpCKOH neXOTIIHeIJ;); 

( 
~ ) 133 A ( ~ ceKcom ceKpeTHbIll COTPy,ll;HIIK; mopznpeu ToproBbIll 

npe,ll;CTaBIITenb), jsou dobře známy nositelům ruštiny a kromě toho 
jsou v hovorovém i spisovném jazyce pravidelně používány 

• zkratky smíšené (iniciálově-slabičné), utvořené ze dvou výše 
uvedených typů, např. ACKO (AKIJ;1I0HepHa5I cTpaXOBa5I KOMnaHII5I); 

l.{YHbII3e, n.: TeH)J.eHIIM K 3KOHOMHJ1 CJIOBoo6pa30BaTeJIbHhIX cpe)J.CTB B COBpeMeHHOM pyCCKOM 5I3bIKe. In: 
PyCCKoe CJIOBO B MHpOBOH KYJIbrype. PyCCKHÍÍ TeKCT H pyCCKHÍÍ }.I,HCKypC cero)J.H5I. MaTepHaJIhI X KOHrpecca 
MeIK)J.yHapO)J.HoH aCCOIIHaIIHH rrpenO)J.aBaTeJIeH pyccKoro Jl3bIKa H JIHTeparypbI. CaHKT-IlCTep6ypr 2003, s.283 
no)J. pe)J.aKIIHeH POroBOH K.A., PoroIKHHcKoH H.O. 
132 Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě. Praha 1978, s. 155-156. Tyto zkratky nazývá skupinovými z hlediska 
struktury a z hlediska fungování v projevuje řadí mezi zkratková slova, protože se jako slovo píší a skloňují se. 
l33 CeKcoT - osoba, která vykonává tajné sledování někoho na zadání speciálních orgánů 
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H6JlOKO (6JIOK .5IBJIHHCKHH-EoJI)l,blpeB-JIyKHH); EeEPP 

(EBporreHcKHH 6aHK peKoHcrpyKIJ.HH Pa3BHTH~); A CKo 
(AKIJ.HOHepHa~ cTpaxoB~ KOMrraHH~); KoAIl (KO)l,eKC 06 
a)l,MHHHcrpaTHBHbIX rrpaBoHapyrneHH~) 

• zkrácení počáteční části slova, která se spoJuJe S celým slovem 
(zoccy6cuouu; ()unomHoUleHU5l; nal,(nOJlUmUKa; My3npoeKm; 
unonpecca) 

• zkrácení počáteční části slova, která se pojí s tvarem nepřímého 
pádu (MUH06opOHbl) 

• zkrácení začátku prvního slova, které se pojí se zkráceným koncem 
druhého slova (3KOM06UJlb, 3K06yc)134 

Poslední dva typy zkratek vykazují nízkou produktivitu. Naopak se začaly 
objevovat zkratky nové, např. utvořené z počátečních písmen jmen známých 
osobností, např. MM (M3pHJIHH MOHpO); BBII (BJIa)l,HMHp BJIa)l,HMHpOBWI 
ITYTHH). Jde o zkratky jmenné, které však mají odstín familiémosti, sníženosti. 
Objevují se zkratky kombinované s číslicí (H5Nl) nebo zkratky utvořené z 
písmen latinské abecedy, které se vyskytují jednak samostatně (SMS, PC, PR), 

jednak se stávají součástí složených výrazů (SMS - coo6U/eHue; SIM - Kapma; 
VIP - nepcoHbl; CD - cmouKa; TV - myM6bl). 

C MeC}[[( TOMy mna,!!. a rro.rryqHJIa sms CJIe,nyIOUJ,ero co,!!.ep)l(aHlUI. (KoMMepCaHTb, 14.8.2007) 
Ha Cap,ll.HHHH oTIqJhIBaeTca yHHKaJIhHbIŘ TYPHCTH'lecKHŘ KOMIIJIeKC ,lI.JIa VlP-rypHCTOB. (I13BecTIUI, 

25.7.2007) 135 

Některé zkratky podlehly lexikalizaci, např. 60M:JIC, které se do aktivního 
užívání dostalo z policejních protokolů. V žargonu se objevilo synonymické 
slovo 6ulJ 136 (z angl. beach-comber) interpretované také jako 6bleUluu 

UHmeJlJlU2eHmHblU lJeJlOeeK. Lexikalizované zkratky se velmi často stávají 
motivujícím základem pro vytvoření řady derivátů: 60M)I( (6e3 orrpe)l,eJIeHHOrO 
MeCTa )I(HTeJIbCTBa) - 60M:JICUXa/6oM:JICOeKa, 60M:JICOHOK, 60M:JICamHUK 137 , 

60M:JICeeamb/6oM:JICUpOeamb; 6W1 - 6UlJeeamb. Výslovnost anglické zkratky PR 
(public relation - rra6JIHK pHJIeHrneH3) dala vzniknout slovu nuap ve významu 
styk s veřejností, které se stalo derivačním základem pro vznik dalších slov 
pomocí sufixu nebo sufixoidu a kompozit, např. nuapU/UK, nuapoeelj, 
nuapcmeo, nuapMeH, nuapoecKUU, nuapHblU, nuapumb, nuap-amaKa, nuap
KQ.MnaHU5l, nuap-noo2omoeKa. Zkratka PR pak vystupuje jako samostatné 
slovo, jako součást kompozita, nebo ve spojení se sufixoidem, např. PR
oupeKmop, PR-ljeHmp, PR-MeHbl apod. Přestože je toto slovo nové, je ruštinou 

134 Tamtéž. Poslední tři způsoby řadí mezi podtypy zkratkových slov, přičemž tvary vzniklé spojením 
zkráceného komponentu s celým slovem nazývá částečně zkratkovými slovy. 
135 Nejedná se pouze o známé osobnosti, ale také o movité občany. 
136 Toto slovo se v současné době podílí na rozšiřování homonymických vztahů. K prvotnímu významu «bič» se 
přidal význam «bezdomovec, tulák» a «pláž» z angl. beach 
137 Místo, kde bezdomovci přespávají. Dnes název pro nádraží, které se pro mnohé z nich stává domovem, ale 
také pro tramvaj, kde přečkají noc nebo chladné dny. 
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již osvojené. Má své slovotvorné hnízdo a nyní se tvoří hlavně slovní spojení, 
např. nuap06CKa5l aKljWl (akce, událost, která má za cíl připoutat pozornost k 
něčemu nebo někomu); ttěPHblU nuap (zveřejnění nedůvěryhodných materiálů, 
kompromitujících nějakého kandidáta při předvolebním kampani). 

Stejným způsobem vznikla slova nUClOK (z PC); aCbKa (z ISQ); CUOlOK (z 
CD); 3C3M3CKa a 3C3M3CHUK (ten, kdo posílá do sdělovacích prostředků SMS
zprávy z SMS); CUMKa (z SIM). 

O;lHaKO OH rrpO;lOJDKHJ1 rruapUTb rrHChMO IOMeHKOBa B JIOH;lOH, OTrrpaBUB TeKCT noro rrHChMa B pe;laKll,UU 
;lp)')KeCTBeHHhIX eMy CMI1. (I13BecnUl, 29.4.2003) 

3a;laqa 3KOHOMHCTOB COCTOHT B TOM, 'lTo6hl nuapUTb HarrUCaHHhIe rrOJ1HTHKaMH H nuapUJ,UKaMU rrporpaMMhI, 
C03;laBaH BOKpyr HHX opeOJ1 HayqHOCTH. ( ,3.5.2003) 
3To 6hIJ1 BeJ1UKOJ1errHhIŘ PR MR 3Bě3)l. ( , 16.7.2006) 

MOJ1'ia OCTaHaBJ1HBaeT «CU)lIOK», BhIHHMaeT ;lHCK IIHa$ H BCTaBJ11leT CBOŘ C TeXHO. (I13BecTUH, 21.8.2002) 
Thl C HeŘ rro «aCbKe» rro3HaKOMHJ1CH? (rozhovor) 

ComacUH pe6ěHKa He rrorpe6yeTcH - pO)lHTeJ1h MO)KeT rrpocTo rrO)lKJIIO'lHTh BTOpOŘ HOMep H Bhl)laTh pe6ěHKy 
«CHMKY». (AH<I>, 16.4.2004) 

Velmi produktivním modelem se v ruštině stává tvoření slov z 
iniciálových zkratek, ať již cizího nebo domácího původu, které podléhají 
slovotvorným procesům a stávaj í se dále východiskem pro tvoření odvozených 
slov. Mezi nejčastější sufixy, které se podílejí na tvoření těchto slov, patří -
OBe .. , -mHHK, -HCT, -OBCKHĎ, -mUhlĎ (:MJiI)l: - MU006elj, MU006CKUU; OMOH 
- OMOH06elj, OMOH06CKUU; rli - 236ucm/2363UlHUK, 2363UlHblU; IU> - 1l,363IIIHHK, 
U:363IIIHhIM; HTB - 3Hm363UlHUK, 3Hm363UlHblU; r AH - 2aUUlHUK, 2auUlHblu). 

Takto vytvořená «nová slova» označují převážně názvy osob, od nichž se dále 
tvoří přídavná jména Hranice morfémů je často zobrazena i v písmu: zkratka je 
napsána velkými písmeny a afixy a koncovky malými (HXJIOBll,hI, 
HXJIOBCKHM) 138. Je to důkaz nárůstu aglutinačních prvků; taková zkratka se 
snadno rozšiřuje do mluvených projevů a tvoří se od ní další odvozeniny. 

V tisku se objevuje slovo <ď A3eJlb» utvořené z iniciálové zkratky r A3 
(rOphKOBCKHM aBToM06illIhHhIM 3aBo.n.), které je důkazem hry se slovy, kterou 
má v oblibě široký okruh nositelů ruštiny, kteří si takto personifikují dopravní 
prostředky, např. letadlo TU nazývají «Tywxa», tramvaj na trase «A» je 
«AHH)'UlKa», trolejbus na trase «B» zase <<EYKaUlKa».139 

138 
MM)1. - MHHHCTepCTBO HHocrpaHHhIX )leJ1; OMOH - OrpM MHJ1HUUH oco6oro Ha3Ha'leHHH; ID -

rocy)lapCTBeHHaH 6e30rraCHoCTh; ll,E - ll,empaJThHhIŘ 6aHK; HTB - He3aBHCHMOe TeJIeBH)leHUe; r AH -
rOCy)lapCTBeHHaH aBTOM06HJ1hHaH UHcrreKUHH; HXJI - HapO)lHaH XOKKeŘHaH J1ura 
139 Podobný proces postihl i značky osobních automobilů, např. MepUH - Mercedes; rrO)l)KaphlŘ - Mitsubishi 
Pajero; IIhI)KHK - Peugeot. 
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Y MHorHX pOCCIDIH naccmKHpCKHe «r A3eJ1H» B nOCJIe~HHe rO)1.h1 aCCOUHpyIDTCH C 06'beKTOM nOBhlIlleHHOH 

onaCHOCTH. BflHOH TOMy MHOrOqHCJIeHHhle ATII, B Korophle nona~aIOT 3TH 6hICTPhIe, HO 3aqacrylO 

HeynpaBJlHeMhle MapIllpyTKH. - 3~eCh CTOJIKHyJIHCh aBTo6yc «HeoIIJIaH» H naCCmKHpCKaH «r A3eJlb». -

CJIe~OBaBIllaH 3a «r A3eJlblO» «OKa» He ycneJIa 3aTopM03HTh fl COBepIIIHJIa CTOJIKHOBeHHe. ( 

12.12.2007) 

o derivátech vzniklých ze zkratek se zmiňuje již V.G.Kostomarov, který 
píše: «o6p33oBaHHll TaKoro pO)l.a B npOIlIJIOM Boo6rn;e He )l.OnycKaJIHch».140 

Zkratky stejně jako ostatní lexikální jednotky procházejí vývojem (vytratí 
se z jazyka, objeví se nové, změní svůj význam), např. KIi již není 
KOHcmpyKmopcKoe 61OpO, ale KOMMeplJeCKUU 6aHK, podílí se na vzniku 
homonymie, např. rKO (rocyoapcmeeHHaR KpamKOCpOlJHaR o6JlucallWl a 
rocyoapcmeeHHoe Ka3HalJeUCKOe 06R3ameJlbCmeo); KCIi (lVty6 CQMOOeJlbHOU 

neCHU a KOJlJleKmUeHoe CeJlbCKOe npeonpWlmue); KOM (KoMMyHuCmUlJeCKUU a 
KOMMeplJeCKUU); KTC (KOMUCCWl no mpyooeblM cnOPQM, KOMnlleKC 

meXHUlJeCKUX cpeocme, KOMnlleKCHaR mpaHCnOpmHaR cucmeMa a KOCMUlJeCKaR 
meJleeU3UOHHaR cucmeMa); HETI (HoeaR 3KOHOMUlJeCKaR nOJlUmUKa a 
HaeeoeHue 3JleMeHmapHOcO nopRoKa); PTI (pa6olJuu npoeKm, 

Pa3eeObleameJlbHblU nocm/nyHKm, PaCnOpR:JICeHUe IIpe3uoeHma/npeMbepa, 

PaClJěmHaR naJlama, PecucmpallUOHHblU npu6op, Pecny6JlUKaHCKaR napmWl a 
PyccKaR napmUR); CTI6 (CaHKm-llemep6ypc a CKOpaR 6blmoeaR nOMoUlb). 

Především v mládežnickém žargonu se usídlují hanlivá homonyma jako 
protějšek k neutrálním zkratkám, např. M~ (MOCKoeCKUU aemOOOpO:JICHblU 

uHcmumym a MOCKoeCKUU aJlKOcOJlbHO oezycmallUOHHblU uHcmumym). 
Některé zkratky z poloviny 90. let se již staly historizmy v důsledku 

zániku reálií, které pojmenovávaly. Některé zkratky jsou zaměňovány novými, 
např. J1I1Y - JIeQe6Ho-npoqmJIaKTHqeCKOe yqpe)K)l.eHHe místo dřívejší zkratky 
nTI1 (JIeQe6HO-TPY)l.OBOH npoqmJIaKTopHií). 

Slova či slovní spojení, z nichž zkratky vznikají, je možné přiřadit k 
nejrůznějším tematickým skupinám. Jsou spjaty se státností Ruska, s novým 
systémem řízení, s různými stránkami života současného Ruska a tvoří se tak z 
názvů politických stran, federálních struktur a úřadů, vědeckých a vzdělávacích 
institucí, z názvů bank, burz, podniků, mezinárodních organizací, nemocí, osob 
podle jejich činnosti apod., např. A6T (ABToMaTH3au,Hll 6aHKOBCKMX 
TeXHOJIOrHH); 1i,lJ,llfl1I (ElOpO no )l.eMoKpaTHQeCKHM HHcTHryTaM H npaBaM 
qeJIOBeKa); ACllTH (ABToMaTH3HpOBaHHall CHCTeMa nepepa60TKH TeKCToBoH 
HH<popMaU;HH); ACT (ABToMaTHQeCKall CHCTeMa TeCTHpoBaHHll); BBD; 
(BcepoCCHHCKHH BhICTaBOQHhIH u,eHTP); BTITI (B3JIěTHO-nOCa)l.OQHall nOJIoca); 
BTO (BceMHpHall TOprOBall opraHH3aU;Hll); ~TIP (,D,enapTaMeHT 
nOTPe6HTeJIhCKOrO phIHKa); HllC (HH<popMau,HoHHo-nOHCKOBall cHcTeMa); Kl) 

(KoMMepQeCKHH 6aHK); MB<Il (Me)K)l.yHapO)l.HhIH BaJIlOTHhIH <pOH)l.); MHMIi 

140 KOCTOMapOB B.f.: 513hIKOBOH BKYC 3nOXH. 113 Ha6mo~eHHii Ha~ peqeBOH npaKTHKOH MaCC-Me~a. MocKBa 

1994, s.159 
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(MOCKOBCKHH HHCTHTyT Me)l(.n;yHapo.n;Horo 6H3Heca); OCAro (0651:3aTeJIbHOe 
cTPaxoBaHHe aBTorpa)l(.n;aHCKoH oTBeTCTBeHHoCTH); OIIIIi (OTKpblTa51: llKOJIa 
6113Heca); Pyon (PerHOHaJIbHOe yl1paBJIeHHe 110 60pb6e C opraHH30BaHHoH 
npecryl1HOCTbIO ); PHA (POCCHHCKoe HH<popMaIJ;HOHHOe areHCTBo ); CXY 
( C1lH.n;pOM XpOHHqeCKOH yCTaJIOCTH); Y HDKOM6aHK (Y HHBepCaJIbHblH 
aKIJ;HOHepHbIH KOMMepqeCKHH 6aHK); (J)MC (<I>e.n;epaJIbHa5I MHrpaIJ;HOHHa5I 
cJI~6a); IJ.IiP (QeHTpaJIbHblH 6aHK POCCHH); IJ.HK (QeHTPaJIbHbIH 
1I36HpaTeJIbHblH KOMHTeT nebo také QeHTPH36HpKOM); IJ.KM (QeHTpaJIbHa5I 
KOJIbIJ;eBa5I aBTo.n;opora). 

POCCIDI MO)l(eT BhlŘTH H3 .n;OBCE B HO% C 12 Ha 13 )J,eKa6pH. ( , 19.9.2007) 
AMepHKaHcKHe 3KcrrepThI rr06hIBaJIH Bqepa Ha fa6aJIHHCKOH P JIc. 141 ( , 19.9.2007) 

«I>MC rrOMep)l(HBaeT H)J,elO pH)J,a )J,erryTaTOB fOC)J,yMhl 3aCTaBHTh rrpH6hIBalOIIl,nx B POCCHlO TPy)J,OBhIX 
MHrpaHToB myqaTh pyCCKHH: H3hIK. ( ,4.5.2007) 

U:HK He HameJI B rrHChMe maBhI Ii)1;HIJlI rrpoch6hl YBeJInqHTh qHCJIO Ha6JIlO)J,aTeJIeH:. ( 
30.1.2008) 

Zkracování zaujímá v rámci tvoření slov specifické místo. Ve srovnání s 
ostatními způsoby a slovotvornými prostředky nejvíce odráží tendenci ekonomie 
jazykových prostředků. Protože zkratky vycházejí nejméně ze dvou slov, 
připomínají složená slova. Strukturně (podle fonematického složení) jsou však 
jednodušší. 

Třebaže se zkratky hojně vyskytují v nejrůznějších textech, zůstávají 

srozumitelné jen malému okruhu lidí. Na nárůstu počtu zkratek se podílejí i 
samotní novináři. Aby nemuseli v rámci jednoho článku několikrát opakovat 
oficiální víceslovný název, utvoří od něho «neoficiální» zkratku. 

,l1;opO:ll4:HO-TpaHCnOpTHLle npOHcmeCTBHSI HBJIHlOTCH O)J,HOH H3 caMhIX qaCThlX rrpnqHH CMepTeH: H CTaHOBHTCH 
cBoero pO)J,a m06aJIhHOH 3IIH)J,eMHeH:, KOTOpOH: rrO)J,Bep)l(eHhl B rrepByID Oqepe)J,h MerarrOJIHChI. He HBJIHeTCH 

HCKJIlOqeHHeM H pOCCHH:CKaH CTOJIHlla, r)J,e cero)J,IDI rrpOH30IIIJIO Oqepe)J,Hoe KpyrrHoe )1;Tn. ( ru, 
17.8.2007) 

HllKaKoro 06pymeHllH MOCTa Ha MKA,l],e He 6hillO.(WWW.utro.ru. 17.8.2007) 
Y)I(eCTOqeHHe caIlKIUdt 3a HapymeHHe n)J,lJ;.'42(KoMMepCaHTh, 14.8.2007) 

Zkratky se hojně používají v různých sférách jazyka: v hovorovém jazyku, 
žargonu, profesní mluvě, v odborném stylu apod. Používají se nejen jako 

141 )].OBCE - )].OroBOp 06 06hJqHhlX Boop~ěHHhIX CHJIax B EBporre; PJIC -Pa)J,HOJIOKaIIHOHHaH CTaHIIllH 142 MKA)]. - MOCKOBCKaH KOJIhlleBaH aBTOM06HJIhHaH )J,opora; 11M - I1paBHJIa )J,OpO)I(Horo )J,BIDKeHIDI 
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r 
prostředek nominace, ale i jako prostředek exprese. Nadbytečnost zkratek v 
textu kazí jazyk a působí problémy s jeho pochopením. To je umocňováno 
především tehdy, je-li zkratka nová. Problémy zde působí i homonymie. 

Negativní stránku zkratek vidí i N.Valginová 143 «Co3,naHMe 
a66peBMarypHblx HaMMeHOBaHJID. - caMbIH llpO,nyKTMBHbIH clloco6 KOMllpeCCMM 
~1HorOCJIOBHbIX Ha3BaHMH, oco6eHHo Ha3BaHMH yqpe)K,neHMH, opraHM3aU;MH 
(napTMHHbIX, 06rn;eCTBeHHbIX, rocy,napCTBeHHbIX), BbICIIIMX M cpe,nHMX yqe6Hblx 
3aBe,neHMH M T.ll. O,nHaKo 3TM KpaTKMe HaMMeHoBaHIDI MOryT OKa3aTbCH 
HenoHHTHbIMM ,nJIH BceH MaCCbI HaCeJIeHIDI, M B 3TOM MX OqeBM,nHoe 
Hey,no6cTBO. EOJIee Toro, MHOrMe M3 HMX Hey,no6HbI B 0p<p03llMQeCKOM CMbICJIe 
(Harrp. HOBoe 06pa30BaHMe rI1.EM 144 BMeCTo BceM M3BeCTHoro M 
6rraro3ByqHoro r AH»). Třebaže vstoupila v platnost nová zkratka, označení 
raMIIIHMK pro inspektory zůstalo. Vedle něho se v tisku začíná prosazovat 
kompozitum aemOWlcneKmopbl. 

143 

Ha Bcelí: TeppHTOpHH P<I> HHcneKTophI rHRM 6y.l(yT HMeTh rrpaBO HaKa3hIBaTh BO,ll,HTeJIelí: no HOBhIM 

mpHQ>aM.(KoMMepCa.HTh, 14.8.2007). 
ABTOHHCneKTOpLI ):(OBOJlhHhI: HM y,ll,anOCh nO):(IDlTh ypoBeHh 6e30nacHOCTH Ha CaMapCKHX ,lI,Oporax. 

, 14.1.2008) - MHome raHwHHKH, nOJIh3yHCh cJIa6olí: HHcpopMHpOBaHHOCThlO BO):(HTeJIelí:, HaqanH 

rrpHMeHHTh HOBhle IIITpacphl y)l(e C Haqana aBrycTa. (KoMMepCaHTh, 14.8.2007) 

BaJIrHHa H.c.: AKTHBHhle rrpOrreCChI B COBpeMeHHOM pyCCKOM H3hIKe. MOCKBa 2003, s. 148 
144 rifEM - focy,ll,apCTBeHHaH HHcneKIIHH 6e30naCHOCTH ,lI,0P0)l(HOro ):(BH)I(eHIDl. Častěji se však užívá zkratka 

BA (63-,lI,3) - 6e30naCHOCTh ,lI,OporH. 
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8. INTENZIFIKACE PROCESŮ PŘEJÍMÁNÍ CIZÍCH SLOV 

Jazyk je živý organizmus, který se neustále nachází v pohybu a ve 
vzájemném kontaktu s druhými jazyky. Přejímání cizojazyčné lexiky je jedním 
ze způsobů označování nových reálií a pojmů, které se objevují v našem životě 
při existenci politických, ekonomických a kulturních styků mezi národy. A čím 
je kontakt těsnější, tím je i více důvodů pro jazykové přejímání, protože lexika 
nejen odráží společenské změny, ale velmi citlivě reaguje na různé vnější vlivy, 
a proto je pro každou historickou epochu charakteristický specifický okruh 
výpůjček. Po rozpadu SSSR se aktivovaly pracovní, obchodní, vědecké a 
kulturní styky, rozkvetla turistika, začaly probíhat dlouholeté stáže ruských 
odborníků v zahraničí, na území Ruska začaly pracovat ruské firmy se 
zahraniční účastí a tyto kontakty vytvořily podmínky pro bezprostřední 

přejímání cizích slov, a to nejen z těchto oblastí. Intenzifikace procesu 
cizojazyčných výpůjček v posledních letech viditelně zesílila, a to ve všech 
oblastech lidského života - v politice, ekonomii, technice a technologii, 
počítačích, zdravotnictví, školství, módě, hudbě, jídle, sportu apod. 

Od počátku « přestavby» se slovník obohatil o lexikální jednotky z 
různých oblastí, které: 

1. označují denotáty, které dříve v ruské realitě chyběly, např. KU6U, 

MlOCJlU, Hoym6YK, nUlIlIa, nUlIlIepuR, yOKMeH, llU36yp2ep, óWlep, 
KopmjJJleUKcbl, 6U3Hec-paym, 6U3HeC-JlaHll, oM6yóCMaH, mocmep, 
xapÓ-pOK, pOyMUH2, na3Jl. Také automobilový a hlavně sportovní 
boom zrodil nová slova, např. mlOHUH2, cnOŽlllep, pecmaŽlllUH2, 

xemll63K, aK6a6aUK, apMpecmnUH2, 6UHócěppUH2, ÓaU6UH2, 

ÓJlC022UH2, KaumcěppUH2, KUK6oKCUH2, Momo6aUKUH2, 
CKeum/CKeum6opó/CKeum6opÓUH2, cnUHHUH2, mpeKUH2, ÓJlCUnnUH2, 

ppucmaŽlll. Nové adrenalinové sporty daly vzniknout zcela nové 
tematické skupině, kterou je tzv. «3KcTpeMaJIbHb1Ď TYpH3M». Ten 
vyhledávají převážně movitější občané (3KCmpeMaJlbHble pbl6aJlKU, 
óJlCUnnepCKue myco6Ku 6 nycmblHRX, capapu Ha K6aÓpOllUKJlax, 

oxoma Ha aK}'Jl). Ti, jež tento druh sportu provozují, se nazývají 
«ryPHCThl-3KCTpeMaJIhl» . 

3KCTpeM3JIhHLlĎ TYpH3M CTaHOBHTCH BCb 60JIee IIOrryJIHPHbIM cpe)],H )l(HTeJIeH MeraIIOJIHCOB. 

A.rpHropbeB-IIpoqlH B opraHH3all,HH 3KCTpeMaJIhHLlX TypHCTHQeCKHX TYPOB. 

TypHCT-3KCTpeM3JI - 3TO rrpe)l()],e Bcero MeHe)],)I(ep, Crrell,HaJIHCT B o6JIacTH - TeXHOJIOrHH, 

6H3HeCMeH H Torr-MeHe)l,)l(ep. (H3BecTUH, 18.10.2005) 

2. označují denotáty, které se v nových podmínkách změnily a ruština 
pro jejich pojmenování použila raději cizí slovo, např. ammaUle

Keuc, 6oóu6WlbÓUH2, UMUÓJIC-MeUKep, KacmuH2, KWlJlep, 6pOKep, 
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MeHeO:JICep, cnUKep, 6p3HO, peumuH2. Také některé sportovní názvy 
byly v rámci internacionalizace jazyka přejmenovány, např. 

dodatečný čas ve fotbale nebo hokeji se dnes nazývá oeepmaitM, 

hra po nerozhodném výsledku nJleu-opp, bojovník v kikboxu 
paumep, běžec na dlouhé trati cmauep. 

3. nazývají nezměněné denotáty, které ale měly v ruštině složené nebo 
sdružené pojmenování, např. 6yJlJlum (mrpa<}>HblH 6pOCOK); 
op32peucuH2 (aBToroHKH Ha BbDKHBaHHe); Ka5lKUH2 (BH,n; CrrJIaBOB 
rro rOpHbIM peKaM); KJlUpeHC (,n;opmKHblH rrpocBeT); MOHumopUH2 

(rroCT05lHHOe Ha6mo,n;eHHe 3a orrpe,n;eJIěHHblMH rrapaMerpaMH); 
npUHmep (rreqaTarom;ee yCrpOHCTBO); papmUH2 (crrJIaB rro 6ypHbIM 
peKaM Ha rrJIOTaX, KaTaMapaHax, Ka5IKax); CaMMum (Bcrpeqa B 
Bepxax); cnpUHmep (6eryH Ha KopoTKHe ,n;HcTaHU:HH); cmauep 
(6eryH Ha ,n;JIHHHble ,n;HcTaHIJ:HH); C3KOHO-X3HO (rroHomeHHble 
Bem;WToBapbI H3 BTOpbIX PYK;); uwnUH2 (xO)l(,n;eHHe rro Mara3HHaM) 

Z lexikálního materiálu je vidět, že na obohacování ruské slovní zásoby se 
podílí především angličtina, resp. její americká varianta. Vliv jiných jazyků je 
zanedbatelný, např. z němčiny bylo převzato slovo MaKJIep (Makler), 
racTap6aHTep (Gastarbeiter); francouzština «dala» slovo KOMrraHH5I 
(compagnie), Map)l(a (marge), <}>HJIHaJI (filiale) a obohatila slovní zásobu 
voblasti administrativní (,n;errapTaMeHT, rrpe<}>eKTYpa, rrpe<}>eKT, M3p, M3pH51, 
MyHHU:HrraJIHTeT) a kosmetiky (MaKH5l)l(, rrap<}>IOM); z italštiny přešla slova 
MeHe,n;)I(ep (maneggiare), KOHTO (conto), 3crrpecco, KarryqHHo, rrHu:u:a (espresso, 
cappuccino, pizza). 

Anglicizmy 145 resp. amerikanizmy můžeme v ruském jazykovém 
prostředí rozdělit do dvou skupin: 

./ v ruském systému slova již adaptovaná (caMMum, o6cmpYKlIU5l) 

./ procházející procesem porušt'ování, během něhož se adaptuje nejen 
jejich forma, ale i jejích funkčnost, tj. místo v ruském lexikálním 
systému. Z tohoto hlediska mohou anglicizmy vystupovat jako částečně 
přizpůsobené nebo nepřizpůsobené (lwy-xay, YUK-3HO, xunnu). Jejich 
ustálení souvisí i s jejich stylovou platností. Podle ní patří především do 
vrstvy terminologie a žargonu, odkud se šíří mezi další vrstvy uživatelů 
jazyka. 

Doplňování slovní zásoby cizojazyčnou lexikou, někdy vzdálenou svou 
strukturou i původem, lze označit za proces přirozený a současně i nutný, 
protože bez něho nemůže existovat a ani se rozvíjet žádný jazyk, zvláště v 

145 Akademický slovník cizích slov (Praha 1995) vymezuje anglicizmus v širokém smyslu a omačuje ho jako 
«jazykový prvek přejatý z angličtiny do jiného jazyka nebo podle angličtiny v něm vytvořený». 
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současné době, kdy důležitou roli hrají hromadné sdělovací prostředky, 
mezinárodní i osobní kontakty. Není to ani nový jev ani výjimečný. 

Ve vývoji ruské slovní zásoby existují období, kdy se této role ujal jeden 
jazyk. Nejprve to byl od vzniku písemnosti v Kyjevské Rusi jazyk 
staroslověnský, poté turko-tatarské jazyky, před příchodem křesťanství řečtina, 
z latiny se přejímalo prostřednictvím druhých jazyků (řecký, polský, 
západoslovanské jazyky), v XVI. - XVII. století přichází polština, na počátku 
XVIII. století němčina, ve druhé polovině XVIII. století na její místo přichází 
francouzština. Symptomy «amerikanizace» ruského spisovného jazyka byly 
viditelné už v 70. letech 20. století. V polovině 80. let však získal proces na 
rozmachu a průnik anglicizmů a amerikanizmů se zcela otevřel. Jejich zdrojem 
se staly knihy, časopisy, populární hudba, americké filmy, masmediální a přímý 
styk s cizinci. 

Z cizích jazyků se nepřijímá slovní zásoba pouze přímo; tyto jazyky 
mohou také sloužit jako zprostředkovatel slov z dalších cizích jazyků, např. 
prostřednictvím francouzštiny a němčiny se do ruské slovní zásoby dostala 
některá slova latinská a řecká, polština zprostředkovávala vlivy západoevropské. 
Na počátku 20. století se přejímaly převážně termíny z vědeckých a technických 
oborů a ty se často tvořily na bázi latiny a řečtiny. 

8.1. Vymezení pojmu cizojazyčná výpůjčka 

Ruská lingvistika pojem «cizojazyčná výpůjčka» chápe šířeji. Většina 

ruských lingvistů přejala přístup Krysina, který rozlišuje «přejatá slova» a 
«cizojazyčná slova». Přejatými slovy označuje slova, která se v ruštině vyskytují 
již delší dobu, a proto se již stala součástí ruské slovní zásoby, zatímco 
cizojazyčná slova považuje za neologizmy, které nebyly zcela přejaty ruštinou 
(z hlediska fonetického nebo morfologického). 146 Jako cizojazyčnou výpůjčku 
lze chápat každé slovo, které přišlo zvenčí. V Lingvistickém encyklopedickém 
slovníku 147 je cizojazyčná výpůjčka definována nejen jako «3neMeHT qyJKoro 
.sI3hIKa» (tj. slovo, morfém či syntaktická konstrukce) přenesený zjednoho 
jazyka do druhého při uskutečňování jazykových kontaktů, ale i jako «npo~ecc 
nepeHoca 3THX 3neMeHTOB». 

Problematikou cizích slov se zabývala také česká lingvistika, např. B. 
Havránek148 doporučoval rozlišovat slova cizí ve smyslu cizojazyčná, kterých se 
užívá vědomě jako slov jazyka cizího, a slova přejatá z jazyka cizího nebo 

146 
KphlCHH JI.II.: HHOR3hIQHhle CJIOBa B COBpeMeHHOM pyCCKOM R3h1Ke. MOCKBa 1968 

147 Praha 1990, s. 158 
148 Havránek B.: Cizí jazyk a cizí slova. In: Slovo a slovesnost, 4/1938, s. 255-256 
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mezinárodního, nazývaná často také, ne dosti přesně, slovy "cizími", kterých 
užíváme jako součásti dané slovní zásoby. 

J.Filipec a F. Čermák 149 rozlišují 4 typy prostředků cizího původu: 
1. slova a slovní spojení citátová, tj. jednotky cizích jazyků přenesené 

do jiného jazyka a užívané v něm zvláště v jistém sociálním, 
profesním a kulturním okruhu 

2. slova a slovní spojení přejatá a) dosud pociťovaná jako cizí 

b) zcela vžitá, zdomácnělá 

3. kalky 
4. přejaté významy, sémantické kalky 

Cizojazyčná slova mohou být: 
./ hojně rozšířená a používaná různými vrstvami obyvatel 
./ sice známá, ale nepoužívaná 
./ blízká pouze úzkému okruhu uživatelů 

V současné ruštině jsou zastoupeny všechny typy cizojazyčných slov: 
.:. exotizmy, xenizmy, jež označují neznámé věci nebo pojmy, které jsou 

vlastní materiální a duchovní kultuře jiného národa (KapaoKe) 

.:. makaronizmy, jež se používají v řeči v té podobě, v jaké existují v 
původním jazyce (meJleUWnUH2, 3KUleH, KaM-63K) 

.:. efemerizmy, jež označují nové, ale pomíjející jevy nejčastěji z oblasti 
módy, kultury a měnící se politické sféry (6ayllep, CJlaKCbl, pJlUCbl, 

6pemeJlU-Cna2emmu) 
.:. barbarizmy, jež jsou vnímány jako cizí, ale používají se namísto již 

existujících slov, ať již cizího původu nebo domácího (KoHcyMeHT x 
nompe6UmeJlb; nperHaHTHocTb x JlaKOHUllHocmb; 6peĎK x nay3a; 

r JlaMypHbIĎ x UluKapHblu; xapHTaTHBHbIĎ x MWlocepoHblu 

Kap}J.HHaJlbHbIĎ x OCH06HOU, 3HallUMblu) 

BCJIe,ll, 3a IIepecrpOHKOH B CCCP fop6aQeB npeMaraJI Kap,ll,HHaJlbHylO IIepecrpoHKy Me)J{,ll,)'HapO,ll,HbIX 
OTHomeHHŘ. (BpeMJI, 4.7.2007) 

149 Filipec J., Čermák F.: Česká lexikologie. Praha 1985, s. 120 
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8.2. Příčiny cizojazyčného přejímání 

Příčiny aktivizace procesů přejímání cizích slov by se mohly shrnout do 
čtyř bodů: 

1. rozvoj kontaktů mezi národy 
2. rozšíření dvoujazyčnosti 

3. formování otevřené společnosti 
4. rozvoj mezinárodní spolupráce a kooperace 

Mezi základní příčiny přejímání cizích slov je možné zařadit: 
~ pojmenování nových reálií (na3Jl) 

~ nutnost oddělit obsahově blízké, ale odlišující se pojmy (y6HŘQa-
/

•• v 6 v 150 th ) KHnnep HaeMHblU y UUlIa; K0':l!e - KanylJlJUHO x 3cnpecco . 
~ zákon ekonomie jazykových prostředků, který dovoluje zaměnit 

dlouhé, víceslovné nominace kratšími, jednoslovnými, čímž se 
zvyšuje frekvence jejich používání (rrepe,n:oBble TeXHonorHH x HOy 

xay; COBOKynHOCTb H36HpaTeneŘ x 3JleKmopam) 
~ snaha sjednotit terminologii, nutnost specializovat pojmy, 

vyplývající z požadavku mezinárodní srozumitelnosti a 
jednoznačnosti (3BM x KOMnblOmep; rronb30BaTenb x 103ep; 

yrrpaBIDIIOIWfŘ x MeHeO:JICep; Hapo,n:HbIŘ rrpaB03aIWfTHHK x 
oM6yocMaH) 

~ cizojazyčné slovo působí jako prestižní, dobře znějící, které jakoby 
povyšovalo pojmenovávaný objekt, protože v určitou dobu vzniká 
velká sociální prestiž cizojazyčného slova (Mara3HH x won; 

rroe3,n:Ka x myp; rreperOBopbI x KOHcyJlbmalluu; Mo,n:enbep x 
K)'mblOpe). Tento jev rozšiřuje synonymii, a to i přesto, že je možné 
se bez cizího slova obejít. Někdy je to jazyková móda, která slova 
šíří, i když jsou často neopodstatněná, např. 6paHlJ - BTOpOŘ 

3aBTpaK, hybrid z angl. breakfast - 3aBrpaK a lunch - 06e,n:; Keuc -

qeMo,n:awrn:K; KOHcoJluOallWl - CrrnOqěHHOCTb; KoppyMnupo6aHHblu 

- rrpo,n:a:>KHbIŘ; neppeKmHblu - cOBepmeHHbIŘ; npe6eHmu6Hblu -

rrpe,n:yrrpe,n:HTenbHbIŘ; pecnoHoeHm, pellenueHm - orrpomeHHbIŘ; 

ceKblOpumu BoxpOBeQ; CUnMamU3aHm CTOpOHHHK, 
COqyCTBYIDIWfŘ; cma2HallWl 3acToŘ; Jlnnu Mono,n:bIe 
rrpo<peccHOHanbI. Těmito a jinými slovy zpestřují svou řeč politici, 
novináři, moderátoři aj., neboť z prestižních důvodů to považují za 
nutné. Tento jev Stemin nazval MeJIBOpau.BH.151 

150 Slovo «KHJIJIep» bylo přejato v době, kdy se prosadily nové typy zločinů a jedním z nich byly i vraždy na 
objednávku. 
151 6 CTepmIH ll.A.: O meCTBeHHbIe npOQeCChI H pa3BHTHe COBpeMeHHoro pyCCKOro il3hIKa. BOpOHe)I( 2004, s. 26. 
RBJIeHHe T.Ha3. MeJIHOPaQHH - :no «nepeHa3bIBaHHe» .n:eHOTaTa 60JIee npeCTH)I(HbIM CJIOBOM C QeJIbIO no.n:HilTb 
CTaryc .n:eHOTaTa, ynyqmHTb ero HMH.l1:)I(». Jako příklad uvádí KyTblOpe, mImc, cynepMapKeT. 
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OHH )],06HJIHCh nep<lleKTHblX pe3yJlhTaTOB. (TB-IIapK, 2006/5) 
rOCTHHHlI,a npHrJIalllaeT Ha ceMeHHhlH 6paH'I (JIH3a, 2005/4) 

~ zjemnění nějaké situace s pomocí eufemizmů (BillMBOCTb x 

neduKyJle3. Viditelný je i obrácený jev, kdy se ruské slovo stává 
eufemizmem (pa6o'-luu MU2paHm x racTap6aŘTep; 2oJly6ou, 

2oJly6'-lUK x rOMoceKcyaJIMcT) 
~ snadné tvoření odvozenin (KJ10H - KllOHup06aHue, KllOHup06amb, 

KlloHupo6aHHblu; KaHK - Ka5lKUH2, KOJlKep ), a to i tam, kde 
v angličtině neexistují (6aiíK - 6aŘKep, 6aŘKepCKMŘ, 6aŘKepcTBo; 

6aKcbI - 6aKcMTb, 6aKco.n;ep)l(aTenb; r J1aMyp - rnaMypHbIŘ; pOK -
pOKep, pOKepMTb)152 

51noHu;bI XOTHT KJJOHHpOBaTb HKyTcKoro MaMOHTa. ( , 14.1.2003). Co06111eHHH o 
nOHBJleHHH Ha CBeT KJJOHHpOBaHHblX MJla)],eHlI,eB )],0 CHX nop He 6b1JlH nOTBep:lK)],eHbI 

He3aBHCHMhlMH 3KcnepTaMH, OqeBH)],Ho, qTO BCJle)], 3a OBeqKOH ,I1;OJlJlH paHO HJlH n03)],HO 
nOHBHTCH qeJlOBeqeCKHH KJJOH. (IIpaB)],a, 10.12.2003) 

Ha KYPopTax HaMH6HH nOHBHJICH HOBblH BH)], OT)l,hIXa - KaHKHHL BblHil,H B OTKphITOe Mope, 

KaHKepbI MOryT BCTPeTHThCH C TIOJleHHMH H )],eJlh<pHHaMH. ( , 11.10.2007) 

Vidíme, že pncmy přejímání slov jsou různé. Bez námitek zůstává 
používání cizojazyčných termínů, jestliže je to nutné pro pojmenování předmětů 
a jevů, které v našem životě neexistovaly, např. v oblasti vysokých technologií, 
ekonomie, sportu apod. V takovém případě je používání cizích slov účelnější 
než hledání nového termínu, protože je obtížné vybrat přesný ruský ekvivalent, 
mnohdy je výklad významu do ruštiny víceslovný. Některá cizí slova se sžila s 
jazykem a aktivně se používají, což dokazuje i oblast sportu. Snadnému 
rozšíření cizojazyčných neologizmů do spisovného jazyka napomáhají i 
sociálně-psychologické faktory. Mnozí hlavně mladá generace a 
vysokoškolsky vzdělaní odborníci - považují použití cizího slova za prestižní. 
Lépe zní npe3eHmalJWl než npe.n;CTaBneHMe; 3KCKll103U6HblU než 
MCKJllOQMTenbHbIŘ; mon-ModeJlu než nyqillMe Mo.n;enM; peMeUK než nepe.n;enKa; 
KopHqJJleUKCbl než KyKypy3Hble xnonMl; nJleuep než npoMrpMBaTenb; KUJlJlep než 
HaeMHbIŘ y6MŘIJ,a. Hodně též záleží i na hromadných sdělovacích prostředcích, 

152 EaŘKep - člen mládežnického uskupení motocyklistů, které spojuje zájem o rychlou a hlučnou jízdu na 
motocyklech; 6aŘKepCTBo - hnutí; 6aKCHTb - platit dolary; 6aKco)],ep:lKaTeJIh - člověk vlastnící cizí měnu; 
pOKep - 1. rocker - hudebník; 2. vyznavač tohoto druhu hudby; 3. mladý člověk-motorkář; pOKepHTb - zajímat 
se o skupinovou jízdu na motocyklech 
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které v současné době značně ovlivňují mínění lidí a mají velký vliv na šíření 
nových slov, včetně výpůjček. 

Cizí slova se podílejí na růstu synonymie. Ne vždy může jít o dubletní 
synonyma, protože konkurence obou slov může diferencovat různé rozdíly, 
např. slovo 6U3Hec je v ruském prostředí často spojováno s nelegální činností 
(opY)J(eHHblH, KInlMHHaJIbHbIH 6H3Hec, HapKo6H3Hec) na rozdíl od slov 
ToproBJUl nebo KOMMepU;HH. Cizí slova mohou také vytvářet gradační synonyma, 
např. 60Jlb'UlOU - 02pOMHblU - KOJlOCCaJlbHblU; 6blM02ameJlbCm60 - 'UlaHma:JIC -

p3Kem, nebo se mohou odlišovat po stránce stylistické nebo věcné, např. slovo 
6peHo (z angl. brand), které bylo přejato ve významu <<tovární, obchodní 
značka», se objevilo vedle vžitých synonym MapKa (něm. die Marke), Hpm~IK 
(turec. jarlyk), 3THKeTKa (fr. étiquette) a JIOrOTHn. Stalo se záhy velmi populární, 
o čemž svědčí i aktivní tvoření slovních spojení, např. 6peHO 200a; 6peHO

MeHeO:JICMeHm; 6peHO-0U3atm; 6peHO-KOHCaJlmUH2; MUp060U, MecmHblu, 

HalfUOHaJlbHblU 6peHO. V tisku se objevuje i spojení « pacKpy'leHHblU 6peHo» 

(spojení cizího a žargonního slova) s významem «npo.n;BHHYTb KaKOe-JIH6o 
rrpe.n;npHHTHe H ero TOBap Ha pbIHOK H c.n;eJIaTb nonyJIHpHOH CaMY MapKy 3Toro 
rrpe.n;npHHTHH». V nedávné době se tato synonymní řada rozrostla o další 
anglické slovo Jleu6Jl (angl. label), používané zpočátku pouze v ústním jazyce. 
Nabízí se otázka, proč tolik lexikálních jednotek pro označení jedné věci? Při 
nahlédnutí do výkladových slovníků zjistíme, že se nejedná o dubletní 
synonyma, třebaže většinu spojuje význam tovární značka, mají ještě další dílčí 
významy, např. KJIeHMO - cejch, znamení; MapKa - kvalita, stejně jako druh 
výrobku; HpJIblK - nálepka, viněta, visačka s názvem výrobku, cejch; 3THKeTKa
nálepka, viněta s názvem výrobku a s dalšími údaji, např. o složení výrobku, 
použitelnosti výrobku; JIeH6JI - nálepka, visačka na výrobku s názvem firmy, 
která výrobek vyrábí. 

ECJIH CQH'raTh $yr60JI 6H3HeCOM, a HaIJ,HOHaJIhHOe nepBeHCTBO roproBOH MapKOH, TO HcnaHCKruI mrra - 3TO Y)I{e 
6p3H~. (TB-napK, 2002/24) 

51noHcKHŘ Mera6peM BLlXO)J,HT Ha COTOBhIH phmOK POCCHH. (I1paB.n:a, 22.10.2004) 
OH caM aKTHBHO pa3BHBaeT npOH3BO.n:CTBO MOpO)l{eHOrO no.n: 6peMOM «I1pocToKBamHHO» B repMaHHH H 

I10JIhme. (l13BecTIDI, 24.2.2005) 
«I1oTTep» KaK pacKpyqeHHblŘ ToproBblŘ 6peH.n: nOJIHOCThlO BblTeCHHJI «I1oTTepa» H KaK mrrepaTYPHoe 

npOH3Be.n:eHHe, H MK mrrepaTYPHoro nepCOHa)I{a. (peKJIaMHhIŘ MHp, 28.4.2003) 

Na počátku fixace cizího slova v jazyce, pokud existuje v ruštině 

synonymní výraz, se často setkáváme v tisku s oběma lexikálními jednotkami. 
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COBMeCTHa51 aKIJ,IDI )l{}'PHarra If op:nma W omen' s Secret HallHeTC5I C 9 OKT5I6p5l. - JIoroTun )l{}'PHarra 6y)l,eT 

pa3MemeH B TeJIeBU3UOHHOM pOJIUKe Ha TeJIeKaHarre CTC, a TaIOKe Ha CD -)l,UCKax. (MHTepHeT, 12/2003)
CTlUIhHhIe )l,aMCKlfe 60TlfJIhOHhl MapKu Baldininni Ha nJIaT«PopMe. (televizní reklama) 

J{.rIueHTaM 6yll.YT OCTaBJI5lTh B Mara3HHaX narrhIJ,hl. DOKYnaTeJlIO B Mara3HHe y)Ke He npMeTc5I BhlChmaTh 

ropCT5IMIf MeJIOllh Ha nplfJIaBOK IfJIU JIHXOpa)l,OllHO phIThC5I B 6yMa)KHIfKe, OThICKHBa5I 3aBeTnyIO Kpe)l,IfTKy. 

(IIpaB)l,a, 25.7.2007) 

Současně si je třeba uvědomit, že ne všechny neologizmy se v lexikálním 
systému jazyka uchytí, a že ne každé cizí slovo je tímto systémem osvojeno. 
Celá řada pojmenování zůstává duchu ruštiny cizí. Mnohá jsou nezdařilá, ale z 
velké části jde o výsledek zákonitého sémantického vývoje jazyka, který je 
regulován společenskými potřebami, které určují stylistické hranice použití 
daných pojmenovam. Třebaže jsou některá pojmenování sémanticky 
nadbytečná, vítězí svou jednoznačností, např.: 
6aHHep (z angl. banner) vytěsnil slova <pJIar, <pJIa)l(OK, 3HaMH 
6JlOK6acmep (z angl. blockbuster) se překládá jako ceHcaU;IDI, mJIHrep a je 
typické pro oblast kultury (film, kniha). Toto slovo se v ruštině objevilo již v 
letech 1992-1994, bylo zafixováno ve slovníku «KpaTKHH CJIOBapb 
IIHOCTPaHHbIX CJIOB» T.Muzrukovové, LNačajevové (Moskva, 1995) v 
doslovném překladu «MOrn;HaH 60M6a», «BbICOK06IO)l;)I(eTHbIH xy)l;O)l(eCTBeHHbIH 
qmJIbM, Ha C1>ěMKH KOToporo 6hIJIO 3aTPaqeHO CBbIme 500 ThIC.sPI )l;OJIJIapoB». 
«TOJIKOBbIH CJIOBapb HHOH3bIQHbIX CJIOB» L.P.Krysina (2000) uvádí rozšířený 
význam tohoto slova «BbI)l;alOrn;HHCH no CBOHM KaQeCTBaM 60eBHK», který 
vychází ze slov block (skupina) a buster (něco neobyčejného). 
60lujJpeHd (z angl. boyfriend) se hojně vyskytuje v mládežnických časopisech 
namísto )l;Pyr, nOKJIOHHHK, JII060BHHK 
KllueHm (z něm. der Klient) známé z oblasti bankovnictví a práva postupně 
přešlo do oblasti obchodní a nahradilo slova nOKynaTeJIb, 3aKa3QHK. Slovo je 
v jazyce velmi populární a rozšiřuje se jeho spojovatelnost. Dnes je i student, 
popř. pacient nazýván klientem. Ještě v roce 2001 se slovo uvádělo v tisku 
v uvozovkách. 
KOJlOCCaJlbHblU (z lat. colossus) vytěsňuje slovo OrpOMHhIH, 60JIbmOH, protože 
má ještě doplňující význam «závažný, který může vyvolat dalekosáhlé 
důsledky» 

KOHmpaKm (z angl. contract), slovo původně známé z oblasti sportu nahradilo 
slova )l;OrOBOp, COrJIameHHe i v politické a obchodní oblasti 
«ymlOpbe (z fr. couturier - návrhář, který šije pro exkluzivní klientelu, 
individuálně na míru, pro prestižní módní domy) vytlačil již zažité slovo 
MO)l;eJIbep nebo neologizmus MO)l;HbIH )l;H3aHHep 
MOHumopuH2 (z angl. monitoring) zcela vytěsnil slovo Ha6JI1O)l;eHHe a začíná se 
stále více používat ve významu «kontrola» 
npeccuH2 (z angl. pressing) se ze sportovní oblasti přesunul do politického a 
ekonomického slovníku a nahrazuje slovo )l;aBJIeHHe s výjimkou krevního tlaku 
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",yp (z fr. tour) se nejčastěji stává komponentem ve složených slovech, např. 
mOU-TYP, 6H3Hec-TYP, aBToTYP, CHTH-TYP, aBHaTyp. Ruština slovu dala přednost 
před synonymy IlyTeruecTBHe, IlOe3,lJ;Ka, B05DK, třebaže stejné slovo již ve svém 
slovníku má, i když s jiným významem - kolo šachů, kolo voleb. Pravděpodobně 
zde hrála roli krátkost slova. V angličtině je význam tohoto slova širší - exkurze, 
procházka, ale základní význam je pohyb a návrat do výchozí pozice. 
UlOn, lUonUIl2 (z angl. shop, shopping). Tato slova měla ještě v 80. letech 
negativní nádech. Dnes mají jiné stylistické zabarvení. Velmi oblíbeným se stalo 
pro svůj exotický nádech a především krátkost slovo ruOIl. V ruštině se u něho 
původně střetávaly dva významy 1) «Mara3HH» 2) «coBepruaTb IlOKYIIKH» (z 
angl. to shop). Jeho složitější sémantická struktura vytvářela určité těžkosti při 
výkladu, protože např. aBTo-ruoIl může znamenat cesty autem po obchodech 
nebo obchod, v němž se prodávají automobily. Aby se této situaci předešlo, 
začíná se slova ruOIl používat ve významu «obchod», zatímco slova ruoIlHHr ve 
významu «dělat nákupy» (ceMeuHblu uwnUHZ). Samostatně se používají zřídka, 
mnohem větší frekvenci mají jako součást složených slov, kde vystupují 
především v pozici druhého komponentu, např. 6ap6u-uwn. 

KaK HlI yroBapHBM eě ooiítIJpeH)J., ..... (TB-IlapK, 2002/24) 
B 3Me 6y,z:t:eT BHceTh oaHHep H3,z:t:aHIDI, He)J.MeKO OT CTOHKH «HutIJ0pMall,IDI» 6y,z:t:eT pa3MeměH M06HJlhHhlH 

CTeH,z:t: «ABTO MHp». (Be,z:t:oMOCTH, 29.8.2001) 
B paMKaX $ecTHBaJDI COCTOIDIHCh rpěX,lUleBHhle TOp)l{eCTBa, 1I0CBIDIl,ěHHhle rrpeMhepe $HJlhMa «DIa,z:t:HaTop», 

1I0CTaBJleHHOrO 110 clO)I{ery oJloKÓaCTepa PH)UIH CKorra. (TB-IlapK,2002/24) 
Emě Bqepa OHlI meroJIIDIH B CTHJlhHhIX KOCTIOMax OT Be)1.yffiHX K)'TlOphe, a cero)J.IDI lIepeo)J.eJlHCh B 

KOMMHcapcKHe KOCyXH, 06yJlHCh B «Ka3aKH» H 1I0BH3MH Mhle 6aH,z:t:aHhI. (TB-IlapK, 2003/24) - 3)J.ech-To H 
rrpOHCXO,lJ,HJlO OCHOBHoe TOp)l{eCTBO, Ha KOTOpoe 6hlJl0 IIpHrJlarneHO 60Jlee 300 roCTeH, B TOM qHCJle K)'TlOphe 

BMeHTHHO. (TB-IlapK, 2003/24) 
Ilo,lUlHchIBaH B MapTe KOHTpaKT C RWE, Shell IIJIaHHpOBM 3aBepIIIHTh c)J.eJlKY K OKTH6plO. (Be)J.oMocTH, 
29.8.2001) - Ceifqac Bo06me He 1I0IDITHO, qTO 6y)J.eT C HXJI H KaKOH 6y)J.eT cy~6a HarnHX KOHTpaKTOB. 

(M3BecTIDI, 22.2.2005) - Orell, Krray)J.HH HaCTaHBM Ha TOM, qT06hI )J.O% H M3TThlO BOH COCTaBHJIH 6paqHhlH 
KOHTpaKT. (TB-IlapK, 2002/24 

U,euy ycwHaBJlHBaeT KJlHeHT. (Be,z:t:oMOCTH, 29.8.2001) - ECJIH 3TO )l{HJlHlll,HO-crpOHTeJlhHhIH KOOllepaTHB, TO 
KJlHeHT 1I0nyqaeT KBapTHpy B C06CTBeHHOCTh TOJlhKO nocJle 1I0JlHOH BhIIIJIaThI eě CTOHMOCTH. (HHTepHeT, 
26.5.2003) - KJIHeHThl MOryT yCTaHoBHTh Ha CBOlO MarnHuy CrryTHlIKOByro cHcTeMy 1I0HCKa (HHTepHeT, 
15.7.2002) - IlpaBHJlo ~lf)I{eHIDl)J.JIH ropHOJlhl)l{HHKOB HaMHoro CJlO)l{Hee. qaCTo 6hIBaeT TaK - rrpHXO)J.HT 
KJlHeHT, Harrp. B 1I0He,lJ,eJlhHHK H rOBOpHT: HayqHTe 6hIcrpeHhKO, B IIHTHlIIJ,y e,z:t:y B AH,z:t:Oppy. (H3BecTIDI, 

10.2.2003) 
CeHaTop 06BHHHJl X03HHHa DeJloro ,lJ,OMa B «HeKOMneTeHTHOCTH», B COBepmeHHH KOJlOCCaJlhHhlX 01llH60K B 

Oll,eHKe cHryaIl,HH B HpaKe. (M3BecTIDI, 23.9.2004) - KOJIOCcaJIhHhlií OIIhIT H rrpH06pěJl, pa60TaH reHepMhHhIM 

,z:t:HpeKTOpoM «Moc$HJlhMa». (H3BecTIDI, 7.1.2002) 

A Be,z:t:h MOHHTopHHr peKJIaMhl rrpOCTO He06xo,z:t:HM. (Internet, 10.8.2003) - OHa ,z:t:OJl)l{Ha BeCTH 1I0CTOHHHhlH 
MOHHTopHHr, c06HpaTh pa3HyIO JlHTeparypy 110 COCTOmHlO 3KOCHCTeMhI DaŘKMa. (H3BecTIDI, 12.2.2002) - MhI 

rrpoBeJlH MOHHTopHHr phlHKa H HaqMH pa60TaTh C JIH3HHrOBOH KOMnaHHeň C HHocrpaHHhIM yqacTHeM. 
(Internet, 17.12.2004) - IlpaBooxpaHlITeJlH CMOryT BeCTH MOHHTopHHr aBTollepeB030K H IIpe,z:t:ynpe)l{,z:t:aTh 

HeCaHKll,HOHHpoBaHHhIH BB03 Ha YpM OnaCHhIX pa,lJ,HOaKTHBHhIX MeTaJIJIOB. (Internet, 6.11.2004) - Ilo 
pe3yJlhTaTaM MOHHTopHHra 3a meCTh MeCHll,eB TeKYmero rO,lJ,a 6hIJlH orrpe,lJ,eJleHhI 10 OTeqeCTBeHHhIX H 

3apy6e)l{HhIX $apMall,eBTlfqeCKHX rrpOH3BO,lJ,HTeJleH, JlH,lI,HpyroIIIHX 110 oTHOCHTeJlhHoMY 06hěMY 
HeKaqeCTBeHHOH rrpO,z:t:yKll,HH. (IlpaB,lJ,a, 17.10.2007) 

MhI omymaeM yHH3HTeJlhHhIH npeccHHr coce,z:t:a. cqeXHH cero)J.IDI, 1-2/2001) - 06c~,z:t:eHHe rrpoTOKOJla 

rrpOXO,z:t:HT 1I0,lJ, CHJIhHeŘlllHM npeccHHroM co CTOpoHhI Jlo66HCTOB. (IlpaB,z:t:a, 1.6.2005) 
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Ha YKpmlHe HeT 6H3HeC-CTPyKTyp, cnoco6HbIX npe.1l,nOJIO)KHTh a.1l,eKBaTHylO QeHy 3a KOM6HHaT. (TIpaB.1l,a, 
9.2.2005) 

lllonHHr 3aCTaBJUleT )KeHrnHH .1l,yMaTh. ( , 19.2.2008) 

Přejímání cizích slov je jednou z nejsnadnějších cest, jak dát jazyku nové 
pojmenování, i když si musíme uvědomit, že i v tomto případě není přejímající 
jazyk jen receptivní (pasivní). K tomu, abychom cizí slova mohli považovat za 
součást jazykového systému přejímajícího jazyka, musí být splněna určitá 
kritéria, tzn., že se cizí slovo musí adaptovat po stránce zvukové, tj. přizpůsobit 
se normám a zákonům ruské fonetiky, i když řada neologizmů má pro ruštinu 
netypickou fonetickou strukturu (6pMtPMHr, 6aHKMHr, CIIMHHMHr); musí být 
slovnědruhově zařazeno a morfologicky formováno, tzn., že se slovo podřizuje 
gramatickým pravidlům daného jazyka, přiřazuje k určitému deklinačnímu 

paradigmatu s odpovídajícími koncovkami. Problematika lexikálního přejímání 
slov z jiných jazyků do jazyků mateřských patří odedávna ke globálně 

diskutovaným tématům jazykovědy. Přejímání představuje pronikání 
jazykových prvků různých úrovní z jednoho jazyka do druhého, přičemž 
nejčastější a nejtypičtější je případ přejímání na úrovni lexikálnL 153 

Důležité je i grafické hledisko, které upřednostňuje přepis cizího slova 
prostředky ruské azbuky. Při nesplnění této podmínky budeme pociťovat slova 
stále jako cizí lexikální jednotky. Přesto však na počátku bývá velmi často u 
přejímaných slov zachován původní pravopis, který je dodatečně upravován, 
často dochází i k tvoření pravopisných dublet (JI3ii6JI/JIeii6JI; 
,l1,MC'IpM6hIOTep/ )l,MC'IpM6hIOTOp; p3KeTep/p3KeTMp/peKeTMcT; wellnes/B3JIHecc ). 
Lingvisté se snaží unifikovat a publikovat pravidla psaní cizích slov. Pravidla 
ruského pravopisu a interpunkce154 jsou již zastaralá a neodpovídají současnému 
stavu ruštiny, proto byla napsána informativní příručka «IIpaBMJIa pyccKoii 
oPtPorpatPMM M IIyHKTa~MM», která však čeká na schválení vládou. 

Některá slova se nevyhnou ani sémantickým posunům, při nichž dochází 
k částečné nebo úplné ztrátě významu nebo k rozšíření či zúžení jeho významu. 
Proces adaptace (výslovnostní, morfologická, slovotvorná) a integrace je 
charakterizován různou intenzitou (od nízkého stupně u slov citátových, která 
mají blízkou podobu s anglickým slovem, až po vysoký stupeň). 

153 Problematikou lexikálního přejímání se v ruské lingvistice zabývá především Krysin L.P., který své pojetí 
nastínil v díle I1HOH3hlQHble CJIOBa B cOBpeMeHHoM pyCCKOM H3hlKe (MocKBa 1968) a svůj vztah k přejímkám 
vyjádřil v řadě článků. 
«JIeKcHllecKoe 3aHMCTBOBaHHe HBJIHeTCH KaK 6hl nepBoH cryneHhlO HHOH3hJqHOro BJIIDIHIDI. CneQHqlHKa ero, 
KaK H3BeCTHO, 3aKJIlOQaeTCH B TOM, QTO CJIOBO 3aHMCTByeTcH He QeJIHKOM, KaK nOJIHOe, 3aKOHlleHHoe, 
rpRMMaTHlleCKH ocpopMJIeHHOe cnOBO, a TOllhKO, TaK CKa3aTh, KaK 60nee HllH MeHee 6eccpopMJIeHHhlH KYCOK 
JIeKCHllecKoro MaTepHana, nonyqaIOIQHH HOByIO ocpopMJIeHHOCTh nHIDh B CHCTeMe H Cpe.1l,CTBRMH .1l,pyroro 
H3hTKa, H3hlKa 3aHMCTBOBaBIDerO». (KphTCHH JI.TI.: I1HoH3hJqHble CJIOBa B cOBpeMeHHoM pyCCKOM H3h1Ke. MocKBa 
1968, s. 19-20) 
154 ITpaBHlla pyCCKOH opcporpacpHH H nyHKTaQHH. MocKBa 1956 
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V dnešní době je pro ruštinu také typické nahrazovat dřívější cizojazyčné 
výpůjčky jinými, ať již ze stejného jazyka nebo jiného, např. ceHcan;mI (angl. 
sensation), llIIDIrep (něm. Schlager) bylo nahrazeno slovem 6JlOK6acmep (angl. 
blockbuster); 6pm}n'IHr (angl. briefing) slovem npecc-KoHpepeHlIU5l (angl. press 
conference); 6yTep6po,lJ; (něm. Butterbrot) dalo podle druhu zQM6ypzep (amer. 
hamburger) nebo CaH()BUtt (angl. sandwich), popř. xom-ooz, ttu36ypzep (z angl. 
hot-dog, cheesburger); slovo rrpeiicKypaHT (něm. Preiskurant) bylo v ruštině již 
v 18. století a nahradilo slovanské slovo lIeHHUK, které se v současné době opět 
aktivizuje a vyskytuje se současně s přejatým slovem npauc-Jlucm (angl. price 
list). Některé výrazy si i konkurují. Vedle paym se vyskytuje napmu (angl. 
party), popř. 6aHKem, pypUlem, kterým konkurují ruské výrazy BettepUHKa, 
mycoBKa, nup; peumuHz (angl. rating) se stal synonymem slovu xum-napao 
(angl. hit parade), které se dříve vázalo pouze k hudební oblasti a dnes se s ním 
setkáváme i v politice, ekonomice, sportu. Slovo cnUKep bylo přejato z 
mnohovýznamového angl. speaker nejprve ve významu předseda parlamentu, 
potom mluvčí a dnes se používá více ve významu řečník, referent, přednášející a 
k jeho synonymům patří npecc-ceKpemapb, npecc-ammaUle (angl. press 
attaché); pro oficiální návštěvu měla ruština slovo BH3HT (fr. visite), které bývá 
často nahrazováno slovem přejatým z téhož jazyka mypHe (toumé).155 

Hy H rrOTOM 6bIJI 4>yprneT-K HeMy rro)],ocrreJIH aKTepbI, 3aIDITble B MI03HKJIe. (TB-I1apK, 2002/24) 
<PHHaHcHcT H X03jiHH IPHpMbI I>epT MHJITOH- MJIa)],IIIHM 3aKaTHJI nup B peCTOpaHe. (TB-I1apK, 2002/24) - Ha 

cJIe)],yIOmee YTPo rrOCJIe cBa)],e6Horo nupa COCTOMCji Me)l()],yHapo)],HbIM IPyT60JIbHbIM MaT'l. (TB-I1apK, 2002/24) 
I10CJIe BblcTyIIJIeHM aHmHMCKHe My3blKaHTbI rrpHmaCHJIH aKTepa Ha Be'lepuHKy. (TB-I1apK, 2002/24) - B 

Te'leHHe )],ByX He)],eJIb )],0 Be'lepUHKU B KHeBe rrpoBo)],HJIaCb IIIHpOKaji aHoHCHpyIOmM KOMrraHM Ha 
TeJIeKaHaJIe CTI>. (llHTepHeT, 2003/12) 

25-ro HOji6pji B 3)],aHHH 113)],aTeJIbcKoro )],OMa «I>yp)],a» COCTOMCji 6u3Hec-payT. (llHTepHeT, 2003/12) 

AJIHHa K. - TeJIeBe)],ymaji crropTcMeHKa H rrpOCTO KpacaBHIIa. A Terrepb eme H 3aji)],JIaji TycoBllluIIa. (TB-I1apK 
2002/24) 

PeňTuHr poccHHcKoro 6acKeroOJIa. (H3BecTM, 22.11.2000) - POCCHMCKHM )l(ypHaJI «<PHHaHc» Orry6JIHKOBaJI 

CBOM BTOpOM peMTHHr OTe'leCTBeHHbIX MHJIJIHap)],epOB. (I1paB)],a, 9.2.2005) - Poc3)],paBHa)],30p orrpe)],emw 
peuTuHr OTe'leCTBeHHblX H 3apy6e)l(HblX rrpOH3Bo)],HTeJIeM He)],06pOKa'leCTBeHHblx JIeKapcTB. (I1paB)],a, 

17.10.2007) 
I1poxo)],HJIa H MeCTb O)],HOro H3 yqacTHHKoB «xuT-napa)J.a» MHJIJIHap)],epoB. (I1paB)],a, 9.2.2005) 

BOrrpOCbI cnuKepaM. - CnuKep 6y)],eT rro)],TBep)l()],eH. (z programu konference) 
KaK 3MBHJI llTAP-TACC, npecc-ceKpeTapb HeIPTjiHOM KOMrraHHH A.~a!J.PHH, «Re 6y)),y KOMMeHTHpoBaTb 

TaKHe myrrocTH». (TIpaB)J.a, 9.2.2005) 
I>bIBIIIHM npecc-aTTarne «KpacHO-6eJIblx» BblrryCTHJI KHHry MeMYapoB. (1l3BecTM, 5.10 .2004) - r o)], Ha3a)], 
npecc-aTTarne MOCKOBCKOro «CrrapTaKa», 6y)),y'lH eme rrpH )],OJI)l(HOCTH, HarrHCaJI KHHry o Erope THToBe. 

(1l3BecTM,5.10.2004) 
POCcHMcKHe 3Be3)],bI COCTaBHJIH npaňC-JIUCT Ha rrpe)J.HOBorO)J.HHe BblcTyIIJIeHHji. ( ,5.12.2007) 
Ha 0603peHHe rroKYrraTeJIeM )],OBOJIbHO IIHHH'lHO BbICTaBJIeHbl )J.BOMHble IIeHHHKH: cTapaji IIeHa 3a'lepKuyTa, 

HH)l(e HarrHcaHa HOBaji. (1l3BecTM, 11.1.2002) 

155 Pro oficiální návštěvu měla ruština slovo «BH3HT» z fr. visite. Dnes je v tomto významu zatlačeno na periférii 
a z téhož jazyka přejala slovo (<TypHe» (tourné), např. TypHe B.TIyTHHa rro CTPaHaM IIepCMCKoro 3aJIHBa. B 
rypHe «rro 3aJIHBy» IIyTHHa COrrpOBO)l()J.aeT y)J.apHM rpyIIIIHpoBKa 6H3HeCMeHOB. IIOJIHTHK COBepmHJI TYPHe rro 
peCIIIIy6JIHKaM 6hIBIIIeM IOrocJIaBHH. (lhBecTM, 6.4.2001) 
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TypHe B.nyTHHa no cTpamlM nepCH,LJ,CKoro 3aJIHBa. - B TYpHe «no 3aJIllBy» nyTHHa COnpOBO'/K)J,aeT y)J,apHaH 

rpynnHpOBKa 6H3HeCMeHOB. - ilOJlHTHK COBepUIHJl TypHe no pecny6JlHKaM 6hlBllleií. JOroCJlaBHH. (I13BeCTMH, 

6.4.2001) 

V současné ruštině je pozorován ještě jeden proces, který Sternin nazývá 
«lexikální nostrifikací» 156 přejímané lexiky, kdy cizojazyčná slova získávají 
ruskou sémantiku, např. KOJlJle{);)IC, JlUlfeU pojmenovávají střední typ škol 
s určitou specializací; nostrifikovalo se slovo nOJlUlfWl, které tvořilo synonymum 
k domácímu slovu MHJUUl,IDI a v současné době dalo vzniknout sousloví 
HOl1020eaR nOJlUlfuR. 

Nadměrný příliv cizích slov nenechává lhostejnými ani ruské lingvisty, 
jejichž názory se mohou rozdělit do dvou skupin. Do první se mohou zařadit ti, 
kteří se přílivu cizích slov neobávají. Zdůvodňují to tím, že jazyk představuje 
mechanizmus, jehož činnost je regulována určitými zákonitostmi a jazyk i jeho 
spisovná norma se umějí samy očistit, zbavit se přebytečného a nepotřebného. 157 

Druhou skupinu představují ti, kteří jsou znepokojeni nadměrným množstvím 
anglicizmů a amerikanizmů, hlavně ve speciální terminologii, protože vytěsňují 
již existující či nově vznikající ruské ekvivalenty a také jednostranným pohybem 
této terminologizace, tj. směrem do ruštiny a nikoliv naopak. Mimo jiné 
negativně hodnotí nadbytečné používání žargonizmů, vulgarizmů a 
nespisovných výrazů, protože narušují řečové normy. Vyslovují se pro trpělivou 
a systematickou osvětovou práci žurnalistů a filologů. 158 

Musíme si v této souvislosti uvědomit, že přejímání cizojazyčné lexiky je 
potřebné, protože nová pojmenování nemůžeme tvořit pouze z domácích zdrojů. 
Kromě toho žádný jazyk nemůže existovat v izolaci, oddělený od vnějšího světa, 
bez kontaktů s jinými národy, jejich jazyky a kulturami. Právě přejímání 
pomáhá kompenzovat chybějící nominační prvky v domácím jazyce a doplnit 
prázdná místa při označování neznámých reálií. Navíc se angličtina ve druhé 
polovině minulého století stala jazykem mezinárodní komunikace, jazykem, 
který disponuje rozsáhlým terminologickým systémem. 

156 
CTepHHH H.A.: 06meCTBeHHhle npOlleCChl H pa3BHTHe COBpeMeHHoro pyCCKOro H3h1Ka. BOpOHe'/K 2004, s. 28 

HOCTpHq,HKaIIMH - 3TO 3aHMCTBOBaHHe MH aKTllBmaIIHH paHee 3aHMCTBOBaHHOH HHOH3hlqHOH e)J,HHHIIhI, 

KOTOpruI 0603Haqana cyry60 HHoKYJlhTYPHoe HBJleHMe, HO B HaCTOHmee BpeMH 3a HeH 3aKpeIlillleTCR QHCTO 

pyccKoe 3HaQeHHe, HeCBOHCTBeHHoe eH B H3hIKe-HCTOQHHKe. 

157 Např. KphlCHH JI.n.: PyccKHĎ JlHTepaTYPHbIH H3hlK Ha py6e'/Ke BeKOB. In: PyCCKruI pe% 1/2000, s.28-40 
158 Např. KapayJlOB JO.H.: O COCTORHHH cOBpeMeHHoro pyccKOro R3h1Ka. In: PyCCKruI pe% 3/2001, s.25-30. 
Na s. 29 se píše: «HHor)J,a npOXO)J,HTCR CJlhlmaTh TaKHe B03pa'/KeHMH no nOBo)J,y KYJlhTYPHo-peQeBOH 

)J,eRTeJlhHOcrn: H3hIK, )J,ecKaTh, 3TO caMOOpraHH3)'lOIIIruIcH CHCTeMa, a TaKruI CHCTeMa B KOHlle KOHIIOB caMa 

CnpaBHTCR C B03MYIDeHMeM, CBH3aHHhIM C HapymeHMeM HOpM, CaMa HaBe)J,ěT nOpAAOK, eCTeCTBeHHhIM 06pa30M 

H3'/KllB, OropOCllB Bce HaHOCHoe, JlHlllHee, He COOTBeTCTB)'lOmee 3aKOHaM ee opraHmallHH. Te, KTO npHBoMT 

TaKOH apryMeHT, 3a6hlBmoT, QTO H3hIK, peQh - 3TO He TOJlhKO a6CTpaKTHaH CHCTeMa, KOTOpruI BJla)J,eeT 

QeJlOBeKOM, HO 3TO CaM QeJlOBeK, 3TO JlHqHOCTh, KOTOpruI BJla)J,eeT R3hIKOM. A JlHqHOCTh H eCTh TOT nyHKT, Ta 

CTOpOHa, KOTOpruI nO.lUl.aěTcR B03)J,eHCTBHIO, npOCBeTHTeJlhCKoMy B03)J,eHCTBHIO HOCHTeJleH R3hlKOBOH 

KyJlh TYPhI». 
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8.3. Pojmenování přímo převzatá 

Každý přejatý prvek má v počáteční etapě určitý stupeň novosti, i když 
cizojazyčné slovo nemusí být v obou jazycích neologizmem. V původním 
jazyce toto slovo může být aktivně používáno již dlouho, ale přejímající jazyk 
přebírá reálii a zároveň s ní i pojmenování, takže v přejímajícím jazyku může jít 
o neologizmus. Při jazykových kontaktech může původní slovo a jeho 
ekvivalent v přejímajícím jazyku odhalit různý i stejný stupeň neologičnosti. 
Mnohé anglo - americké neologizmy z dřívějších let se do ruštiny dostaly až 
v 90.letech minulého století. Dnešní proces se díky internetu a rozvoji 
komunikačních technologií urychluje, takže nové přejaté slovo se vyskytuje v 
obou jazycích téměř současně, i když existence pravopisných variant a nejasnost 
významu jsou charakteristické pro neologizmy. Urychlování procesu přejímání 
anglo - amerikanizmů je spojeno s vlivem informační revoluce a s celkovou 
globalizací našeho života. 

Podle tvaru se pojmenování přímo převzatá nazývají lexikálními 
neologizmy a dělí se na jednoslovná (6aHKoMam, 6aHdopopMupoeaHue) nebo 
víceslovná pojmenování (6ecnnamHblu cKu6ac; uHmepHem-6aHKuH2). 

Slova přejatá přímo vytvářejí celá souslovná pojmenování (Mapuo3HblU 
Kanuman; Maccoeble 6aHKpomcmea; UWKOea51 mepanU51), popř. jsou jejich 
součástí (3KcmeH3ueHoe pa3eumue; uwnUH20ea51 JlUXOpadKa; omelJeCmeeHHa51 

UHPJl51llUR ). 
Ufimcevová z gnoseologického aspektu definuje přímou lexikální 

nominaci takto: «B rHOCeOJIOrI{qeCKOM acneKTe np5lMIDI JIeKCI{qeCKIDI 
HOMHHaU;H5I eCTb Bcer.n;a npou;ecc 06pameHH5I $aKToB .n;eMcTBHTeJIbHOCTH B 
cpaKTbI CHCTeMbI 513bIKa, B 3HaqeHH5I H KaTeropHH, orpIDKaIOIII.He 06mecTBeHHblM 

~ 159 OnbIT HOCHTeJIeH 513bIKa». 
Některé obory jsou anglicizmy, resp. amerikanizmy zcela zahlceny. Bez 

anglického «názvosloví» se neobejdou např. počítačoví odborníci, kteří ho 
potřebují pro své komunikativní potřeby (KoMnblOmep, ducnneu, pam, 6aum, 
caum, npUHmep, 6pay3ep, ducKema, MOHumop, ModeM, 6aHHep, KcepOKc, xaKep, 
Hoym6yK) nebo sportovci. Podstatnou část jejich slovníku tvoří právě 

pojmenování přejatá přímo. 
Většina cizojazyčných slov přešla do ruštiny cestou přímého přejímání 

jakožto pojmenování hotová, kdy byla přejata nejen zvuková a grafická forma, 
ale i význam (UleunuH2, lJapmep, catering). Od těchto originálních výpůjček se 
pak slovotvornými postupy a prostředky domácí provenience vytváří nová 
lexikální jednotka, která v původním jazyce neexistuje, např. MapKCTBHI' -
MapKemUH206blii; 6peH.lI. - 6peH.n;oBbIĎ; I'JIaMyp - rJIaMYpHbIĎ). 

159 
Y$HMll,eBa A.A.: J[3hIKOBruJ HOMUHall,IDl. MOCKBa 1977, s. 8 
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8.4. Vývojové etapy cizojazyčného slova 

Lexikální jednotky, které se přejímají, procházejí několika etapami: 
~ etapa příchodu slova do cizího jazykového prostředí. Mohou 

zde vznikat rozpory vyvolané konkurencí věcí či pojmů 

(HeJIeraJIhHbIH x He3aKOHHbIH). Ne všechna slova přežijí tuto etapu, 
jednak proto, že se může ukázat, že dané slovo je nevyhovující, 
anebo pojmenovávaná věc přestala existovat. Některá z nich se 
mohou stát specializovanými, tj. získávají užší význam nebo se 
používají ve zvláštních případech, např. (pRonnu OUCK - ~HcKeTa; 

OUCKOHmHaR Kapma - cKH~Ka). Velmi často se stává, že se slovo 
v této fázi přejímá v původní pravopisné (v textu) nebo fonetické 
(v ústní řeči) podobě, bez transliterace a transkripce. Nejedná se 
pouze o názvy firem, společností, tisku, aut (Alfa Romeo) apod., 
ale i o všeobecné pojmy (catering-cny)l(6a, hands-free, call-u;eHTp). 
Slovo je přejímáno v jednom ze svých významů, nejčastěji 

konkrétně-věcném pro označení nějaké reálie. Pro tuto etapu je 
charakteristické ÚŽení významu, využití slova v přímém, 

konkrétním významu a také jeho nízká slovotvorná aktivita. Touto 
etapou procházejí všechna přejatá slova, pro mnohá z nich je to i 
etapa poslední. Příčinou je skutečnost, že v přejímajícím jazyku je 
toto slovo buď exotizmem, nebo slovem úzkého terminologického 
použití, u kterého zpravidla neprobíhají sémantické změny, protože 
v původním jazyce je slovo jednoznačné. Nové slovo je v tisku 
vždy uvedeno s vysvětlením, např. ppuc6u - 3TO nepeKH~bIBaHHe 
JIeTaIOIu;eH TaJIepKH; nupCUH2 (npoKaJIhIBaHHe B TeJIe ~IpOK H 
nOCJIe)1J'IOmee HomeHHe B HHX Cepě)l(eK); au-pair (qTO-TO B po~e 
IDIHH HJIH nOMOmHHU;bI X0351HKH). 

~ etapa fixace v novém jazykovém prostředí. Tato etapa je 
rozhodující v dalším osudu cizojazyčného slova, protože se slovo 
přizpůsobuje systému daného jazyka, podřizuje se zákonům ruské 
fonetiky a gramatiky, pravidlům pro tvoření slov i sémantickému 
systému. Rozvijí a znovu tak přejímá nové významy. Tato etapa 
není ohraničena dobou, protože jsou cizí slova, která se stále budou 
pociťovat jako cizí, třebaže mají vysokou frekvenci použití (OH

Raim/oHRaim/online), a naopak slova, která jsou v jazyce krátkou 
dobu, se velmi rychle a snadno adaptují, např. KJlUHUH2, 

KJlUHUH206blU (angl. clean - qHCThIH); appWlUp06aHHblU (pouze 
ve spojení se slovem qmpMa a JIHU;O). KrrHHHHr pojmenovává 
společensky důležitou činnost firem, popř. domovníků, která hezky 
zní a nikoho neuráží (česky asi úklidová služba). Slovní spojení 
a<pqmJIHpOBaHHa5I <pHpMa se vykládá jako firma, která se připojila 
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k větší společnosti jako její filiálka a a<p<PHJlHpoBaHoe JlHIJ,O jako 
fyzická osoba, investor, která působí na činnost společnosti. Je to 
etapa proniknutí slova do lexikálně sémantického systému 
přejímajícího jazyka, jeho zařazení ke slovnímu druhu 
s odpovídající morfologickou charakteristikou, kdy je slovo 
schopno podílet se na tvoření dalších slov, odvozenin, a to i tehdy, 
je-li slovo nesklonné, např. Jl066H - Jlo66upoeamb, Jlo66ucm, 

Jlo66ucmcKuu, Jlo66U3M, Jlo66upoeaHue; HHTepBbIO - uHmepeb1Oep; 

Ma<PH03H - MarjJuo3HblU; rpa<p<pHTH - zparjJrjJumucm. 

OqeHh rrepcrreKTHBHO TaKOe HarrpaBJIeHHe, KaK KJ1HHHHr ~ y60pKa H BhIB03 M)'copa C TeppHTOpll1l 

oxpaIDIeMhIX 06'heKTOB. (EII3HeC-)I(ypHaJI, 2004) 
31)' rrp06JIeMy 06CY)l()J,IDOT )J,erryTaThI ropO)J,CKOH ,[(yMhI, rrpe)J,CTaBIITeJIII qmpM II rrpe)J,rrpIDITIIH, 

3aHMMIDOmMXClI 6JIaroycTPoHCTBOM II KJ1HHHHrOBbIM 6wHecoM. 

KTIHHHHroBble KOMrraHHH y6upaIOT nyqme, HO 6epyT )J,opo)l(e. (KoMMepCaHTh, 9.2.2005) 

~ etapa dalšího vývoje, kdy se slovo přestává pociťovat jako cizí, 
používá se rovnocenně s jinými slovy rodného jazyka a mohou u 
něho probíhat různé procesy související s jeho adaptací. Může u 
něho docházet k: 

o změně významu, přetvoření slova v souladu s ruskou realitou, kdy 
dochází k odklonu významu od cizího prototypu v ruském prostředí, 
resp. k nabývání významů nových, např. slovo rjJepMep je v 
západních jazycích spojeno se slovem <pepMa (zemědělský podnik na 
vlastní nebo pronajaté půdě) a pojmenovává majitele zemědělských 
pozemků, který obdělává vlastní nebo pronajatou půdu. Tento opěrný 
prvek v ruské realitě chybí a «<pepMep» neoznačuje ani majitele farmy, 
ani rolníka, ale obyvatele vesnice, finančně zabezpečeného, který 
může dostávat zvýhodněné úvěry a další zvýhodnění. Dalšími slovy s 
odlišným významem jsou, např. OrjJrjJUWpHblU (angl. off-shore), které 
má v angličtině tyto významy: a) pobřežní, pevninský; b) jsoucí mimo 
břeh, vzdálený od pobřeží; c) jsoucí na volném moři; d) vyrobený za 
hranicí pro druhou zemi. Ani jeden z těchto významů však 
nekoresponduje s ruským významem 6e3HaJIOrOBblH, který zřejmě 
vznikl metaforicky na základě představ «mimo břeh», «na volném 
moři»; slovem ()aHcuHz se pojmenovává taneční sál, zatímco v 
angličtině jde o tanec; KeMnUHZ je chápán jako speciální letní tábor 
určený pro autoturisty a ne stanování, táboření na různém místě jako v 
angličtině; KOHmpOJlb v dnešním slova smyslu spíše odpovídá angl. 
control, tzn. a) řízení, vedení b) regulace než francouzskému controle 
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s významem prověrka. Tento jev má vliv na rozšíření spojovatelnosti 
slova, např. cucmeMa KOHmpOJI5l aemoMo6wzR, 3rjJrjJeKmueHblU 
KOHmpOJlb Mo6wzbH020 meJlerjJoHa. Slovo UMudJIC (z angl. image) , 
vangličtině označuje zobrazení, sochu, obraz, symbol, odraz 
v zrcadle, zatímco v ruštině představu o člověku, která se vytváří na 
základě údajů o něm. Význam mohou změnit i některá z dříve 

přejatých slov, mnohdy se změna týká i stylistického zabarvení, 
protože se slova přizpůsobují měnící se sociální realitě, např. a2papuu 
už není statkář ani zemědělský úředník, ale člen politické strany; 
nJl10PQJlU3M je vykládán buď jako filozofické idealistické učení, nebo 
jako jedna ze současných buržoazních a reformistických teorií 
společenského zřízení. V dnešním významu jde o mnohotvárnost, 
rozmanitost názorů. Slovo p3Kemup už neoznačuje pouze mladého 
člověka narušených mravů, který páchal různou trestnou činnost, ale 
člověka specializujícího se na vydírání. Slovo aHQJlUmUK označuje 
v dnešní době spíše komentátora, politického zpravodaje, dopisovatele 
než člověka provádějícího analýzu; adMuHucmpatjuR je nejen řídící 
orgán podniku, ale i orgán státní moci. Cizojazyčná slova mohou také 
působit na rozšíření významů ruských slov, např. sloveso 3aumu se 
vlivem angl. to enter začalo používat ve významu «používat sajt nebo 
jiný síťový zdroj». Také přídavné jméno npodeuHymblu mělo původně 
jeden význam <<nacházející se vepředu» a nízkou spojovatelnost 
(npodeuHymblu 3man o6y'-leHuR). Nový význam byl podmíněn 

anglickým advanced a jeho významem progressive, tj. «pokrokový, 
přidržující se pokrokových myšlenek» (npodeuHymaR cmpaHa, 
npodeuHymaR KOMnblOmepHaR MOJlodeJICb). S tímto významem jsme 
se mohli poprvé setkat v mládežnickém slangu. Nový význam získalo 
také slovo ypoeeHb, které se modifikovalo podle anglického level, což 
znamená «rovný, horizontální povrch, který nám rozděluje budovu», 
tedy synonymum ke slovu «3Ta)l(}}, které se uplatňuje v obytném 
domě, zatímco slovo «ypoBeHb» pak v obchodních, odpočinkových, 
garážových budovách. Mluví se o nich jako o «.n;ByX HJIM 
1'pexypoBHeBblx 3.n;aHMIDO>. Použití cizího slova mnohdy vyvolává jev, 
který byl nazván «nOBblmeHMe B paHre» 160, kdy slovo v původním 
jazyce pojmenovává obyčejný, řadový objekt a v přejímacím jazyce 
objekt význačnější, prestižnější, např. 6ymuK (z fr.) není jakýkoliv 
obchod, ale jen s módním oblečením, stejně jako won (z angl.), kde se 
prodává zboží především západní provenience, xocnuc (z angl.) není 
žádný útulek či starobinec, ale nemocnice s maximálním komfortem 
pro těžce nemocné, nymaHa (z it.) neoznačuje jakoukoliv prostitutku 

160 3eMCKM E.A.: PyCCKMH .113hIK KOHll,a xx BeKa (1985-1995). MocKBa 1996, s. 153 
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jako v italštině, ale valutovou, cynepKap Je luxusní auto vyrobené 
v zahraničí. 
Význam může slovo rozšířit i pomocí druhotného přejímání (nwwm, 

qJOpMam), metaforizací (TPaHCnopTHbIŘ KOPUi)Op). 

Do sémantiky některých slov může být vnesen ještě dodatečný 

význam - 3KCKllI03U6Ubl" p3.3roBOp místo HCKJIIOqJfTeJIbHbIŘ, kdy 
exkluzivita spočívá v tom, že je rozhovor veden s nějakou významnou 
osobností; apaMamUlleCKOe na,IJ;eHHe aKQHŘ místo pe3Koe, 
HeO)KH,IJ;aHHOe, y,IJ;HBHTeJIbHOe dodává na vážnosti dané situace; 
npe3eumal(UR místo nOK3.3 symbolizuje slavnostní akci, jíž se účastní 
významní lidé. 

Ham ,l1,aJIhHeBOCTO'IHhlH ,l1,pyr MO)J(eT C'IHTaThCH npO,l1,BHHyTLlM 60JIeJIhlliHKoM. (lhBecTHH, 25.7.2007) 
PeiíTHHr rapa)J(Hblx MHoroypoBHeBblX HOBHHOK no HToraM BhlCTaBKH «rapa)J(-3Kcno-2007». - 06llieCTBO y)J(e 

Ha'lHHaeT MOHTa)J( nepBoro TaKOrO napKHHra. :)Ta napKoBKa paCC'IHTaHa Ha 350 Manm:H. ~HHií ypoBeHb 
CTOHT 15 000 ,l1,OJIJlapOB H BepXHMH 18 000. (IIpaB,l1,a, 24.11.2007) 

o posunu v hierarchii významů, kdy se nepřejmou všechny významy, 
které dané slovo v původním jazyce má, ale jen ty, které jsou nezbytné 
pro pojmenování nové reálie, např. slovo cnOHCOp se uplatnilo pouze ve 
významu «instituce, osoba, která financuje někoho, něco». Druhý význam 
«ručitel» ruštinou přejat nebyl. Z anglického mnohovýznamového slova 
shredder, které má tyto významy: 1. trhací stroj 2. skartovací stroj 3. 
struhadlo 4. nůž na zeleninu, ruština vybrala význam druhý a nahradila 
jím souslovný výraz 6yMa2oyHUttmO:JICUmeJlbHafl MaUlUHa. Stejný proces 
postihl i slovo KacmUH2, které má v angličtině (casting) několik zcela 
odlišných významů: 1) odlévání odlitků 2) odlitek 3) obsazení úlohy ve 
filmu, v divadle. Do ruštiny zatím přešlo toto slovo ve třetím významu, 
který byl rozšířen na další osoby, např. modelky, hlasatele (konkurence s 
kompozitem «TeJIenp06a»). Také ruská slova «oT60p, nO,IJ;60p, 
OTceHBaHHe» zcela nevystihují situaci, neboť znamenají výběr kohokoliv, 
čehokoliv. Toto slovo se původně používalo ve vztahu ke koním, kteří 
před dostihem museli projít «casting». 
Slovo flnnu

161 pojmenovává mladého a úspěšného člověka do 30 let s 
vysokoškolským vzděláním, vysokým platem, který žije v elitní oblasti a 
rychle stoupá po kariérovém žebříčku ve svém zaměstnání, je to 
podnikatel-profesionál. Je mu vlastní pracovitost, profesionalizmus a 
nezávislost z jedné strany a z druhé snobizmus a snaha dosáhnout kariéry 

161 Setkáváme se i s jazykovou variantou tohoto slova - «lOnllID> z anglického yuppie, což je deminutivum 
utvořené ze zkratky yup, tj. «young urban professiona1». 
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jakoukoli cestou. Slovo se objevilo v ruských textech již koncem 80. let 
minulého století. Tento neologizmus byl přejat současně z britské i 
americké varianty angličtiny ihned po výskytu v těchto jazycích. Na 
západě je však «~IIIIH» především manažerem, zatímco v Rusku je to 
mladý podnikatel, finančník, zakladatel různých fondů, korporací, 
společností, pro kterého je na prvním místě obchodní solidnost, 
významnost vlastní práce a osoby ve společnosti. 

II HOSl6pSl COCTOAAaCh rrpecc-KompepeHIUUI )l()'PHarra Playboy C lI,eJIhlO rrpoBe)l,eHIDI KaCTuura Ha C'běMKy 
«}J;eBywKa MeCHlI,a». (Internet, 2003). 

}J;JISI ucnOJIHHTeJIeH )l.pymx pOJIeH 6y)l,eT npoBe)l,ěH KaCTUHr. (H3BecTIDI, 30.6.2003) 
IIpo)l,aěM )l.p06IDIKH H mpe)l,epbl OT npOH3BO)l,HTeJISI. ( , 22.10.2007) 

o nadbytečné detalizaci výpovědi, např. lJacmUtlHGJl cma6WlU3alfWl, 

3aeoo no npOU3eOOCmB)', CaMblU OnmWWaJlbHblU, mypuCmUlJeCKUU myp. 

Jsou to však spojení, která jsou vžitá. 

o přesunu slov z periferie jazykového systému do jejího středu. V dnešní 
době se přemístění týká hlavně nestandardní lexiky, tzn. žargonní, 
hovorové a nespisovně hovorové mající příznak «sníženosti» do 
spisovného jazyka. Tyto prvky nacházejí široké uplatnění v tisku, televizi, 
rádiu i v řeči vzdělaných vrstev obyvatel. Od 90. let se jejich používání 
značně rozšířilo, např. mau, maJoxa (šátek), MOHUKa (orální sex); apod. 
Hovorový, často až žargonní charakter mají zkrácené tvary slov, např. 
UHrjJa (HH<popMau;~); aOMUH (a.n;MHHHCTPaTOp <popYMa); aMepbl, 

aMepUKaHbl (aMepHKaHU;hI); JlU6epbl (JIH6epaJIhI); KOHrjJa (KoH<pepeHU;~); 

KJlaea (KJIaBHaTYPa), stejně jako mnohá neutrální slova, např. MblJlO ve 
významu elektronická pošta, e-mail; nocm, nocmUHZ poštovní zpráva, 
sdělení; nocmumb posílat zprávu; rjJJleŽlMUmb převzatého z angl. tlame up 
(rozzlobit se, vybouchnout) s ruským významem «vytvářet 

neodůvodněnou emotivní zprávu». 

o determinologizaci, kdy slovo migruje z terminologické lexiky do 
běžného jazyka (zeHHoMooUrjJulfupoeaHHble npooyKmbl, rM-co51, 

eblcoKonamozeHHblu nmulJuu zpunn) 

~ fixace slova ve slovníku 

97 



r 
I Všechny procesy a tendence charakteristické pro ruskou společnost druhé 

poloviny 80. let se staly důležitým stimulem, který usnadnil aktivizaci používání 
cizojazyčné lexiky. Vzrostla nutnost intenzivních kontaktů s lidmi, kteří hovoří 
jinými jazyky. To byla důležitá podmínka pro bezprostřední přejímání lexiky z 
těchto jazyků, ale i k připojení se k internacionálním terminologickým 
systémům v oblastech jako je výpočetní technika, ekonomika, politika, fmance, 
obchod, sport, móda apod. 

Z hlediska stylové platnosti jsou lexikální anglicizmy, resp. amerikanizmy 
nejčastěji součástí terminologie a žargonu, protože tyto oblasti je snadno a 
rychle přejímají. 

8.5. Sémantické kalky 

Zvláštním případem přejímání je kalkování, t.j. překlad, kopírování, 
výstavba slova z ruských morfémů v souladu se strukturou cizího slova při 
zachování jeho významu. V ruštině se i v současné době setkáváme s oběma 
typy kalků: 

• kalky slovotvorné, které vznikají doslovným překladem jednotlivých 
částí slova, kdy se přejímá struktura slova (skin heads - 6pHTOrOJlOBble; 
bussines woman - .z:.eJlOBaB 3\:eHm.HHa; public relations - CBB3H C 
o6m.ecTBeHHocTbIO; peace-making - MHPOTBOpqeCKHĎ; ozone hole -
030HOBaB .z:. bl pa; dishwasher - nocy.z:.oMoĎKa; automatic answering 
machine - aBTooTBe~HK). 

• kalky sémantické, které vznikají přejímáním významu (mouse - Mblmb, 
jakožto součást počítače; garbage - MyCOp pro označení nepotřebných 
údajů v počítači). 
Vedle úplných lexikálních kalků se v ruštině vyskytují, i když velmi 

zřídka, také polokalky, tj. slova, v nichž se spolu s přejatými částmi vyskytují i 
původní ruské (cache memory - K3m-naMBTb jako paměť pro přechodné 
uchovávání údajů; workoho/ic - Tpy.z:.orOJlHK; superstar - cynep3Be3.z:.a; hard 
disc - TBěp.z:.blĎ .z:.HCK; beach voleyball - nJlB3\:HblĎ BOJleĎ6oJl). 

V ruštině narůstá počet kalků frazeologických (6blmblcmoJlmb Ha Koepe 
- z angl. to be on the carpet - ve významu jít si pro pokárání, výtku, důtku;162 
KapmOHHaJl Jledu - z angl. cartoon lady - ve významu bezdomovkyně v USA, 
která pře spává v papírových krabicích; Hem npo6JleM - z angl. no problem - ve 
významu nejsou žádné potíže, vše je jasné pochopitelné; lJepHblU JlUJUK - z angl. 
black box - ve významu ocelová skříňka s údaji o letu letadla; KpeŽl:3a Kamum -
z angl. crazy - ve významu zbláznit se; Kpymou M3H - z angl. man - ve 
významu krutý, nemilosrdný člověk; 6pamb/63Jlmb maiíM-aym - z angl. time out 
- ve významu udělat přestávku ve hře, později přeneseno na jakoukoli činnost). 

162 V angličtině je obrat známý i ve významu být na programu dne, který však ruština nepřevzala. V ruštině se 
však vytvořily varianty neznámé angličtině, a to «BhI3hIBaTh Ha KOBep, H)J,TM Ha KOBep». 
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Kalků je méně než cizích slova někdy je velmi obtížné určit, kdy je to 
výsledek cizího vlivu a kdy produkt procesu, který probíhá v ruštině v souladu 
se zákonitostmi vývoje, např. u frazeologizmu damb 3eJlii1lblu C6em 

1l06Ulecm6a.JW není zjevné, zda se jedná o kalk z angl. green light anebo zde 
došlo k přenosu významu uvnitř ruského jazyka - od přímého významu 
(silničního) k přenesenému. 

Slovotvorné kalky vznikaly od konce 18. století. Hlavním zdrojem byla 
francouzština, např. CKJIOHHOCTb (inclination), npe)1;paccy)1;OK (préjugé), 
BJIlUIHHe (influence), COCpe)1;OTOQHTb (concentrer), později němčina, např. 

ce6ecToHMoCTb (Selbstkosten), 06pa30BaHHe (Bildung), MHpoB033peHHe 
(Weltanschauung). Sémantické kalky byly většinou původu francouzského, 
např. BKYC (le goi1t), TporaTb, TPOraTeJIbHbIM (toucher, touchant). I když byly 
z francouzštiny v poslední době přejaty některé sémantické kalky, např. nJlOCKaJl 

UlymKa,162 zůstává jejich zdrojem angličtina, resp. její americká varianta. Své 
využití mají především v jazyce diplomacie, politiky, sportu, módy (ZOpJll.{Q}l 

JlUHUJl - hot line; yměl.{Ka M03206 - brain drain; OmMb16aHUe deHez - launder 
money; nep6aJl Jledu - first lady). 

Tak jako i u cizojazyčných slov, tak i u kalků dochází k posunu významu, 
např. adjektivum 6blCOKUU - ve významu nejlepší, elitní (z fr. haut) se používalo 
pouze ve spojení BbICOKilll MO)1;a (z fr. haute couture), v současné době také ve 
významu BblCOKHe TeXHOJIOrHH (z angl. high technology) a proniklo i do 
reklamy - BblCOKaH CTOMaTOJIOrml; substantivum Jlcmpe6 (z angl. hawk) 
znamená zastánce tvrdé politiky. 

Jak uvádí Ju. A. Safonovová v internetovém rozhovoru «PyCCKHM H3bIK OT 
BeKa XIX )1;0 XXI»/63 je kalkování «3aIIJ;HTHbIM MexaHH3M, KOTOpbIM H3bIK 
cpa6aTbIBaeT npH nOTo Ke 3aHMCTBoBaHHM. 3TO TaKoM cnoc06 3aHMcTBoBaHHH, 
npH KOTOpOM HOBble CJIOBa, Bblpa)l(eHHH C03)1;aIOTCH no 06pa3~ HHOH3bIQHOMY, 
HO npH nOMOIIJ;H pO)1;HbIX cJIoBo06pa30BaTeJIbHbIX H JIeKCHQeCKHX Cpe)1;CTB. 
06pa3HO rOBopH - JIeKaJIO - HMnopTHoe, MaTepHaJI - CBOM». 

162 Ruskému slovu «ruIOCKMŘ» chybí přenesený výmam «banální», jaký existuje ve francouzštině. 
163 (www.gramota.ru. portál «HayKa M )KM3Hb») 
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9. PREJIMANI SLOV Z RUZNYCH VRSTEV RUSKEHO 
JAZYKOVÉHO SYSTÉMU 

Pro ruštinu druhé poloviny 20. století je charakteristický proces stírání 
hranic mezi podsystémy, jež tvoří systém národního jazyka. Do spisovného 
jazyka přicházejí snížené prvky, nejčastěji sociální a profesionální žargon. 
Příčiny toho tkví v sociálních a demografických procesech, probíhajících ve 
společnosti, tj. v transformaci podmínek fungování ruštiny a v demokratizaci 
ruské společnosti, kdy do společenského života nastupují vrstvy a skupiny, 
jejichž představitelé jsou spojeni s různými typy žargonů a jinými formami 
nekodifikovaného, nespisovného jazyka. Demokratizace jazyka spolu se 
zrušením cenzury způsobila, že se velké množství snížené žargonní i necenzurní 
lexiky dostalo z ústního vyjadřování do všech žánrů vyžadujících expresi: 
televizní a novinové reportáže, publicistická vystoupení, politické debaty, 
oficiální projevy apod. 

Vrstva neutrální slovní zásoby se tak od 80. let minulého století rozšiřuje 
nejen o slova hovorová a žargonní, ale i o slova, u kterých je patrný proces 
ztráty funkčně-stylistického komponentu «knižní», «speciální», 
«terminologický» vlivem hromadných sdělovacích prostředků, jejichž 
prostřednictvím se zvyšuje frekvence používání těchto slov, která se takto 
stávají přístupnými širokému okruhu nositelů jazyka. Dříve se knižní lexika 
užívala v určitých komunikativních sférách vzdělanými vrstvami obyvatel. 

V dnešní době žargon prodělává obrovský lexikálně sémantický rozmach 
a nelze si bez něho představit žádný publicistický text, počínaje veřejnými 
vystoupeními ruských státníků a poslanců parlamentu a konče reklamou. Proces 
«žargonizace» se odráží jak ve spisovném, tak i nespisovném jazyce. V rámci 
spisovného jazyka se stává procesem zákonitým a nutným pro mnohé jazykové 
systémy. Stáváme se tak svědky nového období, období barbarizace spisovného 
jazyka. 

Proces žargonizace spisovného jazyka začal v době «glasnosti». Je to 
proces zákonitý, kdy probíhá stírání hranic mezi spisovným a terminologickým 
a mezi spisovným a hovorovým používáním slova. Aktualizace žargonní lexiky 
a přechod mnohých jednotek do spisovného jazyka svědčí o všeobecné tendenci 
přemísťování prvků z periferijních vrstev jazyka do centra jazykového systému. 
Slova a frazeologické výrazy nenormativního jazyka, které se dostávají do 
spisovného jazyka, mohou získávat nové významy, navazovat nová 
syntagmatická spojení, vytvářet paradigmatické vztahy s jednotkami spisovného 
jazyka a odklánět se od svého sociokulturního prostředí a mluvy odpovídajícího 
žargonu, přičemž si zachovávají sémantické, konotativní vlastnosti a expresivně
stylistickou osobitost. Toto mísení lexikálních jednotek se stalo zcela běžnou 
záležitostí v současné ruštině. Hranice, které existovaly mezi jednotlivými 
podjazyky, se dnes v ruštině postupně stírají. 

Žargonizmy je možné chápat jako specifické emocionálně-expresivní 
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I zástupce spisovných lexikálních jednotek, které se používají v ústní řeči 
sociálních skupin, které spojují nejen profesní zájmy, ale i zvyky, sociální 
postavení, příslušnost k jedné generaci. 
Žargonní lexika - <OTO CJIOBa H CJIOBOCOQeTaHH5I, CBoHcTBeHHble COIJ;HaJIbHbIM 
,UflaJIeKTaM, T.e. rpynnaM mm, o6be,lUlHěHHbIX o6:m;eH npocpeccHOHaJIbHOH HJIH 
aHTHo6:m;ecTBeHHoH )l,e5ITeJIbHOCTbIO. TaKHe COUHaJIbHble )l,HaJIeKTbl Ha3bIBaIOT 
qam:e ~ a pro HaM H, a oco6ble JIeKClflIeCKHe e)l,HHHUbl, npHcyIII;He HM, 
JK a pro H H 3 MaM H». 165 

9.1. Formování obecného žargonu (interžargonu) 

Mnozí lingvisté k neologizmům přiřazují kromě nových pojmenování také 
mnohé prvky, které se v anglické a americké jazykovědě nazývají slangem, 
zatímco v ruské městským žargonem, resp. obecným žargonem nebo 
interžargonem.166 Tento termín zahrnuje prvky aktivně používané převážně v 
nenuceném hovoru, při běžné komunikaci lidí včetně vzdělaných vrstev 
obyvatelstva, např. yJ/CacmUK (cpHJIbM )')KaCoB). Obecný žargon původně 
nezahrnoval řečové jednotky sociálního žargonu, jako je mluva kriminálních a 
profesních skupin. V dnešní době i zde dochází k významnému posunu a 
znakem pro zařazení těchto jednotek do obecného žargonu je jejich používání v 
tisku, který se orientuje na širokou veřejnost. 

Dlouhou dobu tvořil základ obecného žargonu mládežnický slang 
(anKaUl - alkoholik; a3poopoM - místo mládežnického shromáždění; člen 

agresivm'ho neformálního uskupení mládeže, jehož znakem je široká placatá 
čepice, široká postel; 6aHaH - čtyřka; 60maHuK - vzorný student; oenpeCHJlK -

nudná hudba; opauB - energie v hudbě; 3aJlememb - dostat se nečekaně do těžké 
situace; Ka6aK - restaurace; KattaJlKa - fitness; KUCfloma - lehká, syntetická 
narkotika, která se dají sehnat na noční diskotéce; KOfl6acUmbCJl - tancovat, smát 
se, vtipkovat, být pod vlivem stimulátoru; KJly6 - noční diskotéka s možností 
něco pojíst, popít, seznámit se; flOX - naiva, hlupák, prosťáček; ny3blpb - láhev s 
alkoholickým nápojem; cqJOmozpaqJUpo6ambCJl - objevit se, ukázat se; 
maU/umbCJl- jít pomalu, být nadšen, být opilý, být omámen narkotiky; mpy6a -
mobilní telefon; Uly3bl - bOty).167 Na konci 20. století se hlavním zdrojem 
doplňování stala především mluva zlodějů a kriminálníků (6a6Ku - peníze; 
6apoaK - nepořádek; 6pam6a - zlodějské skupiny; 6pamKu - zločinecká 

165 KOCToMapoB B.L: COBpeMeHHbIH pyCCKHH nlrreparypHhIH H3bIK. MOCKBa 2003, s. 233 
166 

EpMaKOBa o.n., 3eMCKaH A.E., P03HHa P.R.: CJlOBa, C KOTOpblMH MbI Bce BCTpeqaJIHCb. MocKBa 1999, s. IV 
167 Současný ruský mládežnický slang představuje celou řadu slova výrazů, které jsou vlastní většině ruské 
mládeže. Jsou slangovými nejen proto, že jsou netradičně utvořena, ale především proto, že je používá více či 
méně ohraničený okruh lidí, kteří slovům přisuzují nový význam. Mládežnický slang má řadu zvláštností a 
odlišností od ostatních slangů. Jednak se velmi rychle mění, tak jako se střídá generace, jednak zasahuje do 
různých sfér - škola, mládežnická uskupení, sport, počítače, hudba, narkomanie. 
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uskupení; ZOnl-lUK

167 
- lupič, bandita, chuligán, podvodník, darebák, výtržník; Ka

WJ-33 - cela předběžného zadržení; slovo utvořeno ze zkratky KII3 - KaMepa 
npe.n;BapHTeJIhHOrO 3aKJIIOQeHH5I; KUHymb - podvést, oklamat; Medee:JICamHUK -
vykradač sejfů; MOKpyxa - vražda; Mot.tumb - zabíjet; MyCOp, MeHm - policista; 
Hae3d - vymáhání především peněz; o6ymb - okrást; npuKud - módní oblečení; 
canoz - policista, hlupák; cat.tOK - povaleč; mlOKHymb - zabít; Ufunat.t -
zlodějíček, podvodník; rjJJl3m - byt; nocmaeumb Ha ct.těmt.tUK, eKJlIOt.tumb 
ClJěmt.tUK - označit lhůtu vyplacení peněz, po jejímž uplynutí hrozí neplatiči smrt 
nebo jiný tvrdý trest, s rozšířeným významem «hrozit sankcemi»). 

Jednotlivými slovy ho obohatila a obohacuje i mluva narkomanů (dypb, 
mpaeKa - narkotika; 2JlIOKU - halucinace; KaurjJ - narkotikum, příjemný, 

uvolněný stav po použití narkotik; KOJlOmbC51 - brát narkotika; JlOMKa -
abstinenční příznaky; UlUp51mbC51 - píchat si narkotika). Mnohá slova obecného 
žargonu jsou svým původem profesionální výrazy, např. policejní (6blmoeyxa -
zločin uskutečněný v bytě; nOdCHe:JICHUK - mrtvola nalezená pod sněhem), 
vojenské (ded, dedyUlKa, dedbl - mazák, mazáci; dedoeUfuHa - šikana; deM6eJlb 
- demobilizace; zy6a - vojenské vězení; 3at.tucmKa - vyklizení území; t.tex -
Čečenec), podnikatelské a obchodnické (6aKcbl, 6e3HGJl, depee51HHble, Haeap, 
pacKpymKa), počítačové (6podUJlKa - program prohlížení internetových stránek 
z angl. browser; UCKGJlKa - vyhledávač z angl. searcher). 

Přední místo v obecném žargonu zaujímá lexika popisující trávení 
volného času (eudaK, euduK - video; Ka6aK - restaurace; Kat.tGJlKa - fitness; MblJlO 
- mýdlová opera, e-mail; paccJla6Jl51mbC51 - odpočívat; mat.tKa - osobní auto; 
5lUJUK - televize, počítač), vztahy mezi lidmi v různých sférách jejich činnosti 
(oe3a - dezinformace; KudGJla - podvodník, lotr, hráč přihazující karty; Kudamb 
- klamat, podvádět; KOMnpa - kompromitující materiál), psychické a fyzické 
stavy člověka (ee3yxa - štěstí; eep3UJla - vysoký, neskladný člověk; Heee3yxa -
smůla; npUKOJl - vtip; npUKOJlbHblU - vtipný, zábavný; npUKOJlUCm - vtipálek; 
maUfUmbC51 - jít pomalu, být nadšen, být omámen alkoholem nebo narkotiky; 
mopMo3 - člověk, který pomalu chápe a tím zdržuje a ztěžuje práci jiných). 

3TOMy npelUlTCTByroT onIirapXWIeCKIie opaTlm. (www.utro.ru. 15.5.2003) -lipaTlm Be3yT B 
60nbHIiU)' paHeHoro TOBapIima rro opy')luoo. (llpaB)J,a, 18.11.2002) 

Ha cMeHY rronyrro)J,BanbHbIM «Ka'lanKaM» rrpIiIIillH pecrreKTa6enbHbIe lIeHTPbI eBporreMcKoro 06pa3l1a. 
(www.utro.ru. 19.2.2008) 

B rrocne)J,HIie ro)J,bI «}J;e}J;OBllJ,IiHa» B pOCCIiMCKIiX Boopym:eHHblx cwax MeIDIeT IiMIi)J,')I(. (I-!3BeCTlrn, 
14.1.2003) 

OHIi-TO Ii CTaHOBHTCH }J;e}J;aMH. (lI3BecTIDI, 14.1.2003) 
MeIDI He 6WIi, HO H RMen «y)J,OBonbCTBIie» Ha6mo)J,aTb, 'lTO TaKoe }J;e}J;OBllJ,HHa. Y Hac 6bwa 

CTaH)J,apTHaH CIiryaIlIDI, Kor)J,a Mna)J,IlIIie 3anpaBJIIDOT KpoBaTb CTapIlIRM. (113BecTIDI, 14.1.2003) 
C KHHraMIi Terrepb 6bwa rrOJIHaH HeBe3yxa, 'lIiTaTb CTano He'lero.(lntemet, 17.3.2001) 

167 slovo pravděpodobně vzniklo ze staré zkratky rOll (ropO.!l.CKOe 06meCTBo rrpIi3peHIiH) 

102 



Mbl Ha BCIO crpaHY pacnpocrpaIDIJIH MOCKOBCKIIH OnbIT, a Hac, BblpIDKaHCb COBpeMeHHbIMII 
TepMIIHaMII, KIIHyJlII. (IIpaB.na, 9.2.2005) 

bbIBarro II noxyJKe: JlOMKa, JleqeHlle B HapKOJIOrJlqeCKOH KJIMHHKe, CKaH.ll:aJIbI C JII060BHMKaMII. 
(,IJ;OMOBOH,4.5.2002) 

A club - He MeCTO, r.ne BbI npHBblKJIII KOJlOaCHTbcSI no HOqaM, a «nOJIlllIeHCKaH .ny6I1HKa». 
(KoMMepcaHTh,15.12.2002) 

Te, )J.JUl Koro aBTOM06HJIb He npOCTO «Ta'lKa», KTO 3a6oTHTCH o ero IICnpaBHOH pa6oTe, HaBepHHKa He 
npOIIIJIII MHMO npe.nnaraeMblx HbIHe cynepnpoHIIKaIOIIUfX CMa30K. (IIpaB.na, 18.6.2004) 

Emě 100 yqacTHHKoB BblHrpaIOT cynepCTHJIhHblH MP3-llJIeep + npHKOJlbHblĎ 6peJIOK KIDK.nOMy yqacTHMKY. 
(ApryMeHThI II <l>aKTbI, 2004) 

HanaBmlle BblrAA.neJIII KpenKHMII II HaKa'laHHblMII. 3TO - "MecTHble OTMOp03KH, ronHHKII" - CqHTaeT 
rocno.nMH CrpyrJIHH. (KoMMepCaHTh, 25.7.2007) 

C 1 ceHTH6pH HaqarraCb peKJIaMHaH KaMnaHHH HOBOro 6peH.na «AOMMHaHT}) B MocKBe, C 15 OKTH6pSl cTapryeT 
«pacKpYTKa}) B IIeTep6ypre II pernoHax. (leták, 2003) 

Tyto dynamické jevy, se kterými se setkáváme ve všech evropských 
jazycích, mnozí lingvisté nazývají také termínem «substandardizace» (podle 
anglosaského vzoru). Jde o vztah spisovného jazyka (standardního) a variet 
stojících mezi ním a dialekty, kdy substandardní prvky (většinou lexikální) 
oslabují pozice standardu a pronikají do něho. 169 Také Je.A. Zemská, která se 
touto problematikou zabývala, píše: «coBpeMeHHbIM pyCCKHM H3bIK - 3TO 
paCKoBaHHoCTb, 
CTaH)1.apT».170 

pacKpenoru;ěHHoCTh, KOTOpaH CMeHHJIa 6e3JIHKOCTh, 

Problematikou nestandardní lexiky se zabývá také E.G.Lukašanec, který 
d ." d' 171 o m ra 1: 

1. BHeJIHTeparypHoe npOCTOpeqHe 
2. )J(aproHHYID JIeKcHKy 
3. npOCTOpeqHble npo<}>eccHOHaJIH3MbI 

4. He~eH3yPHYID JIeKcHKY 

Podle jeho názoru «HeCTaH)1.apTHaH JIeKCHKa npe)1.CTaBJIHeT C060M, KaK 
npaBHJIO, pe3yJIhTaT HeKoToporo «OTTaJIKHBaHRH» OT JIHTeparypHoro 
CTaH)1.apTa, 6y.n.yqH MapKHpoBaHHoM C TOM HJIH HHOM TOqKH 3peHRH -
CTpyKrypHOM, KOH~enryaJIbHOM HJIH <}>yHK~HOHaJIbHOM». 

Symbolem tohoto jevu, kdy se slovo z mládežnického slangu, do kterého 
bylo převzato ze žargonu lidí z pracovních táborů, dostalo do spisovného 

169 Daneš F.: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha 1997, s. 98 
170 3eMCKaH E.A.: COBpeMeHHbIH pyCCKHM Sl3bIK. MocKBa 2000, s. 98 
171 JIyKamaHeII Kf.: HeCTaH.ll:apTHaH JIeKCIIKa COBpeMeHHOH ropO.nCKOH peqll II eě THllOJIOrJlqeCKaH 
xapaKTepllCTHKa. In: PyCCKHM H3bIK B H3MeHHlOmeMCH MHpe. MaTepllaJIhI MeJK.nyHapo.nHoH HayqHoH 
KOH<I>epeHIJ,HH 30-31MapTa 1999 r., MMHCK, qaCTb J., s. 91 
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jazyka,l72 se stalo slovo 6ecnpeóeJl. Toto slovo není nové, je známé již od 60. let 

20. století, kdy se začalo používat v mládežnickém slangu v trojím významu: 

1. nezákonnost 
2. něco, co je uskutečňováno bez míry, něco, co nezná hranic 
3. velká skupina mládeže 

V době přestavby se slovo vrací do spisovného jazyka, avšak pouze v 
prvním významu, kdy nezákonnost byla chápána jako nedodržování zákonů, 
pravidel správného chování, nikoliv jako porušování právních norem státu. V 
dnešní době se používá především v krizových situacích v záporném slova 
smyslu. Vystupuje jako stylistický protiklad ke slovu «U;HBHJIH3aU;IDI» a s pojmy 
divokost, barbarství, nevzdělanost vytvořilo bohatou synonymii. Stalo se 
součástí ustálených spojení nOJIHbIH, u;eHoBblH 6ecnpe,neJI, u;apHT 6ecnpe,neJI. 

Hapo.n:HaH aKll,IDI npOTeCTa rrpOTHB «napKOBoro Óecnpe,lJ.eJIa» HalJaJIa yJKe rrpHHOCHTb pe3yJIbTaTbI. 
( , 26.11.2007) 

Žargonní výrazy se také mohou podílet na polysémii, např. JlQMep: 1. 
začínající uživatel počítače, který se považuje za velkého počítačového 

specialistu; 2. člověk, který přeceňuje své schopnosti; pOJlJlep: 1. velký hráč, 
představitel mafie 2. stoupenec ježdění na kolečkových bruslích; ULOnHUK: 1. 
zloděj v obchodech 2. velká taška z lehké nepromokavé látky 3. zadní kapsa u 
kalhot; Haexamb: 1. najet, vjet do někoho 2. vymáhat dluh 3. obvinit, nebo se 
jejich význam může dále vyvíjet, např. např. slovo pa360pKa do 90. let minulého 
století vystupovalo jako slovo odvozené od slovesa pa306paTb, pa306paTbcH v 
jejich konkrétních významech, poté ve významu «vyjasňování si vztahů, účtů 
mezi zločineckými skupinami za použití zbraní, fyzické síly» (Pa360pKU 

Mapuo3HblX zpynnupo6oK). V současné době se význam slova rozšiřuje. Dnes 
jde o vyřizování účtů, které je doprovázeno skandály společenského charakteru, 
nebo o vyřizování účtů doprovázené velkou hádkou, popř. o konflikty mezi 
politickými uskupeními (nOJIHTHQeCKHe pa360pKH). 

BblCT)'lUleHIDI HapOJJ:HOH mo6HMHll,b1 3aKOHlJHJIHCb KpyrhlMH pa3ÓopKaMH. (IIpaB.n:a, 9.2.2005) 
,nHCTaHll,IDI, KOTOpax 6bma Me)KJJ:y MaTepbIO H .n:OlJepbIO, MaTb cOKpaIll,aJIa pa3óopKaMH. (IIpaB.n:a, 9.2.2005) 

172 v oficiální nótě MZV byl použit výraz «aKT TeppOpHCTHlJeCKoro 6ecrrpe.n:eJIa». 
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Protože obecný žargon aktivně «spolupracuje» s nespisovným hovorovým 

jazykem, hovoří se velmi často v lingvistických pracích o lexice (OKaprOHHo
npOCTOpeQHoií». Je to stylisticky snížená lexika s náznakem hrubosti nebo 
familiárnosti. Lexikální vulgarizace je další jev, který se promítá do jazykového 
vývoje. Duličenko 173 pod tímto jevem chápe proces pronikání a používání 
vulgarizmů, který je charakterizován širokým funkčně-sémantickým rozpětím. Z 
jedné strany sem řadí «rpy60CJIOBMe» (nižší stupeň vulgarizace ve srovnání se 
«cKBepHOCJIOBMeM»), z druhé strany «MaTepIJJ;MHY, MaTepHYIO 6paHh». V 
popřestavbové době se vulgarizmy dostaly na stránky tisku, do rádia a televize 
(wecměpKa - ten, kdo někomu bezhlavě slouží; KamaJla - účastník hry, v níž se 
točí peníze; eoowla - hrubé označení řidiče; oocmaeaJla - ten, který podniká za 
účelem kořistnických cílů; Kallamb npaea - dokazovat svou pravdu). 

ECJIH MOHOnOJIHCT Ha1:fHeT Ka'laTb npaBa H B,lij)yr OTKJl101:fHT ropjJIJ)'IO BO):\)', TO Bce 61O,lVKeTHhle 

Y'lpeJK.D:eHIDI KHH)'TCH B cy)1,. (Internet, 26.6.2003) 

Kpyr MOCKOBCKHX nOKJIOHHHKOB KapT01:fHOH Hrphl nOKHH)'JI 55-JIeTHHH P.l>., H3BeCTHhlH KaK 

y)1,a1:fJIHBhIH H OT'lMHHhIH «KaTaJla» no KJIH'IKe KypUHHK. (M3BecTHH, 25.11.2002) 

Třebaže se žargonní jednotky vyznačují expresivitou, nositelé jazyka je 
znají a používají. Byly to objektivní příčiny, např. sociálně-ekonomické 

problémy velké části ruského obyvatelstva, rostoucí sociální diferenciace 
společnosti, růst sociálního napětí, které aktivizovaly v řečové praxi podstatné 
části ruských obyvatel tyto expresivní žargonizmy. Žargonní jednotky 
existovaly v jazyce i dříve, byly však zařazovány k jednotlivým žargonům 
(profesionálnímu, sociálnímu apod.), ke snížené lexice, někdy i k vulgarizmům. 
Samostatná funkčně-sémantická vrstva nikdy nevznikla, což bylo spojeno s 
malou frekvencí používání v národním jazyce a jejich tabuizací. Tato ohraničení 
však vymizela a to vedlo k vytvoření zvláštní funkčně-stylistické kategorie -
obecný žargon. 

Veřejné používání žargonizmů a snížené lexiky vede k přesunu těchto 
jednotek do hovorové vrstvy a stává se tak prvním a důležitým krokem 
vedoucím k tomuto přesunu. Žargonizmus se stává známým a srozumitelným a 
snížená lexikální jednotka obvyklou při komunikaci. Žargon tak vystupuje jako 
spojovací článek mezi hovorovou slovní zásobou a sníženou lexikou 
ohraničeného použití, přesto zůstává ve sféře snížené lexiky, protože si 
zachovává na rozdíl od hovorové lexiky svou expresivitu. Její ztráta vede k 
přesunu žargonní jednotky do vrstvy hovorové, tzn., že se bude účastnit procesu 
kolokvializace lexiky. Obava, že by tímto přesunem mohl žargon zaniknout, 
není namístě, protože se bude doplňovat ze sociálního, profesionálního žargonu, 
což povede k jeho neustálému obnovování. Neustále přibývá tematických 

I73 ):ó'JIH'IeHKO A.,[(.: PyCCKHH H3hIK KOHlla xx CTOJIeTHH. MUnchen 1994, s. 25 
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I okruhů, kde se setkáváme se žargonními výrazy (části těla, odpočinek, jídlo, 
různé životní situace, sex). 

Zdrojem žargonu se stává také spisovný jazyk a žargonizmy tak mají 
často odvozený, přenesený význam, který nejčastěji vzniká na bázi metafory, 
např. MblJlO, tteJlHOK, Hae3i), 06JlOM, RUJUK, mattKa, pm60pKa, o6eQJl, dále pak 
např. 6yHKep - místnost, především sklepní, v níž se scházejí vyznavači 
rockmetalu; i)pO:JIC:JICU - aktivní člověk, který svůj entuziazmus přenáší na druhé; 
lJaUHUK - automobilový a počítačový neprofesionál; HOttHaJl 6a6ottKa -
prostitutka; nacmu - sledovat někoho, pověsit se na někoho; epy6umbcR 

pochopit podstatu problému; mOJlKHymb - prodat; paK)lUlKa - garáž; 6map

zmatená řeč, šum, křik; Kpblwa - hlava; :JIC)lK - spekulant; o6ymb - oloupit; 
pa:JICUU - zdravý (PIDKruI rrarpHoTKa); nOJVtRmHUKU - členové společnosti TIaM5ITb. 

B rapa)l{ax «paKYIDKax» CKphIBaIDT HeJIerarrhHhle MaCTepCKHe. (www.utro.ru. 17.8.2007) - )l{HTeJIH MOCKBhl 
xpaIDIT aBTOM06HJIH TOJlhKO B 5-10% «paKYIDeK».(www.utro.ru. 17.8.2007) - MOCKBH'lH HCIIOJIh3}'lOT 

«paKYIDKH» He 110 Ha3HaQeHHIO. (www.utro.ru. 17.8.2007) 
«qaHHHK» c.rryqaĎHo 06pymHJI MOCT. - «qaHHHK» Ha 6eTOHOHacoce lIapaJIH30BaJI MKA,lJ;. (MOCKOBCKaH 

KOJlhlJ,eBaH aBTO.n:opora) (www.YTPo.ru. 17.8.2007) 
AMepHKa o6BaJlHJIa POCCHIO. -AMepHKaHcKHŘ HIIOTeQHhIŘ KpH3HC 06BaJIHJI pOCCHŘCKHŘ phIHOK aKlJ,HŘ. 

(H3BecTHH, 1.8.2007) - A B rrpoIDJl}'lO IIHTHHIJ,y C.rryqHJICH HOBhlŘ 06BaJl.(KoMCOMOJIhCKaH npaB.n:a, 19.12.2000) 

V neposlední řadě je žargon doplňován také cizojazyčnou, převazne 

anglickou lexikou, např. 6aUK, 6aUKep, 6ě3i)eu, eopK,2epJla, Keuc, KOMMepwH; 

KpeŽl3u, MaHu, nonca, npauc, cMaUn, mp3ui), tteuHi):JIC, peuc. Příčinou přejímání 

těchto jednotek je snaha zvýraznit řeči. 
Mnohé z nich se natolik upevnily v jazyce, že se bez nich neobejde běžná 

komunikace, ale ani díla spisovatelů či články novinářů apod. Staly se určitými 
sémantickými a funkčními symboly nové doby, od nichž jsou odvozována další 
slova: 2epJla - 2epJl-JlaUK-cuHi)poM, 2epJl-ppeHi); npauc - npaucoeblu, 

npaucoeamb; xum - xum Ce30Ha, xumoeblu. Anglicizmy jsou rozmanité a 
různorodé, tvoří slovník různých profesionálních a sociálních skupin, ale nejvíce 
je jimi zahlcen mládežnický žargon. 

Velmi často se u přejatých slov mění sémantická struktura, např. meUKC 

již dnes není pouze název čokoládové tyčinky, ale v mládežnickém slangu je to 
označení pro špatnou známku, tj. ,lJ;BOHKY, popř. dva prsty do tvaru V (což je i 
symbol této sladké tyčinky) znamenají dávení vyvolané dvěma palci; ceKoHi)

X3HO není pouze pojmenování pro použité oblečení, ale v mládežnickém žargonu 
začalo označovat ženatého muže; slovo nOJVtnepCbl nejprve vytěsnilo slovo 
«nO,l1J)'3HHKH» (možná proto, že je tento výraz snadno zapamatovatelný, možná 
proto, že došlo ke změně denotátu a nový typ plen se dostal na trh jako první 
pod názvem «TIaMnepCbI») a poté bylo přeneseno do školního žargonu ve 

106 



r 
I 

I významu hadr na tabuli. Tyto příklady jsou také důkazem přechodu slov z jedné 
vrstvy jazyka do druhé, kdy se slova ze spisovného jazyka (velmi často cizí 
svým původem) začínají používat pro označení nějakého zpravidla nečekaného 
jevu, p!edmětu. 

Zargonní lexika také napomáhá rozšiřování synonymických řad, např. 
6pam6a (kamarádská parta, braši + zlodějské skupiny); 6pe3ambCR (zaříznout 
se, vklínit se, vrazit do někoho, něčeho + zamilovat se); HaKattaHHbl'U 

(napumpovaný, nahuštěný + namazaný, opilý + fyzicky silný); Jle6blU (levý + 
levičácký + nezákonný, padělaný); JlOMKa (lámání, rozbíjení + abstinenční 

příznaky); npUKOJl (sloupek, uvazovací kůl + vtip); naxaH (náčelník pátrací 
služby + otec + vůdce zločinecké skupiny); coamb (odevzdat + pronajmout + 
složit zkoušku + vrátit zpět + zříci se, odmítnout člena své skupiny , party); 
npeoamb (vydat, zradit + přinést oběť); cyemumbcR (ustaraně, starostlivě pobíhat 
+ mít depresi + mít radost ze života). 

Formování žargonu nemá jenom vnější (mimojazykové) příčiny, ale i 
vnitřní, které jsou podmíněny samotným systémem ruštiny. Žargonní jednotka 
může být motivována tím, že v jazyce chybí lexém pro pojmenování předmětu 
nebo jevu, nebo v jazyce existuje úzce specializovaná jednotka nebo naopak 
hrubé až vulgární pojmenování daného denotátu, protože nominativní potřeby 
vyžadují, aby se v jazyce objevila také jednotka širokého spektra vhodná pro 
komunikativní účely. 

Obecný žargon se neustále obnovuje, a proto zde pozorujeme stejný 
proces jako u spisovného jazyka, a to archaizaci a dearchaizaci slovní zásoby. 

Slovo, které je nové, je velmi často doprovázeno vysvětlením (myco6Ka -

06UJeHue), popř. je uvedeno v širokém kontextu, takže je možné odhadnout jeho 
smyslový obsah, expresivní zabarvení, např. npu6a;w6acbl (doplňky

zbytečnosti) mají výrazné expresivní zabarvení záporně-ironického charakteru 
stejně jako slovo npU'-lUH()aJlbl, hojně používané ruskou mládeží. 

Op,HH TaKOll pyJIb KynHJI MOll npIDITeJIb, JII06HTeJIb yCTaHaBJIImaTb Ha CBOIO «p,eBHTKY» BceB03MO)l{HbIe 

cnopTHBHble «npH6aM6aChI». (113BecTHH, 3.9.2001) 
Bce OCHOBHble npH6aM6achl HbIHellIHell aMepHKaHcKoll llHBHJIll3aIl,HH (I1paBP,a, 9.2.2005) 

3apa6aTbIBaIOT TOprOBll,b1 He Ha ll,BeTaX, a Ha BCHKHX npu6aM6acax: JIeHTOQKH, ll,BeTHM o6ěpTKa, 6aHTHKH 

(113BecTHH, 28.9.2004) 
I1pHo6pecTH B MocKBe npu6aM6achI MH CKaJIOJIa3aHHH H aJIbnHHH3Ma Tenepb npome npOCToro. (113BecTHH, 

2.9.2004) 
CaMblMH BocTpe6oBaHHblMH TOBapaMH y pOCCHHHOK HBJIHIOTCH BOBce He cpep,cTBa rHfHeHbI HJIH npOQHe 

p,aMCKHe «npHllHHp,aJIbI», a 6bITOBM TeXHHKa, Mo6HJIbHbIe TeJIe$oHbI H Me6eJIb. ( , 19.2.2008) 

Žargon můžeme považovat za nestabilní vrstvu lexiky, která nemá 
ohraničenou dobu trvání a nepředává se z pokolení na pokolení jako jazyk 
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spisovný. Jejími nositeli je úzká sociální skupina, která žargon používá z těchto 
důvodů: 

1. vyjadřovat se netradičně, originálně, expresivně 
2. izolovat se od ostatních. Tento důvod využívají především ti, co porušují 

pravidla chování. 

Velké množství žargonizmů přechází do spisovného jazyka, aniž by 
přestaly být žargonními svým původem a obsahem a fixují se ve slovnících jako 
hovorová slova spisovného jazyka. Pronikání lexém do stylisticky různých 
řečových kontextů se objasňuje nejen jako míšení stylů, které je blízké současné 
ruštině, ale i marginálností jazykového prostředí, které se téměř nedotýkaly. Jak 
"'k' Vl· , 173 B fl a a gmovova: «3aMMonpoHMKHoBeHMe neKCM"lleCKMX e.n;MHMlJ, 
norpaHM"llHhlX pe"lleBhlX ccpep M c03.n;aěT cero.n;H5I cpeHoMeH CTMnMCTM"lleCKMX 
cMemeHMH M ceMaHTM"lleCKMX paclliMpeHMH». 

Některé z žargonizmů prožívají svoji renesanci, např. Kažup použil již 
Leskov, MeHmo Kuprin. 

Aktivizaci žargonu můžeme objasnit: 
• demokratizací jazyka 
• zrušením cenzury 
• spontánností ústních veřejných vystoupení 
• hledáním nových expresivních prostředků vyjadřování 

Osud žargonních výrazů může být různý: 
• upevňují se, jejich frekvence je velká, přecházejí do všeobecného 

jazyka 
• odcházejí s generací, s nositeli 
• zůstávají slangovými i pro další generaci 

9.2. Zločinecký žargon (argot) 

Zvláštní skupinu žargonizmů tvoří argotizmy, což jsou slova a výrazy 
typické pro zločinné prostředí, deklasované vrstvy obyvatel, jakými jsou 
bezdomovci, tuláci, prostitutky, narkomani, zlodějíčci i zloději, mafie apod. 

Prvky argotu se začaly objevovat v epoše raného feudalismu (XL-XII. 
století) a jeho vznik je spojován se vznikem prvních ohnisek zločinnosti na Rusi, 
kterými byly Don, Povolží a velká města. 

Žargon rusky mluvících zločinců se nazývá feňa. 174 vývoj této 

173 Bannma H.C.: AKTllBHble rrpolleccbl B cOBpeMeHHoM pyCCKOM H3b1Ke. MocKBa 2003, s. 92 
174 Objevuje se i v písemných textech a není to jediný název. V Rusku je nazýván ještě termíny: «6J1aTHaH 
My3bIKa», «BOPOBCKOH rulll yroJlOBHbIH )KaprOH}). Sami zločinci používají spojení «60TaTb 110 cpeHe» nebo 
«KyJlllKaTh 1I0-CBOHCKll». 
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zašifrované řeči trval celá staletí a některé pojmy mají dlouhou historii -
pocházejí totiž již z dob carských nucených prací či od trestanců uprchlých ze 
Sibiře. Ovládnout tuto slovní zásobu je velmi obtížné, protože je nutné vejít se 
zločinci v kontakt a kromě toho je třeba si uvědomit, že každá zločinecká 
«profese» - od drobných zlodějů, bytových zlodějů, podvodníků přes prostitutky 
a narkomany až po organizovaný zločin - má svoji specifickou slovní zásobu, 
která se neustále obměňuje, tvoří se nová slova, protože se zločin nejen 
zdokonaluje (od nejnižších forem po organizovaný zločin), ale vznikají také 
nové druhy (nájemné vraždy). Profesionální zločinci pak mají svůj speciální 
žargon a další utajené způsoby komunikace, aby jim nezasvěcený člověk 
nerozuměl. Typické pro tento jazyk je také rozvinutá polysémie, takže je nutné 
také znát souvislosti. 

Zločinecký žargon přináší také stará, dávno zapomenutá, původem ruská 
slova, která jsou velmi často používána se stejným významem jako dříve, aniž 
by jeho nositelé dokázali objasnit původ a prvotní význam slova, např. KaiÍ2yH 

( sto rublů); ttWlyK (padesát rublů). Mnoho slov bylo převzato ze spisovné 
ruštiny, např. a3uam (eskymák); ap6Y3 (hlava); 6a6Ku (peníze); 176

6aHaHttUKU 

(náboje); 6apa6aH (kufr menšího rozměru); 6pu2ada (nevelké uskupení do 
třiceti řadových členů, které se zajímá o určitý druh obchodu nebo kontroluje 
důležité objekty na přiděleném území); 3eOHOK (konec vězení); Kopo6Ka (osobní 
vlak); Medeedb (sejf); oe1JG (svědek); nemyx (pasivní homosexuál, pracovník 
milice, náčelník železniční stanice, pětka jakožto známka ve škole); nemyUloK 

(ruka, podání ruky); CKpunKa (pila na přepilování mříží); tteCambC51 (svrbět ruka, 
příliš dlouho se na něco připravovat); 3a6umb KOC51K (ubalit cigaretu s 
narkotiky); nemyxy xeocma Kpymumb (krást v městské dopravě), z hovorového 
nespisovného jazyka, např. 60pMOmeJlb (laciné červené víno); 3eHKU (oči); 

KOKHymb (zabít); nal1aH (vězeň, který zaujímá vysoké postavení ve věznicích se 
zvláštním režimem), z územních, např. Kaucmpa (místo pro uchování peněz) a 
sociálních dialektů, např. Ulyp (zloděj) a z nejrůznějších jazyků, např. z jidiš 
slovo Ulapa (neprodané zbytky, které prodavač nechává na pultě pro chudé a 
bezdomovce); slovo Kcuea ( dokument), z polštiny se do argotu dostalo slovo 
6Jlam (zločin). Jsou známá slova z němčiny, francouzštiny a dnes hlavně z 
angličtiny, např. pJl51UlHUK (vrah); UIJlaH2 (hodně opilý člověk, lenoch); UlonHUK 

(zloděj v obchodech); 3MU2paHm (utečenec z vězení). Na domácí půdě tato 
slova většinou dostávají nový význam. Fonetická transformace je jedním z 
nejrozšířenějších způsobů tvorby argotizmů, kterou se liší od běžně užívaných 
slov, např. MHJIJIHlI,HOHep dalo MeHm; KOHHhIH MHJIJIHlI,HOHep je MeHmaep a 
IDITepKa nemyx. 

176 Slovo 6a6Ka bylo přejato zločineckým argotem z rolnického prostředí, kde pojmenovávalo útvar ve tvaru 
pyramidy, vytvořený na strništi z několika vedle sebe těsně postavených snopů. Z dálky tento útvar připomínal 
ruskou ženu v sarafánu. V množném čísle pak slovo znamenalo úrodu. 
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Při tvoření argotizmů morfologickým způsobem se používají afixy, které 

mají expresivní vlastnosti. Mezi nejužívanější patří: -apb (2JlOmapb - narkoman, 
který bere prášky), -aq (moxalJ - pracovník milice), -aH (KUlJMaH - vězení), -aK 
(óy6aK - hlídač, domovník); -bIq (zepbllJ - heroin). Argotizmy stejně jako 
žargon izmy doplňují vrstvu snížené lexiky. Často se s nimi setkáváme na 
stránkách novin, v nichž se hodnotí různé kriminální přestupky, a novinář se při 
jejich analýze nevyhne jejich použití. Jednou z příčin, proč se tato slova 
dostávají do spisovného jazyka, je právě vysoká frekvence užití. 

Argotizmy mají vliv i na systém významů souvztažných slov spisovného 
jazyka, např. Kpymou má v jazyku zločinu význam rpy6b1H, rrpeCT)'rrHblH. 
Proniknutím do systému spisovného jazyka se tento argotizmus transformoval a 
stal se synonymem ke slovům 3aMeQaTenbHblH, KJIaCCHblH, rrpeycrreBalOI.I.J;HH, 
BbI,l1.alOI.I.J;HHc». Tímto slovem se označují příznaky, vlastnosti ne v záporném 
významu jako dříve, ale v kladném. 

Velký příliv slangových, argotických, zločineckých slov však podrývá 
stylový a emocionálně-stylistický systém ruštiny a narušením stylistického 
systému dochází i k narušení informativnosti při komunikaci. 

Silná aktivizace žargonu (argotu a slangu) je periodickým jevem, který je 
spojen s hledáním nových pojmenování, protože se objevují nové reálie a věci. 

BOT Mhl H BJIHnJIH B HCTOpmo. (POCCHĎCKM ra3em, 23.9.2004) 
LJT06 He BJIHn8TbCH B TaK)'lO cmyawno. (KOMCOMOJThCalOl npaB)J,a, 23.9.2004) 

Y BXO)J,a K)"IKOBaJIHCb TeJIOXpaHHTeJIH. (nHTepaT)'pHM rmeTa, 18.10.2005 
MocKBe XOTb KTO-TO CTaJI 'IeC8TbCH. (H3BecTIDI, 22.2.2005) 

MOJIo)J,bIe rOJIJIaH)J,IU>1 cTPeMHTCH 38KOCHTb OT apMHH. (KOMCOMOJIbCKM npaB)J,a, 9.2004) 
KmK)J,blH cnoHcop HMeeT npaso oTcTerH)'Tb napTHH HJlH )J,BmKemno He 60JIee MHJIJIHOHOB py6JIeH. (113BecTIDI, 

22.2.2005) 

Snížená lexika a zvláště žargonizmy patří k těm kategoriím, které mohou 
vyjádřit nejen nevoli, záporné hodnocení, ale i ironii, sarkasmus ve vztahu k 
předmětu, k nějaké sociální skupině jako celku. 

Zločinecký žargon byl studován již v carském Rusku. Jedním z prvních 
slovníků argotu byl «)l{aproH TlOpbMbI» z roku 1908 od Vasilije Trachtenberga, 
který v Taganském vězení nashromáždil zajímavý materiál pro zlodějský 

slovník. Evropský tisk ho nazval největším podvodníkem tehdejší doby, protože 
dokázal prodat francouzské vládě doly v Maroku, aniž by je sám viděl. 

Na počátku 20. století obsahoval zločinecký žargon okolo 4000 slov a 
výrazů. Dnes čítá více než 10 000 slova dále se obohacuje. Zločinecký žargon -
to však nejsou pouhá slova a výrazy, ale celý, byť chudý,jazyk. 
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9.3. Profesionální žargon 

Jako i v jiných jazycích, tak i v ruštině vznikají tzv. podjazyky - speciální 
žargony, které slouží k dorozumívání mezi lidmi daného oboru. V dnešní době 
nenajdeme oblast, v níž by se žargonizmy nevyskytovaly, pronikají do 
nejrůznějších textů včetně· ekonomických, kde se prolínají s terminologickou 
lexikou. Sociální podmínky, účast nejširších vrstev obyvatel v tržní ekonomice 
napomohly koncem 90. let 20. století vytvářet žargonní ekvivalenty celé řady 
ekonomických termínů, pojmů a také k jejich pronikání do sféry běžného 
každodenního jazyka, tzn. docházelo k aktivizaci žargonu obchodníků, např. 
6e3HQJl (bezhotovostní platba); KUOQJla (člověk, který podvodným způsobem 
láká z lidí peníze); Kuoamb (podvádět); Kcuea (dokument); Kpymumb (pouštět 
peníze do oběhu, aby přinášely zisk, zvyšovat cenu zboží); HaKpymKa (různé 
přirážky nevýrobního rázu, které zvyšují cenu zboží, zvýšení ceny); Haeap 
(zisk); Haeapumb (vydělat na něčem); Jle:JICalJUU 3aeoo (závod nacházející se v 
obtížné ekonomické situaci, nepracuje se zde); JlUMOH (milion rublů); JlUMOHUmb 
(krást, okrádat); Hae30 (razie, přepadení, vymáhání půjčených peněz s cílem 
získat je zpět, popř. zničit konkurenta); HQJl (peníze v hotovosti); o6eQJl (prudké 
zhoršení ekonomické situace); 06JlOM (velký neúspěch); nOOeU:JICKU (pokrok); 

, noocecmb (být v těžké situaci); npOeQJlUmbC51 (zbankrotovat); meHeBUK 
(spekulant); lJeJlHOK (soukromý obchodník, který vydělává na zboží koupeném 
v zahraničí za výhodnou cenu); UlOnHUK (nakupující); UlunalJ (zloděj-kapsář). 

Na počátku 21. století se utváří nový žargon - kancelářský (úřednický), 

protože kanceláře jsou vybaveny novými přístroji, novým typem nábytku, 
používají se nové kancelářské pomůcky, uplatňují se nové způsoby práce apod. 
a to vše si žádá nové pojmenování. U kancelářského žargonu můžeme již 
vypozorovat stabilní jádro (KpblUla - nezákonná mocenská ochrana; 
He3aeepUleHKa - nedokončená činnost, plány; OKcepumb; om03eamb - vrátit v 
přikázaném sledu; omcJleOOeamb - zkontrolovat dokumenty podle instancí; 
rpaKcaHymb - faxovat; Konup - kopírka). Podle novinových článků, které se 
zabývají otázkou managementu, a pravděpodobně i s existencí zahraničních 
firem v Rusku, souvisí formování manažerského žargonu, který je zatím celý 
převzat z angličtiny (MeHeO:JICUHZ-OUpeKmop - provozní ředitel; orjJuc-MeHeO:JICep 
- vedoucí kanceláře; mon-MeHeO:JICep - manažer, který postoupil do vyššího 
managementu; nepCOHQJlbHaJl cmpame2UR - starost o budoucí zaměstnance, která 
spočívá např. v kontaktu s vysokými školami, v kontaktu s uchazeči, kteří 
neuspěli u pohovoru; 2Jl06QJlbHaJl nOJlUmUKa - projednávání jednotlivých kroků s 
pobočkami či ústředím v zahraničí). 

V současné době můžeme vypozorovat tendenci, kdy uvnitř jednotlivých 
profesionálních žargonů probíhá dělení na speciální «dialekty», které jsou pak 
příčinou toho, že se pracovníci stejných odvětví těžko domluví. Nejprogresivněji 
se tento vývoj projevuje v bankovní, reklamní sféře, ve sféře veřejného 

stravování, u cestovních společností apod., kde «speciální termíny» 
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pojmenovávají produkty a služby, pro které ve většině případů spisovná ruština 
nemá ještě své pojmenování, např. YlJlaCmUKU (pracovníci, kteří vydávají 
plastikové karty); pU3UKU, IOpuKU (pracovníci bank takto pojmenovávají fyzické 
a právnické osoby); pUCK06UK, KapmOllHUK, KpeoumlluK (pojmenování klientů 
bank podle vykonávané činnosti); peno (koupě/prodej cenných papírů 

s povinností jejich zpětného odkoupení/prodeje); 3aRlI (ten, kdo za krátký 
časový úsek uskuteční velké množství obchodů); 26030b (samotný host 
v restauraci); KOJl6aCbl (velké společnosti, které si sedají za jeden stůl); 

311eKmpUllKa (doba největší návštěvnosti restaurace); munCbl (spropitné); momaJl 

llyK (oblečení od hlavy až po paty jedné značky); KopHepe (malý prostor 
v obchodě, kde je soustředěno zboží jedné značky); 6pup (úkol od zákazníka); 
OeJlamb npon03UUlH (formulovat návrh); C6UCCbl (letecká společnosti Swiss); 
6pumuUlu (letecká společnost British Airways); Ha3eMKa (komplexní služby 
turistům od zajištění transferu, hotelu až po výlety - kromě letu); cnelfYXa 

(speciální služby, které pravidelně zveřejňuje cestovní společnost - nové ceny, 
hotely); nepeU36blmoK 6030yxa (létá mnoho charterových letů); coambcR 6 

nOCOJlbCm60 (zajištění potřebných dokumentů, včetně víza). 

9.3.1. Počítačový žargon 

Nejrozšířenějším profesionálním žargonem je »počítačový žargon», který 
se začal formovat uživateli počítačů současně s profesionálním jazykem 
programátorů na konci 90. let a který popisuje především činnost uživatele, části 
počítače, programové zabezpečení, operační systémy, programy - a to jako 
důsledek formování sociálních (profesionálních) skupin uživatelů počítačů. 

Nejpočetnější vrstvu tohoto žargonu tvoří anglické výpůjčky ze 
spisovného i žafgonního jazyka (euH, euHoa, 6U1IOy3a - operační systémy 
Windows-95; KWlRmb - přerušit počítačové operace; 2eŽI.Mep - z angl. 
žargonizmu gamer - milovník počítačových her; CMaWtUK - z angl. žargonizmu 
smily); kalky z angličtiny (:JICamb 6amoHbl - pracovat na počítači; 3alleKamb -

zanedbat kontrolní program); směs anglického a ruského jazyka (ze zkratky 
DOOM, což je název počítačové hry, bylo vytvořeno slovo oyMamb - hrát tuto 
hru) a výrazy přejaté z mluvy jiných profesionálních skupin (llauHuK -

nezkušený řidič a programátor; MOKpyUlHUK - vrah i programátor užívající 
speciální programovací jazyk; mallKa - automobil a počítač); a ze spisovného 
jazyka (:JICeJle30 - železo a aparatura nebo vnitřek počítače; mpy6011ucm

kominík a programátor používající jazyk Turbo-Pascal; llauHuK - konvice na čaj 
a nekvalifIkovaný uživatel; Momop - motor a procesor počítače; MaUlUHa - stroj, 
auto a počítač; mpRnKa - hadr a podložka pod myš; XOMJlK - křeček a domácí 
stránka; Jlucm - list a seznam; nupam - pirát a uživatel nezákonných kopií 
programů. 
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Touto cestou vznikají počítačové neologizmy, které se spolu s původním 
slovem (spisovným) mohou podílet na tvorbě synonymických řad, např. 

KOA-mblOmep - annapam - MaUlUHa - nUClOK - ma'-(Ra - J/CeJle30; 

HenpO(peCCUOHaJl - lJaUHUK; MamepUHCKaR nnama (angl. motherboard) -
J\IlamepUHKa - MaMKa - MamepHa5l nnama; MblUlb - MyCR - MblUlamUHa - Kpblca 

- xeocmoea5l. Počítačový žargon mimo jiné vytváří stylistická synonyma 
k profesním počítačovým termínům, od nichž se liší svým emocionálním 
zabarvením, expresivitou, metaforičností a variabilitou, např. CTpeJIHJIKa x 
apKaoa; JIeTaJIKa x aeualluoHHblU cUMyJlRmOp; npuHToBaTb x nelJamamb; 

KUJIHTb x npeKpaUf.amb onepalluu. 

Stanovit hranice mezi profesní mluvou a pracovním žargonem je někdy 
velice obtížné, protože oba poloútvary mohou splývat. 

Počítačový žargon není pouze příjemce nových pojmenování, ale stává se 
také zdrojem pro obohacení slovní zásoby spisovného jazyka, protože některé z 
jeho významů časem přecházejí do sféry spisovného jazyka (J/CeJle30 - počítač, 

vnitřní části počítače; lJaUHUK - neprofesionál; eucHymb, eucemb 177 - počítač 
přestává reagovat na vnější podněty, na stisknutí klávesnice nebo myši; M032U

deska operativní paměti počítače; eUHm - tvrdý disk; nupam - uživatel 
nezákonných kopií programů; mopM03umb - pracovat pomalu - o počítači, 
zabíjet čas počítačovými hrami) a tím se podílí na rozvoji homonymie. 

Na produktivním způsobu tvoření nových žargonních slov (nejen 
počítačových) se podílí také metaforizace, např. 6JlUH (kompaktní disk), Kpblca 

(velká myš), peaHUMamop (<<oživovatel» nepracujícího počítače), MyCOp (rušení 
v terminálové a telefonní síti). 

V počítačové oblasti je aktivnější přímé přejímání než proces kalkování, i 
když kalkováním se vytváří termín motivovaný a aktivizují se prostředky 
přejímajícího jazyka, např. MblUlb z angl. mouse; KoepUK OJlR MblUlU z angl. 
mouse pad. Dále např. J/CěcmKUU OUCK z angl. hard disk. Sémantické kalky pak 
zvyšují počet mnohovýznamových a homonymních termínů, takže mezi nimi 
vzniká konkurence, např. xapo opaue vytěsňuje termín eUHlJeCmep a začíná 
konkurovat sémantickému kalku J/CěcmKuu OUCK. 

Ruských slov je v počítačové mluvě zatím minimum, např. C06alJKa ve 
významu «zavináč», ale postupně se začínají vytvářet ruská synonyma 
k anglickým výrazům, které se šíří dál (Uf.elllJOK vedle KllUK MblUleu; Uf.ěJlKamb 
vedle KlluKamb). U sloves kromě tvorby synonym můžeme pozorovat i 
slovotvornou rusifikaci anglických počítačových termínů, což napomáhá 
osvojení daného neologizmu v systému ruského jazyka, např. KOHHeKmumbCR 

(spojit se s někým pomocí počítače), npUHmoeamb (tisknout), KUJl5lmb (přerušit 

počítačové operace), KllUKamb (stisknout myš), dále také 3a3UnnOeamb (uzavřít), 

3aeHKooumb (zakódovat), 3a103umb (použít), np02paMMUmb (programovat). 

177 V mládežnickém žargonu má další významy: nacházet se v těžké situaci; opít se do ztráty pohyblivosti 
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Zatím se jedná o slangové výrazy, které mají šanci se dostat do spisovného 
jazyka v závislosti na tempu rozšiřování počítačové základny. 

Na rozdíl od anglického počítačového žargonu má ruský svá specifika. 
Ve1mi často probíhá obohacení významu slova o familiární nebo deminutivní 
odstíny v závislosti na významu sufixu: pJlOnaK (~HCKOBO~), 6upyC5IXa (BHPYC), 
nUCIOK (KoMllbIOTep). 

Některá slova počítačového žargonu (většinou se jedná o počítačové hry) 
jsou také vytvořena z ruského slovotvorného materiálu podle určitého 
slovotvorného modelu, např. slova Jlemanxa, 6pooWlKa, CmpeJl5lJlKa 178 byla 
vytvořena od sloves JIeTaTb, 6pO~HTb, cTPeIDITb za pomoci přípony -K( a), která 
je typická pro hovorový jazyk. 

178 JIeTaJIKa - počítačová hra imitující let bojového letadla nebo kosmické lodi 
Epo)J,HJIKa - počítačová hra zaměřená na hledání nějakého předmětu v neznámých oblastech 
CTPemmKa - jednoduchá počítačová hra, jejíž úspěšné plnění spočívá v rychlé reakci hráče a v jeho umění 
používat počítačovou klávesnici 
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10. EKONOMICKÁ TERMINOLOGIE 

Po rozpadu SSSR v roce 1992 nastupuje období velkých společenských a 
politicko-ekonomických změn, kdy se jako první začala měnit ekonomická 
terminologie. Bylo to spojeno s formováním nové ekonomické kultury, se 
vznikem nových ekonomických vztahů, odvětví i profesí. Na počátku změn se 
terminologie tržní ekonomiky nacházela v přímém kontaktu s ekonomickou 
slovní zásobou sovětského období, kdy se velká část této lexiky přesunula na 
periférii slovní zásoby do historizmů (nJIaH, IliITHJIeTKa, cou;copeBHOBaHlUI, 
X03paCQeT, 6pHr3,[(HhIH nO~PM) a naopak z pasivní slovní zásoby se vrátila 
slova, aby pojmenovala navrátivší se i nově vzniklé ruské reálie (3a6acToBKa, 
3acToH, HH<pIDIU;IDI, Koppynu;mI). Do pasivní slovní zásoby se také přesunula 
některá slova z počátečního období přestavby. Tento jev byl spojen se ztrátou 
aktuálnosti samotných jevů (6apTep, ~BH~eH~hI, XOJI~Hr, peCTHryIJ;IDI). 
Některá z těchto slov procházela dalším vývojem - probíhal u nich sémantický 
nebo stylistický posun (6H3Hec, Bayqep). 

Je zřejmé, že ekonomická terminologie je jednou z vrstev slovní zásoby, 
v níž aktivní procesy probíhají nejintenzivněji. Netvoří ji pouze «termíny
slova», «termíny-slovní spojení», ale i «termíny-kompozita», které mohou být 
jak ruského, tak i cizojazyčného původu, popř. smíšená, např. UHfPJl5111U51, 

KOllCaJlmU1l2, KJlUpU1l2, 3acmou, cnOllCOpCKUU npoeKm, lJapmepllblU peuc, 

p031lUlJlla5l l1ella, nOOOXOOllblU llaJl02, WOnU1l206a5l JlUXOpaOKa, 
K01l6epmupyeMa51 6aJllOma, 6U3lleC-JlalllJ. 

Početnou skupinu však tvoří cizojazyčná terminologie. Jazykem vědy se 
stala angličtina, která jednak poskytuje výrazivo standardní (spisovné) a jednak 
vystupuje jako součást profesionálního slangu (v některých případech se 
v ruštině může posouvat význam) a která odráží především tendenci 
internacionalizace ekonomické terminologie. Tato vrstva slovní zásoby má i 
nyní všechny mimojazykové předpoklady k přebírání cizích termínů, k čemuž 
napomáhá otevření hranic, navázání a rozvíjení vztahů s USA a státy západní 
Evropy. To, že v obchodně-ekonomické oblasti zjevně převládá angličtina, je 
spojené s dominantním postavením USA v této oblasti. V rámci reforem byly do 
ekonomického života Ruska podle vzoru zemí s rozvinutou tržní ekonomikou 
zaváděné nové skutečnosti, jevy, pojmy spolu s jejich pojmenováním, protože 
v mnohých případech neměla ruština k dispozici domácí výraz anebo si 
pomáhala opisným pojmenovamm. V odborném vyjadřování přisplva 

mezinárodní terminologie k jednoznačnosti a jednoduchosti vyjádření, a proto je 
také dnešní ekonomický slovník ruštiny ze dvou třetin tvořen cizojazyčnou 
lexikou. 

Do 90. let 20. století byly anglojazyčné výpůjčky ze sféry ekonomiky, 
obchodu a financí součástí ruské lexiky. Jednalo se především o finanční a 
bankovní termíny (aKl1UOllep, ayKlfUOll, KJlUpU1l2, ceufjJ, lJeK), názvy peněžních 
jednotek (OOJlJlap, MapKa, cmepJlU1l2, l1ellm), obchodní termíny (6poKep, 
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UMnopm, MaKJlep, 3Kcnopm) a termíny spojené s kapitalistickou ekonomií 
(6U3HeC, 6up:JICa, ()eMnUH2, KOHlIepH, KopPynllWl, J1066u, OfpUC, cnOHCOp, 

pepMep). Dnes se ekonomická terminologie, stejně jako např. právnická, 
politická, sociální, osamostatnila, o čemž svědčí i vydávání slovníků 

s ekonomickou terminologií. 
Již V.G.Bělinskij se v první polovině 19. století vyjadřoval k přejímání 

cizojazyčné terminologie: «B pyCCKHH H3blK IlO He06xo,n:HMOCTH Bornno 
MHO)l(eCTBO HHocrpaHHblx IlOHHTHH H H,n:eH. TIo,n:06Hoe HBJIeHHe He HOBO. 
fl306peTaTb CBOH TepMHHbl ,n:JIH Bblpa)l(eHHH qy)l(HX IlOHHTHH OqeHb rpy,n:HO, H 
Bo06rn;e 3TO pe,n:KO y,n:aeTcH. TI03TOMy c HOBblM IlOHHTHeM, KOTopoe O,n:HH 6epeT 

6 ·· 179 N hld v y ,n:pyroro, OH epeT H caMoe CJIOBO, Bblpa)l(alOrn;ee 3TO IloHHTHe.» e e e na 
časový odstup jsou tato slova aktuální i dnes. Ve stejném duchu hovoří 

současník: «KoHKpeTH3HpyH Ilp06JIeMY BJIHHHHH BHeIIIHHX COll,HaJIbHO-
3KOHOMHqeCKHX, IlOJIHTHqeCKHX H T.Il. CBH3eH 06rn;eCTBa Ha IlpOll,eCC 
neKCHqeCKOrO 3aHMCTBoBaHHH, MO)l(HO CKa3aTb, qTO HaH60JIee THIlHqHOH 
<pOpMOH TaKoro BJIHHHHH HBJIHeTCH 3aHMCTBOBaHHe HaHMeHOBaHHH BMeCTe C 
3aHMCTBOBaHHeM Bern;H, IlOHHTHH.» 180 

Zvláštností ekonomických termínů je to, že většina z nich funguje jak ve 
vědeckém, tak i v běžném jazyce. K tomu, že se záhy dostaly za hranice úzce 
specializovaného užívání, přispěly především hromadné sdělovací prostředky a 
reklama. 

Veškerou ekonomickou terminologii můžeme rozdělit do několika 

skupin: 
1. knižní slova, i když mnohá se již upevnila v běžně mluveném jazyku, 

takže byl setřen rozdíl mezi písemným x ústním a oficiálním x 
neoficiálním jazykem (JlU3UH2, MapKemUH2, MeHe():JICep, Jlo66u, Hoy-xay, 

MaKpo3KoHoMuKa) 

2. slova hovorová a žargonní (6aKcbl, 6aKcumb, 6aKco()ep:JICameJlb, BJlUmb 
()eHb2u, BOpK, BopKamb, BopKep, ()epeB51HHble, ():JIC06amb, ():JICo66ep, 

3eJleHblel3eJleHb, pupMallu, Ku()a;za, Ku()amb, 

KfJymumb/HaKpymumb/HaKpylluBamb, KCUBa, KCUBHUK, JlUMOH/JlUMOHllUK, 

JlUMOHUmb, HaKpymKa, HaBap, HaBapumb/HaBapuBamb, Hae3(), HecyH, 
06BaJl, 06JlOM, nWlUmb 61O():JICem, nO()BU:JICKU, n02acumb 3apmambl, 

nocmaBumb Ha CllemllUKlBKJlI011Umb CllemllUK, pacKpymKa, pOJlJlep, meHb, 
mpy6umb, lleJlHOK, UlmYKa).181 Jsou i žargonní výrazy označující peníze 

179 EeJIHHCKHH B.r.: IloJIHoe co6paHHe COQHHeHHŘ. T.9, s.60, T.IO, s.282 
180 KphlCHH JI.Il.: HeKoTophle TeOpeT~eCKHe BOnpOChl 3aHMCTBOBaHIDl.- PyCCKoe CJIOBO, CBoě H qy)lwe. 
MocKBa 2004, s. 27 
181 České ekvivalenty jsou uvedeny v podkapitole 9.4. Dále 6aKcbl, 3e.JleHble/3e.JleHb - dolary; 6aKcHTb - platit 
dolary nebo jinou valutou; 6aKCO.ll:epXCaTe.Jlb - movitý člověk; BJlHTb .ll:eHbrH - vložit peníze na podporu 
něčeho, na zabezpečení činnosti podniku; BOpK - práce; BopKaTb - pracovat o člověku i počítači; BopKep -
dělník, zatímco anglické slovo worker označuje pracujícího; .ll:XC06aTb - pracovat, fungovat; .ll:xco66ep - firma, 
která skupuje velké množství zboží za účelem dalšího prodeje; .ll:epeBBHHble - ruble; KCHBHHK - desky na 
dokumenty (původně pouzdro na dokumenty, které se nosilo na krku); HecyH - drobný zloděj na pracovišti; 
nHJlHTb 61OJJ:X(eT - rozdělit peníze ze státního rozpočtu; noraCHTb 3apnJlaTbl - zmrazit mzdy; nOCTaBHTb Ha 
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jako takové - 6a6Ku, Kanycma. 

3. slova, která se vrátila z pasivní slovní zásoby a která se používala 
v sovětském období pro hodnocení kapitalistické ekonomiky (6aHKup, 

6e3pa6omulfa, 6U3Hec, 6up:JICa, iJueuiJeHiJbl, UmpJl51lfUR, KanUmQJl, 

KOAVWepcaHm, KOHlfepH, KpU3U~ KOAVWeplfUR, KOHKypeHlfU51) 

4. slova z kriminálního světa (KWlJlep, p3Kem, meppopucm, HapKo6U3Hec, 

6aHiJumbl, MarpUR, npocmumYlfU51, cneKYJl51Hm )182 

5. reaktualizovaná slova, což jsou slova, která se do roku 1917 používala 
mezi průmyslníky a kupectvem a v sovětské epoše přešla do historizmů, 
aby se po «přestavbě» vrátila do aktivní slovní zásoby (ceMelmoe 

npeiJnpURmue, aKlfuOHepHoe o6UJecmeo, KpU3UC, rpupMa), mnohdy ale se 
změněným významem (arpapHuKu jsou příslušníci politické strany, 
nikoliv zemědělští úředníci; caHaU:UB známé z lékařské a hygienické 
terminologie ve spojení se slovem «npe.n:npIDITHe» znamená «uzavření 
podniku») 

6. slova patřící do základního neměnného fondu (61OiJ:JICem, iJeHb2u, 

UMnopm, KanUmQJl, nompe6JleHUe, cnpoc, moeap, lfeHa, 3 Kcnopm ). 

Y iJ,OJUIapa CBeTJIOrO 6yiJ,ymero HeT. Kypc «3eJleHoro» BbIIIpaBHTCH, HO HeHaiJ,OJIrO. (113BecTHH, 27.11.2007) 
HecyH CllHTaJI, llTO OH 6epeT y rocyiJ,apCTBa He6oJIbmyro llaCTb Toro, qTO OHO 3aiJ,OJDKaJIO eMY, HeiJ,OllJIaTHB 3a 

ero pa6ory. (KoMMepCaHTb, 14.10.2000) 
AMepHKa OÓBaJlHJla POCCHIO. AMepHKaHcKHH HrroTellHbIH KpH3HC OÓBaJlHJI pOCCHHCKHŘ pbIHOK aKU;HH. 

(113BecTHH, 1.8.2007) - Py6JIb OÓBaJlHTCSI y)J(e llepe3 2 roiJ,a. - oaHKHpbI rOTOBHTCH K oÓBaJly u;eH Ha )J(HJIbe. 
( , 30.1.2008) 

CerOiJ,HH BHiJ,HbI ycrrexH H notJ;BHjKKH B pa60Te C rrepeBo311HKaMH. ( ,3.10.2007) 
Poccmo CTaBSlT Ha CqeTqHK. 3arratJ;Hble JIHiJ,epbl yrpO)J(aIOT BBetJ;eHHeM CaHKIJ;HH. (113BecTHH, 23.5.2005) 

KoriJ,a TOT )J(e «qeJlHOK» C'be3iJ,HJI 3a rpaHHU;Y, npHBe3, qTO HY)J(HO H npOiJ,aJI rro HOpMaJIbHOH 
CTOHMOCTH. (Internet, 10.7.2007) 

DocJIe BbI6opOB Hae3tJ; Ha IOKOC rrpeKpaTHJICH. (Internet, 17.7.2003) 
ECJIH yqeCTb, qTO Ha pbIHKe 2000 ToproBu;eB, TO «HaBap» rronyqaeTcH HellJIOXoH. (Internet, 15.1.2003) 

Ha iJ,BOpHHKaX-TaiJ,)J(HKax pyKoBOiJ,HTeJIH CTOJIH1lHbIX KOMMYHaJIbHblX cny)J(6 e)J(eMeCHllHO <<HaBapHBaJlH» 
OKOJIO 300 MJIH py6JIeH. (113BecTHH, 11.11.2007) 

A Boo6me - BlllTaTax H caHT HaIllJIa, MO)J(HO 3aKa3aTb H3 noc AHiJ,)J(eJIeCa, H HaKpyTKa y HHX 
He6oJIbmaH. ( ,29.6.2005) - TpoeKpaTHaH HaKpyTKa Ha paCTBOpHMblH KoljJe B rpaHYJIax He 

cMymaJIa. (KoMMepCaHTb, 28.4.2003) 
DpH 3TOM u;eHbl Ha LEXUS rrOBbICHJIHCb, KaK yTBep)J(iJ,aeTCH OTHIOiJ,b He rroToMY, llTO 3aKOHllHJIaCb 

peKJIaMHaH «pacKpyTKa» OIjJHU;HaJIbHOro iJ,HJIepa, a npOCTO rrOHBHJIHCb HOBble crreU;HIjJHKaU;HH )],JIH MOiJ,eJIeH 
LEXUS LS 430 H LEXUS RX 300. (KoMMepCaHTb, 15.9.2002) 

- DoiJ,xoiJ, TOT )J(e, qTO H npH «pacKpyTKe» IjJHpMbI - BbIpa60TaTb u;eJIH H 3aiJ,aqH, H, orrHpaHCb Ha OIIbIT 
KOHKypeHToB, 3aJIO)J(HTb HeCKOJIbKO 60JIbme CpeiJ,CTB. (KoMMepCaHTb, 28.4.2003) 

CqeTqHK - lhůta pro výplatu peněz, po jejímž uplynutí hrozí neplatiči trest včetně smrti; v interžargonu se 
význam rozšiřuje - hrozit sankcemi; pacKpYTKa - vložení malé sumy peněz do obchodu s očekáváním velkých 
zisků; svojí vynalézavostí něco uskutečnit; akce, jejichž cílem je představit nějaký výrobek, nějakou osobnost, 
např. široce popularizovat zpěváka, jeho vystoupení nebo jeho album; nově se objevují další významy -
vytvoření «imidže» politikovi s přispěním velkých peněz; pOJlJlep - představitel stínové ekonomiky, mafián, 
velký hráč; TeHb - stínová ekonomika; TPYÓHTb - dlouho setrvávat na jednom pracovním místě; mryKa - 1000 
rublů čijiné měny. 
182 Tato slova stejně jako některá z bodu 2) patři ke skupině tzv. «6aH,I(HTCKHX» CJIOB. 
KpoHray3 M.: 513bIK Ha rpaHH HepBHoro cpbIBa. , 5.12.2007 
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Termíny jsou ohraničeny sférou speciální terminologie a mají zpravidla 

ohraničený okruh použití, avšak v dnešní době tyto termíny velmi rychle 
pronikají do celonárodního jazyka, tj. za hranice profesního prostředí a do 
širokého povědomí se dostávají termíny i z jiných oblastí, např. ze zdravotnictví, 
sportu, kultury apod. (HoMuHalluR, KJlun, Ul.oyMeH, JlunocaKlIWl, Jl ufjJmUH2, 
KaHboHuH2). Vzniklý termín, který vejde do širokého povědomí, zpočátku mění 
své stylové zabarvení, tj. ztrácí přísnou specializaci (determinologizuje se) a 
stává se synonymem k již existujícím pojmenováním ruským, např. 6apmep -
o6MeH; 6pOKep - IIOCpe.n:HHK; uH6ecmop - BKJIa.n:qHK; uHi)eKc - CIIHCOK; JlUMUm 

- orpaHHqeHIDI, s tím rozdílem, že domácí slovo označuje většinou jev obecný, 
zatímco cizí slovo se upevňuje jako speciální termín. 

Terminologie představuje základní, velmi důležitou součást lexikálního 
systému každého jazyka. Má své zvláštnosti, kterými se liší od ostatních částí 
slovní zásoby jazyka, ale platí pro ni určité obecné zákonitosti rozvoje a 
obohacování. Termíny zaujímají mezi neologizmy důležité místo. Podle 
propočtu ruských jazykovědců asi třetinu nových slov představují termíny, které 
tvoří poměrně velké tematické skupiny slovní zásoby patřící k různým vědním 
oblastem a lidské činnosti. 
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11. SLOVOTVORNA CHARAKTERISTIKA NEOLOGIZMU 

Slovotvorba je jedním ze způsobů obohacování slovní zásoby a zároveň 
častý způsob tvoření nových pojmenování. Slovotvorbu v užším slova smyslu 
řadíme také k lexikální disciplíně, neboť ta zkoumá realizaci nových 
pojmenování, která vstupují do vztahů a do systémů, jejichž podstatu zkoumá 
lexikologie. 

Z hlediska analýzy sebraného materiálu můžeme vyzdvihnout řadu 

základních a obecných tendencí týkajících se vývoje současného slovotvorného 
systému. 

Jak již bylo uvedeno dříve, mezi nejčastější způsoby vzniku nových 
lexikálních jednotek na přelomu století patří slovotvorné postupy, jakými jsou: 

~ derivace, která aktivuje v současné době 
• tvoření nových jednotek od klíčových slov (Teppop - meppopucm, 

mepaKm, meppopucm-cOMoy6uulIa; KJlHMaT - KllUMamullecKuu, 
Kll UMaCKenm UK, KllUMamUlleCKue U3MeHeHU5l; r J106aJlbHb1Ď -

2Jlo6aJlucm, aHmu2Jlo6aJlucm, 2Jlo6aJlU3allWl) 
• nárůst počtu pojmenování procesů se sufixy -H3aQHB, od nichž se 

často tvoří slovesa na -HpOBaTb, -H3HpoBaTb (iJepy6Jle6U3allU5l, 

iJOJlapU3allWl iJOJlapU3Up06amb, iJu2umaJlU3allWl 
iJu2UmaJlU3Up06amb, uHiJeKcallWl uHiJeKcupo6amb, 

3apfl.llamU3allWl, KpUMUHaJlU3allWl KpUMUHaJlU3Up06amb, 
HapKomU3allWl). Takto vzniklá procesuální podstatná jména patří 
do skupiny podstatných jmen slovesných. Jejich zvláštnost spočívá 
v tom, že nebyla vytvořena od sloves. 

• nárůst počtu pojmenování se sufixy -HHr (6auKuH2, 6aHKuH2, 
6PUPUH2, iJeMnuH2, iJ:JIC022UH2, iJonuH2, UH:JICeHUpUH2, KOHCaJlmUH2, 
JlU3UH2, MapKemUH2, MOHumopUH2, napKUH2, nWlUH2, peumUH2, 

.. rl.. 183 A ) ceptpUH2, cnopmUH2, cmpemII UH2, mpeKUH2, XOJluUH2, -HeT 

(2oMoceKcyaJlUCm, Jlo66ucm, peiJepaJlucm, 3KcmpeMucm,), -ep, -

op (6apmep, 6poKep, 6ayllep, 2aM6yp2ep, iJWlep, KWlJlep, 
MeHeiJ:JICep, fl.lleuep, cnoHcop), která j sou přej ímána zároveň se 
slovem. Z ruských sufixů mají největší frekvenci -HHK, -HK, -mHK 

( 6ymblJlOllHUK, 61OiJ:JICemHUK, 2ocyiJapcm6eHHuK, iJep:JICa6HUK, 
iJy6Jl5l:JlCHUK, nepecmpoellHUK, nepe2060pHUK, pblHOllHUK; 
HaJl0206UK, CWl06UK, meHe6UK; aJlbmepHamU6U1uK, 3acmouUluK, 
KOMnblOmepUluK, 060pOHUlUK), které se podílejí na tvoření názvů 
typu nomina actoris; 184 -Ka, který vytváří deverbativní podstatná 

183 Cedule se spojením crropTHlIT K.JIY6 umístěná na domě. 
184 Nejčastěji pojmenovávají stoupence, přívržence někoho, něčeho, např. PhIHOqHHK (zastánce tržní ekonomiky), 
TeHeBHK (stoupenec stínové ekonomiky), nebo označují příslušnost ke kolektivu, např. 6IO,lOKeTHHK (ten, kdo je 
placen státem), 6eCIUIaTHHK (ten, kdo dostává něco od státu zadarmo), 6yrhllOqHHK (ten, kdo sbírá prázdné láhve 
za účelem jejich prodeje) či názvy profesí, např. 06oPOHI1WK, orpacneBHK (pracující v různých odvětvích 
průmyslu), CHnOBHK (pracující v mocenských strukturách), ~6JIIDKHHK (dabér zahraničních filmů). 
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jména (pa360pKa) a univerbizovaná pojmenování (2paJICOaHKa, 
06opoHKa). 
Slova tvořená sufixem -UHr se dají zařadit do pěti základních 
lexikálně-tematických skupin, a to: skupina společensko-politická 
(6pHqnmr), vědecko-technická (<pHTHHr), sportovní 
(60,D;H6HJI,D;HHr), ekonomická (MapKeTHHr) a každodenního života 
(rrapKHHr, mOKHHr, pelJ,HKJIHHr). 

• nárůst prefixace u sloves, a to i u cizojazyčných, kterou se realizují 
nejen významové diferenciace, ale i vidové změny, protože slovesa 
přejatá z neslovanských jazyků bývají většinou obouvidová. Jak 
dokazují příklady, největší frekvenci mají prefixy domácího 
původu C-, OT-, npo- (cnpo2Ho3upoeamb, omKcepumb, 
ompezyJlUpOeamb, ompeKJlaMUpOeamb, npo6ouxomupoeamb, 
npouHfjJopMupoeamb, npOUHmepeb1Oupoeamb, npoonepupoeamb), 
ale i 0- ( 06aHKpOTHTbC5I), pac- (pacKpumuKoeamb ), pa3-
(pa3peKJlaMUpOeamb). Jedná se o proces v ruštině velmi intenzivní. 
Prefixace sloves může také sloužit jako prostředek stylistické 
charakteristiky, kdy nepřidává slovesu žádný zvláštní význam, ale 
pouze ukazuje na příslušnost k té či oné vrstvě jazyka. Nejvíce 
takto utvořených sloves spadá do sféry profesionálního jazyka, 
jehož cílem je významově modifikovat sloveso. (3aCOJlUmb x 
rrOCOJIHTh, 3aeecumb x B3BeCHTb, 3aKapmo2pafjJupoeamb - zanést 
do mapy; 3apezyJlUpOeamb - udělat regulérním). 

• tvoření sloves od podstatných jmen (Jle2aJlU3UpOeamb, xunnoeamb, 
KOM uccapum b, 2punnoeamb, npU11Jl1OCOeamb, p3Kemupoeamb 
CH uKepcHymb ) 

• nárůst slov označujících převážně názvy osob, které se tvoří od 
přídavných jmen na -JIbHblĎ bezsufixálním způsobem 

(rrpoBHHlI,HaJIbHbIH - npoeUHlJUaJl; yHHBepCaJIbHblŘ - yHueepCaJl; 
<pe,D;epaJIbHbIH - fjJeoepaJl; HeJIeraJIbHblŘ - HeJle2aJl; pemOHaJIbHbIŘ 
- pe2UOHaJl; MaprHHaJIbHblŘ - Map2UHaJl; He<popMaJIbHblŘ -

rl, 185 ~ ~ 
He'f'0pMaJl; HeraTHBHbIH - He2amue; KpHMHHaJIbHbIH -
KpUMUHaJl); tyto názvy vykazují rostoucí polysémii. Tento způsob 
tvoření slov byl aktivní již v 60. - 70. letech minulého století, ale v 
současné době počet takto utvořených slov neustále stoupá, což 
může být spojeno s tendencí ekonomie jazykových prostředků. 

• aktivizace přechylování (cKeumepUla, aoeoKamUla, peoaKmpuca) 
• aktivní tvoření přídavných jmen a sloves od podstatných jmen 

cizího původu (KeŘc - Keucoeblu; JIeŘ6JI - JleU6JlOebIU; rraHHKa -
naHUKoeamb; CKaH,D;aJI - OCKaHOaJlUmbcR) 

• aktivní tvoření sloves od podstatných jmen označujících zvířata 

185 MaprnHaJI - člověk nedodržující pravidla společenského chování; HeIPopMaJI - člověk, který je členem 
zakázaných, oficiálně nepotvrzených organizací a skupin 
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(CJlOH5lmb - nic nedělat; CeUH5llJUmb - dělat nepořádek, být 
nekulturní, nepořádný; OCJlUmb - říkat různé hlouposti, mluvit 
nerozumně; COCJlUmb - říct zjevnou hloupost) 

• nárůst jmenné prefixace (ÓenOJlum U3aZfU5l, aHmU20p6alJěeCKUU, 
npOUHlpJl5lZfUOHH bl U, nceeÓOÓeMOKpam, mpaHCHaZfUOHGJlbHblU, 
cynepumUOH) 

• růst «JIHqHOCTHOro HaqaJIa».186 Tato tendence se aktivizovala na 
začátku přestavby a je spojena s tvořením slov od osobních jmen 
známých politických a veřejných činitelů. V procesu slovotvorby 
se objevují nejrůznější afixy a afixoidy, např. -HCT (eJlbZfUHucm), -
en (:JICupUHoeeZf), -H3M (nymuHU3M), -m;HHa (zop6alJěeUf.UHa), 

aHTH- (aHmuzauÓapoeeZf), npo- (npOeJlbZfUHCKUU); -oH,l1, 

(eJlbZfUHOUÓ), -4»06HH (nymuHofjJo6U5l), -MaHHH (zop6UMaHU5l). Se 
jménem současného ruského prezidenta se pojí sufix -HHr 
(nymuHz) ve významu «žebříček Putina». Kromě podstatných a 
přídavných jmen se objevují také příslovce utvořená podle modelu 
no + příjmení + -OBCKH (no-nymuHoecKU, no
lJepHOMblpÓUHoeCKU, no-zauÓapoecKU). 
Příjmení se stávají také součástí kompozit (zop6ocmpouKa) a 
slovotvorných hříček (lJy6aylJep) 

• porušování pravidel slovotvorby, ke kterému dochází velmi často v 
bouřlivých dobách a na nějakou dobu se může v jazyce objevit 
nový samostatný slovotvorný postup, jakým byl ve spojení s 
přestavbou kalambúr 

• aktivní tvoření podstatných jmen s abstraktním a procesuálním 
významem. Je to dáno aktivním procesem v současném jazyku, 
kterým je univerbizace a také snahou k zobecnění, což podmiňuje 
vznik neologizmů neoznačujících nové reálie. Slovo 
KpUMUHGJlUmem, KpUMUHGJlbHOCmb utvořené z přídavného jména 
KpHMHHaJIbHhIH, které má tyto významy: zločinný, zločinecký; 

spojený s kriminalitou, mající vztah k boji se zločinem; 

odsouzeníhodný a KpUMUHGJl (hov.) s významy zločin, to, co je za 
hranicemi norem chování, utvořené také od přídavného jména 
KpHMHHaJIbHhIH s významem vyvolávající zločin, napomáhající k 
uskutečnění zločinu. 

• aktivní pronikání «cizích» struktur, jakými jsou nesklonná adjektiva 
a prefixoidy 

• nárůst počtu nesklonných substantiv (zpafjJfjJumu, Jlo66u, MafjJuo3u, 
npofjJu, ceKCU, cuÓu, xunnu, 5lnnu), z nichž se některá stávají 
příkladem morfologické adaptace - zpafjJfjJumucm, Jlo66ucm, 
Jlo66upoeamb, MafjJuo3HblU, CUÓlOUlHUK, xunnoeamb 

186 IIaHoB M.B.: lh Ha6JIIO)),eHHM Ha)), cnmeM cerO)),IDIIDHeM nepHo)),HKH. In: 513b1K cOBpeMeHHoM 
rry6nHUHcTHKH.MocKBa 1988,s.27 
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• příchod cizích slov pro ruštinu s netypickou kombinací hlásek 

v základu slova, např. pWleUUlH3, 3KUlH, npoMoyUlH, KOHOUUlH 

~ kompozice 
~ univerbizace 
~ zkracování různého typu (zkratky iniciálové, zkratková slova a slova, 

která vznikají «mechanickým krácením», např. ~e3a - ~e3HH<l>opMa~IDI a 
porušťování anglických zkratek, např. cHMKa (SIM), 3C3M3CKa (SMS), 
aŘ-KbID (IQ), IIHap (PR). 

Bcero 1 % yqacTHHKoB onpoca 3aHBHJI o HaMepeHHH BJIO)J(HTh cpe,ll.cTBa B mHpoKo pa3peKJIaMHpOBaHHble 
naeBhle HHBeCTH~HOHHbIe cpOH)l.hI (n<l>M). (BpeMH, 30.7.2007) 

Heo6xo,ll.HMo 6y,ll.eT npoonepHpoBaTL eH KOJIeHO. (KoMMepCaHTh, 7.7.2007) 
Bo BTOpOM TYPe rOJIOCOBaHIDI 3a pOCCHHCKHH ropO,ll. nporOJlOCOBaJlO Ha qeThIpe qneHa MOK 6om.me, qeM 3a 

KopeHcKHH - nxeuqxaH. (KoMMepCaHTh, 7.7.2007) 
rOC)l.yMa oTperyJlHpOBaJIa ,lI.Opo)J(Hoe )l.BH)J(eHHe. (KoMMepCaHTh, 7.7.2007) 

BamHHIToH Bqepa pacKpHTHKOBaJl nepBoro Blme-npeMhepa POCCHH 3a yrp03hI pa3MeCTHTh paKeThI. 
(KoMMepCaHTh, 7.7.2007) 

ArnI 60JIhmHHCTBa Mhl Bcě emě crpaHa C pa3pymeHHoH 3KOHOMHKOH, r,ll.e BceM npaBHT 

KpHMHHaJl. (M3Becnrn, 11.9.2002) - no HOBOMY KoAny 3TO 6y,ll.eT pac~eHeHo KaK 

KpHMHHaJI. (M3Becnrn, 30.6.2002) 
ComacIDI pe6ěHKa He norpe6yeTCH - pO)I.HTeJIh MO)J(eT npOCTO nO,ll.KJIJOqHTh BTOpOH HOMep H 

BhI,lI.aTh pe6ěHKY «CHMKy». (EH3HeC-~HaJI, 2004) 

Pro ruskou slovotvorbu je charakteristický funkční dynamizmus187
, který 

je spojen s pronikáním jednotek, které stojí na periferii ruštiny (hovorové 
jednotky spisovného jazyka) a také za jejími hranicemi (žargonizmy a 
profesionalizmy) do těch oblastí komunikace, které byly součástí 

kodifikovaného spisovného jazyka, např. sufixy -OTa (HapKoma), -yxa 
(KOJlbl1eeyxa), -yH (HecyH). Řada těchto slov vytváří bohatá slovotvorná 
hnízda, např. Kpblma - KpblUle6amb, KpblUle6aHue, KpblUlylOU(.UU; 3aQHCTKa -
3alJuU(.amb, 3alJuU(.ae.Mblu. 

Tvoření slov vyplňuje pět funkcí: nominativní, konstruktivní, kompresivní, 
expresivní a stylistickou. V dnešní době se uplatňují tři - nominativní, 
expresivní a kompresivnL188 

11.1. Klíčová slova 

Je přirozené, že čím závažnější a větší je sociální událost, tím zřetelněji a 
naléhavěji se odráží v jazyce. Každá závažná společenská situace produkuje 

187 3eMCKaH E.A.: PyCCKHH H3hlK Ko~a xx CTOJIeTIDI (1985-1995), MocKBa 1996, s. 91 
188 KOCTOMapOB B.L: COBpeMeHHhIH pyCCKHH JIHTepaTYPHbIH H3h1K. MocKBa 2003, s. 694 
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určité množství klíčových slov 189, tzv. lexikálních dominant, které jako by 
kopírovaly danou událost. Jsou to slova, jejichž vysoká frekvence a slovotvorná 
aktivita je jednak omezena krátkým, jednak dlouhým časovým úsekem (rok i 
více). Klíčová slova jsou většinou typická pro veřejnou politickou sféru, stávají 
se jimi slova nejen s mezinárodní platností, ale i ta, která do popředí vynesly 
domácí události, takže v popřestavbové lexice se dominantami stala slova 
nepecmpouxa, 2JlaCHOCmb, deMOKpamU5l apod. Další klíčová slova jsou spjata s 
čečenskou válkou (3attUCmKa, 6oe6uK), s událostmi v USA v r. 2001, se vstupem 
evropských zemí do EU či s konferencí o změně klimatu v únoru 2007. Nejedná 
se o nová slova, ta byla známa i v dřívějším období, ale stála zcela na periférii 
slovní zásoby a používala se jen při oznámení či hodnocení dané události v 
příslušné zemi. V roce 2001 se hrozba terorismu stala celosvětovým problémem 
a tak používání slova meppop (z lat. terror - yxac) zintenzivnělo a zcela 
nahradilo pojmenování TPamqeCKOe c06Ď1THe, Boopy)l(ěHHOe Hana,n:eHHe, které 
zcela nevystihuje danou událost. Záhy se od něho vytvořily odvozeniny 
(meppopucm, meppopucmUttecKuU, meppopU306amb) či slovní spojení 
(meppopuCmUtteCKuu aKm, meppopuCmUtteCKuu 3a206op, 2Jlo6anbHblu 
meppopU3M, uHdu6udyanbHblu meppop, Me:JICdyHapodHblU meppop, 
meJlefjJoHHblu meppop), popř. složeniny (meppopucmepWl, 6uomeppop, 
mepaKm, mepaKm-caMoy6uucm6o, meppopucmKa-cMepmHU'l/a). Toto slovo se 
vyznačuje bohatou sémantikou a v dnešní době již charakterizuje jakékoli násilí 
páchané na osobách včetně žen a dětí; pro slovní napadání druhých osob se 
vžívá sousloví CJl06eCHblu meppop. Také vstup zemí do EU podnítil výskyt 
klíčových slov, kromě jiného se vytvářely nové úřady i pracovní funkce, což se 
muselo projevit i na aktivizaci nejen některých slov, ale i slovotvorných 
procesů. V ruském slovníku zdomácňují slova jako KOMMucapuam; 
ceKpemapuam; a nově i dupeKmopam (ředitelství - z angl. directorate) namísto 
ynpaBneHHe,~HpeKQHH;MarHcTpaTypa,6aKarraBpHaT. 

Pozice si ve slovní zásobě vyměnila slova 2Jl06anbHblu a 6ceMupHblU. 
Mezi klíčová slova přešlo slovo 2Jl06anbHblu (angl. global) ve významu 
celosvětový; jeho další význam celkový byl odsunut do pozadí, stejně jako i 
ruské slovo BceMHpHbIŘ. V dnešní době má slovo rn06arrbHbIŘ již mohutné 
slovotvorné hnízdo 2Jl06anU3a'l/U5l, 2Jl06anU306aHHblu, 2Jl06anbHblu, 
2Jlo6anU306aHHocmb, 2Jlo6anucm, aHmU2Jlo6anucm a rozrůstá se jeho 
spojovatelnou (2Jl06anbHblu meppopU3M, 2Jl06anbHa5l meHdeH'l/Wl, 2Jl06anbHblu 
2oJlod, 2Jl06anbHOe nomenneHue). 

DpHTaHCKHH npeMhep TOHH Dmp CKa3a.JI, QTO BhI60phI HaHeCJIH «y,11,ap 110 rJI06aJIhHoMy TeppOpH3MY». 

(I1paB,11,a, 1.2.2005) - I1pH3HaKH m06aJIbHOH TeH,11,eHIIHH y,11,opo)l(aHIDI npO,11,OBOJIhCTBIDI B MHpe. ( 

16.10.2007) - OHH pa3pa60Ta.JIH HH,1J,eKC m06aJIH30BaHHOCTH, C 1I0MOlllhIO KOTOpOro MO)l(HO olleHHTh 

189 3eMCKruI E.A.: PyCCKHH H3hlK KOHlla xx CTOJIeTIDI (1985-1995). MocKBa s. 92 
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npOn;eCChI rJl06aJlH3alJ,HH B mo6oM CTpaHe. (113BecTHH, 26.3.2001) - TIoBhlllleHHhlM cnpOC Ha 

cenhX03npO~Kn;IDO H nocne)J,OBaBlllero 3a 3THM pOCT n;eH, BepmITHO, Bh130ByT npo6neMy rJl06aJlbHOrO rono)J,a. 

- CTpeMHTenhHhlM MHpOBOM pOCT n;eH MO)l(eT CTaTh npWIHHOM B03HHKHOBeHMH rJl06aJlbHOrO rono)J,a 

a6comoTHo HOBOro THna. ( , 28.2.2008) 

Pacnpo)J,a)l(a anapTaMeHTOB nocne rJlo63JlbHOĎ peKoHcTpyKn;HM. (inzerát) - rJl06aJlbHa» OqHCTKa 

KepqeHcKoro 3MHBa. (TIpaB)J,a, 22.8.2007) 

V dnešní době se středem zájmu politiků i ekonomů z celého světa stává 
otázka životního prostředí a tak i v této oblasti se vyčleňují klíčová slova a 
zároveň dochází i k rozšiřování slovní zásoby v této oblasti. Doposud velkou 
frekvenci vykazovalo slovo 3KOJlO2U5l, její derivát 3KOJl02UlJeCKUU a slovní 
spojení oxpaHa oKpyJICa1OUfeu cpedbl. Od počátku roku 2007 se ve všech pádech 
skloňuje podstatné jméno KllUMam a jeho derivát KllUMamUlJeCKUU, který se 
podílí na tvorbě nových složenin a slovních spojení (KllUMamUlJeCKUe 

U3MeHeHWl, KllUMamUlJeCKUU MuzpaHm, KJlUMaCKenmuK). V souvislosti se 
zhoršením stavu naší planety se ve slovní zásobě uchycují další neologizmy 
(KllUMamOJl02, 2Jlo6QJlbHOe nomeruzeHue, UMUCCUU, napHuKo8ble 2a3bl). 

qHcneHHOCTh KJlHMaTHqeCKIIX MHrpaHTOB K 2010 ro~ MO)l(eT COCTaBHTh nopH)J,Ka 200 MHnnHOHOB qenOBeK. 

(l1HTepHeT, 2/2007) 

Ruští lingvisté poprvé v roce 2007 vybírali klíčové slovo roku (na rozdíl 
od USA nebo Japonska). Stalo se jím slovo «HaHomeXHOJl02UU», složené 
z předpony (podle ruské terminologie) HaHO-, která již dávno existuje ve 
vědecké terminologii (HaHOlJaCmUijbl, HaHOMemp, HaH02pa.M) a podílí se na 
tvorbě dalších slov. Teprve v minulém roce získala určitou samostatnost díky 
zvýšené frekvenci užití (HaHompy6Ku, HaHOKOCMemUKa, HaHOMamepUQJlbl, 

HaHouHdycmpU5l, HaHonyp2a).190 

Podle čeho zařazujeme slovo mezi klíčová slova? 
V prvé řadě je to jeho vysoká frekvence používání, sémantická kapacita (sklon 
nabývat nových významů) a slovotvorná aktivita. Nejdůležitějším příznakem je 
však sociální důležitost slova, důležitost označované reálie, její historicky 
významná role v určitou dobu a fungování slova v různých jazykových stylech, 
stejně jako široký areál rozšíření slova. Slova odvozená od klíčových slov se 
stávají postupně součástí aktivní slovní zásoby, stávají se běžně používanými 

190 HaHO přejato z řečtiny pro označení jedno miliardové části 
Dostalo se i do složeného slova s žargonizmem rrypra -lhaní a spolu s ním označuje zručného, ale nepoctivého 

příjemce grantů. 
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jednotkami. Stejně rychle ji však mohou opouštět, jestliže vymizela aktuálnost, 
zanikly jevy, které ji zrodily. 

Nejvíce se problematikou klíčových slov zabývala Je.A. Zemská, která 
tato slova charakterizuje jako «cnOBa, HaXOMIll.HeCll B <poKyce COI1;HaJ1bHOrO 

191 BHHMaHH1I» . 

191 3eMCKruI E.A.: PyCCKHŘ H3hlK KOHll,a xx CTOJIeTIDI (1985-1995) MocKBa 1996, s. 92. 
V ruských pracích se namísto pojmu «klíčové slovo» používají také další termíny jako např. «lexikální 

dominanty», «slova-meteory», «heslová slova». Šmeljovová T.V. zavedla pojem «KJlIO'IeBble CJI0Ba 
TeK)'mero MOMeHTa». 
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12. SÉMANTICKÉ NEOLOGIZMY 

Sémantické změny v ruské lexice na konci 20. století se dají shrnout do 
těchto základních sémantických procesů 

• sémantická derivace 
• sémantická modifIkace 

Sémantizace je proces dlouhodobý, který je podmíněn vesměs 

mimojazykovými faktory. Její produktivita je spojena s diachroničností vzniku 
a formováním nového slova a s dynamičností systému. Realizace sémantického 
potenciálu slova je podmíněna historickým vývojem jazyka a hraje důležitou roli 
v organizaci synchronního lexikálního systému. 

Jestliže hovoříme o charakteru sémantického tvoření slov, musíme mít na 
zřeteli jeho paralelu s morfologickým způsobem tvoření nových slov, který se 
projevuje především v existenci pravidelnosti modelů, podle nichž se vytvářejí 
slovotvorné typy. 

Významový obsah má pro jazyk zvláštní důležitost, protože naplnění 
slova určuje jeho místo v jazyce. Také u cizojazyčného slova je důležitým 
momentem ve složitém procesu přechodu slova do systému přejímajícího jazyka 
jeho sémantické osvojení v podmínkách vzájemného působení systému a 
prostředí. 

K otázce sémantické adaptace cizojazyčných podstatných jmen v ruštině 
se vyjádřila G.A.Kassinovová, která říká: «~JIX Toro, QTo6hl onpe~eJIHTb, 

HaCKOJIhKO CJIOBO npH:>KHJIOCb B X3bIKe-peu;enTope, Heo6xo~HMO BblXCHMTb 
CTeneHh ero CeMaHTH"lleCKOH aCCHMMJIXU;HM, T .e. ero cnoco6HoCTb 
KOHTaKTHpoBaTh c ~pyrMMH 3JIeMeHTaMH X3hIKa, BcrynaTh c HHMM B 60JIee HJIM 
MeHee npOQHhle CBX3H, pacIIIHpxTh CBoe 3HaQeHHe, CY:>KaTh ero H T.~., T.e. :>KMTh 

6 192 N v no 3aKOHaM M nOTPe HOCTXM BocnpHHMMalOIIJ;erO X3hIKa». a zmenu 
sémantiky původně ruských slova dřívějších výpůjček mají vliv anglicizmy a 
amerikanizmy. Sémantika se jejich vlivem obohacuje, objevují se nové 
významy, nebo jejich odstíny, jeden význam se odsouvá na periférii slovní 
zásoby a druhý naopak do jejího centra. Již v době vstupu slova do cizího 
systému v něm mohou probíhat sémantické změny. Abychom určili, nakolik se 
cizí slovo sžilo s přejímajícím jazykem, je třeba objasnit stupeň jeho sémantické 
asimilace, tj. jeho schopnost kontaktovat se s jinými jazykovými prvky, 
vstupovat s nimi do více či méně trvalých vztahů, rozšiřovat nebo úžit svůj 
význam apod. 

Vzájemné působení cizího slova a jazykového systému ruštiny se 
projevuje v sémantických transformacích a ovlivňuje slovotvorné procesy, např. 
cneijUOJlucm no c03i)allUlO UMui):JICa (kalk z angl. imagemaker) bylo nahrazeno 

192 KaCCHHa, r.A.: CeMaHTHKa H CTHJIHCTHKa rpaMMaTH'leCKHX KaTeropHM pyCCKOro H3h1Ka. ,[VIenponeTPOBCK 

1985,s. 17 
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přejatým slovem UMud:JICMeUKep. Ruština jako první převzala slovo HMH)l)K, 
později do jazyka přešlo celé paradigma tohoto slova UMUd:JICMeUKep, 

UMud:JICMeUKuH2. Došlo k aktualizaci, přizpůsobení systému ruštiny, o čemž 
svědčí i vytvoření přídavného jména UMud:JICe6blU v souladu s pravidly ruské 
gramatiky nebo vytvoření nového slova UMud:JICMeHm, které angličtina nezná, 
podle slovotvorného modelu MeHe):pKMeHT. Podle pravidel bylo také vytvořeno 
adjektivum 211aMypHblU (od rJIaMYP), které se spojilo se substantivem 5l3blK. 

Ruští lingvisté pod souslovím «rJIaMypHhIH H3hIK» chápou reklamní texty a 
slova typu «Bay», «nacpocHbIH», «rOTHqHbIH». 

Termín public relations a jeho zkrácená varianta PR se objevila v roce 
1991 v novinách «KoMMepCaHTh». O čtyři roky později se zde objevila 
zkratková transkripce nHap. Tento rusifikovaný termín se do širokého úzu dostal 
v roce 1997 a záhy se od něho vytvořila slova, např. nuapMeH, nuapOl102, 

nuapOl102Wl, PR-KoMMyHuKalJWl, PR-mexHollo2Wl. I nadále se slovo aktualizuje 
a nové odvozeniny nuapumb, omnuapumb, P R -uHdycmpu51, P R -KaMnaHWl 

svědčí o jeho adaptaci v ruském slovotvorném systému. Původně bylo slovo 
neutrální, stejně jako jeho odvozeniny. Postupně se měnilo jeho emocionální 
zabarvení v souvislosti se zaváděním PR-technologií do ekonomiky, politiky 
apod. Nový význam slovo nabylo v politické oblasti, kde označuje jakékoli 
manipulativní působení na posluchače prostřednictvím sdělovacích prostředků. 
Proběhla zde sémantická změna, kdy pojem nHap, označující činnost spojenou s 
veřejností, začal označovat «nekorektní» vztahy s veřejností, jejichž cílem je 
očernění a podrývání autority konkurenta. Obsah slova se stal negativním a 
získal odpovídající charakteristiku lJepHblU nuap. V komerční oblasti si slovo 
uchovalo své neutrální zabarvení. 

BCIO He,lJ,emo JHl,lJ,epbl cnc nHapHJlH no 'lepHOM)' «llOJIHTH'leCKHM» Teppop, KOTOpblM BJIaCTb B ,lJ;areCTaHe 

HK06bl pa3BepnyJIa npOTHB JIH6epaJIOB. Bce ,lJ,eJIaJIH C O,lJ,HOM lIeJIblO-OTBeCTH OT JIH6epaJIOB llO,lJ,03peHHH B 

CBH3HX C KpHMHHaJIOM. (npaB,lJ,a, 1.2.2007) 

Sémantické osvojení přejatých slov se může projevovat různě, ale 
redukuje se na získání takového významu či takové sémantické struktury, které 
slovo vyčleňuje v lexikálním systému jako jednotlivou jednotku. Sémantické 
osvojení přejatého slova je nejsložitější etapa, které se také podílí na vzniku 
odvozených slov, která jsou utvořena podle cizojazyčné předlohy, ale na ruské 
půdě, např. apm-uwy (z angl. «art», umění a «show», představení), dalo 
vzniknout ruskému slovu apmmyco6Ka, kde první část je společná s anglickým 
slovem a druhá je ruská. Sémantické osvojení završuje přechod cizího slova do 
lexikálního systému ruštiny: slovo získává určitý význam, vstupuje do 
synonymických, antonymických, homonymických vztahů s jinými lexikálními 
jednotkami, např. v homonymních vztazích se ukázalo slovo 6ulJ (angl. beach-
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comber, tj. tulák) a 6ulJ ve významu karabáč, bič. Synonyma se stávají 
konkurenty již existujících názvů, jednak může vzniknout ruská varianta, jednak 
se synonymem může stát i nové přejaté slovo (MyJlbmUflJlUKalfUR a aHUMalfUR). 

Postupně synonyma získávají významové nebo stylistické odstíny (KUJlJlep -

nájemný vrah xy6uulfa; 6apmep - výměna zboží mezi podniky, státy x o6MeH). 

Velmi časté je rozšíření významu již přejatého slova, např. mTpux - čára, 

črta, rys, znak, nově hmota na opravu textu; nupaTCKUŘ - pirátský, nově 
nelicencovaný. Na okraji stojí kalkování, kdy se přejímá jen význam nebo 
sémantická struktura cizojazyčného slova, ale nikoliv materiální tvar. 

12.1. Sémantická derivace 

Sémantickou derivaci lze definovat jako proces vzniku nových významů. 
Se změnou politického a společenského života se různé typy sémantického 
přenosu aktivizují, rozšiřují se významy slov, např. apzaHelf není už jen 
označení pro národnost, ale v souvislosti s válkou v Afghánistánu je to i účastník 
v této válce. Původní význam slova 6blXOi)elf označuje toho, kdo pochází z 
nějaké země, oblasti, či sociální vrstvy, na začátku «přestavby» se význam ještě 
rozšiřuje o toho, kdo opustil řady KSSS či jiné politické strany. Podobný vývoj 
potkal i slovo «omi)eJleHelf», které označovalo republiku, která se odtrhla od 
SSSR, dnes se jím označuje organizace, která se stala samostatnou 
administrativní jednotkou. V jazyce reklamy se dnes objevuje slovo aKlfWl s 
významem nabídka zboží za výhodnou cenu, který do pozadí zatlačuje původní 
významy akce a akcie. Nový význam získala i další slova: aHUMamop (člověk 

připravující program pro hotelové hosty); 6ei)Hblu (v počítačovém žargonu 
rozbitý a ve spojení se slovesem «C,lJ,enaTh» se začalo používat ve významu 
oklamat); 6HRmHblu (rozumný, schopný myslet); i)ua.noz Gednání, při kterém se 
nachází řešení složité politické situace ); KOHi)ulfuoHep nebo KOHi)UUlH 

(klimatizace); KpblUla (podpora, ochrana především v oblasti obchodu, 
podnikání); Jle6blU (padělaný); o38)'lJUmb (zveřejnit předem připravený 

dokument, v němž se odráží názor úřední osoby nebo politického vůdce); 
napmWl (zakotveno v jazyku narkomanů ve významu dávka);paYHi) (etapa, kolo 
jednání); palfUOH (výživa, strava); ceMepKa (skupina sedmi nejrozvinutějších 
zemí světa); 3KOJlOZWl (ochrana čehokoliv, nejen životního prostředí). 

llpaBO rOJIOCOBaTh nOJIyqHJIo orpOMHoe KOJIH'leCTBO BhlXo~~eB H3 POCCHH. - B KaTeropmo «pyccKHe 

HMHrpaHThD} B OtPHlumJIhHhlX onpocax nona~aIOT Bce BhIXO~~hl H3 6hIBmero CCCP. (I1HTepHeT, 9/2005) 
MHOrHe BhlXO~~hI H3 Kll CCCP CTaJIH OpraHH30BaTh MHTHHrH. (He3aBHCHMaH ra3eTa, 14.12.2000) - OH CaM 

Bhlxo~e~ H3 CHJIOBhlX crpYKTYP. (I1HTepHeT, 13.3.2003) - BhIXo~e~ H3 aHTHKOMMYHHCTH'leCKoro ~IDKeHIDI 

«06111eCTBeHHOCTh npoTHB HaCHJIIDI». (I13BeCTIDI, 16.12.2001) 
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AKU;HH 6hIJIa rrocmlmeHa 3amHTe rrapKa. (KoMMepCaHTb, 7.7.2007) - B u;eHTPe CTOJIHIJ;bl CHOBa HaMe1JaeTCH 

rrpoBe)].eHHe MaCCOBhlX aKu;HĎ. (113BecTHH, 4.11.2007) 

TOJIhKO )].0 31 OKTH6pH 2007 r. B «ABTOraH3e» )].ewcTByeT CrreU;HaJIhHM aKU;HSI. ( ,22.10.2007) - B 

Mara3HHaX rrpOBO)J.HTCH CHMrraTH1JHM aKU;HSI. (reklama) 

PhI6a 6hIDa OCHOBOW paU;HoHa 3aKJII01JěHHbIX H HaěMHbIX pa60THHKoB (113BecTHH, 7.7.2007) - ROBhle paU;HoHbl 
pedigree 6bIDH pa3pa60TaHbI C Y1JěTOM oc06eHHocTew caMhIX pa3HbIX c06aK H co)].ep)l(aT Bce He06xo)].HMhle HM 

rrHTaTeJIhHble BemeCTBa. (TB-IIapK, 24/2002) - Cpe)].H HOBblX paU;HoHoB Pedigree BhI Hai1)J.ěTe rrHTaHHe 
HMeHHO)I)UI Bamew C06aKH. (TB-IIapK, 24/2002) - ACCOIJ;Halum HCrrOJIh3yroT )I)UI KOpMJIeHHH CBOHX 

C06CTBeHHblX c06aK HMeHHO palJ,HOHbI Pedigree. (TB-IIapK, 24/2002) 
l.JeM CJIOBO ay)].HT OTJIH1JaeTCH OT Ha)].30pa MHe TaK HHKTO BHSlTHO H He CMor OTBeTHTh. (IIpaBJJ:a, 

11.9.2006) 
B KOHJJ:HlJ,HOHepbl a3pOrrOpTa MawaMH IlOrraJIO HeyCTaHOBJIeHHOe BemeCTBO. ( , 21.8.2002) 

«JIeBble» cIleu;cepllH HOMepHblx 3HaKOB H crreu;rrporrycKOB. (Internet, 6.5.2006) - JIOT01JHHK, Y KOTOpOro HanmH 
«neBblĎ» TOBap, rro CyTH pHcKyeT TOJIhKO CBOHM JIOTKOM. (113BecTHH, 3.10.2002) 

B 3TOM OTeJIe BrrOJIHe YJJ:aCTcH KJIaCCH1JeCKHW IIJIH)I(HblH OTJJ:bIX, aHHMalJ,HH IIJIIOC 3KCKYPCHH H 60JIhme JJ:eJIaTh 
He1Jero. ( , 19.2.2008) 

Do aktivní slovní zásoby se opět zařazuje slovo cnymHuK,193 které se v roce 
1957 stalo slovem mezinárodním ve významu «umělá družice». S rozvojem 
satelitního televizního vysílání došlo k přenosu významu a slovo se objevuje ve 
spojení cnymHuKoeoe meJleeUOeHue, cnymHuKOeaJl mapeJlKa, «cnymHuK
zunUOH», kterému v češtině odpovídá význam špionážní satelit (vojenská oblast) 
a nově satelitní vyhledavač (vangl. cart control). 

PaKeTa, BhlrrymeHHaH IlO cnyrHHKy-mnHoHy, IlOIlaJIa B 6aK C TOKCH1JeCKHM TOIIJIHBOM. - PaKeTa, 3arrymeHHaH C 
60pTa aMepHKaHCKOrO KpeHcepa, rropa3HJIa Ha op6HTe HeHcIlpaBHbIH cnyrHuK-mnHOH. ( 

25.2.2008) 
I1crroJIh3oBaTh cnyTHHK-mnuoH peillHJIa M3pHH MeranOJIHCa bHpMHHreM B u;eJIHX rrOBhlmeHHH ypOBHH 

ropO)].CKHX ycnyr. KIDKJJ:aH MYCOpoy60p01JHM MamHHa 6YJJ:eT cHa6)1(eHa CneIJ;HaJIhHhIM pa)J.HOMMKOM, CHrHaJI 
KOTOpOro rroCTyrraeT Ha HaxOJJ:HmHĎCH Ha CTaIJ;HOHapHOH OKOJI03eMHOH op6HTe cnyrHHK-mnHOH. (113BecTHH, 

1.8.2007) 

K sémantické derivaci dochází u přídavných jmen označujících barvu. 
Význam slova cepblu objasňují výkladové slovníky současného ruského jazyka 
takto: 

• rrocpe.n;cTBeHHblM, HHqeM He 3aMeqaTeJIbHblM 
• MaJIOKYJIbTypHbIM, Heo6pa30BaHHb1M 
• 60JIe3HeHHo 6JIe.n;HbIM 
• rraCMYpHblM (o počasí) 

193 Toto polysémní slovo se objevilo již v 19.století v Dostojevského románu «Bratři Karamazovi». Původní 
význam spolucestující se dále rozšiřoval- průvodce, nebeské těleso, satelit (od r. 1960), předměstí velkého 
města (ropo,n:-crryTHHK od r. 1963) 
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Všechny významy ma] 1 zápornou charakteristiku. K ní se přiřadil i 
význam slovního spojení cepblu KapÓUHaJl (kalka z francouzštiny). 194 Přívlastek 
cepblŘ ukazuje na příslušnost k mnišskému řádu, který byl zásadně vzdálen 
politice, avšak tuto tradici porušil jeden z jejích členů, a tak se spojení začalo 
používat pro označení člověka, který vedl zákulisní jednání o důležitých, 

prvořadých věcech. V dnešním významu jde o osobu, která se nachází ve stínu, 
ale která ovlivňuje přijetí různých rozhodnutí. Význam slova se dále rozšiřoval, 
a to o význam: necertifikovaný, bez oficiálního dokumentu; nelegální; 
pašovaný; nekvalitní, neodpovídající ruským podmínkám; nezákonný, 
zločinecký. Začala se rozšiřovat také spojovatelnost daného přídavného jména, 
např. cepble KOMnblOmepbl, cepble npUHmepbl, cepblU UMnopm, cepblU 3Kcnopm, 

cepblU pblHOK, cepblU 6U3Hec, cepblU nuap. Přívlastek cepblŘ se začal používat i 
ve spojení s označením osoby, která se zabývá nelegální obchodní činností, 
např. cepble UMnopmepbl, cepblU nocma6l1..1UK, cepblU ÓWlep. 

MHorHe HHoc-rpaHHhle npOH3BO,lUITeJIH )KaJIylOTCH Ha T.Ha3. «cepLlĎ}) pLIHOK, KOr)1,a npO)1,aBQhI TeXHHKH 

rroKynaroT TOBaphl He qepe3 pOCCHHCKHe npe)1,CTaBHTeJIhCTBa KOMrraHHii, a Ha 3arra)1,HOM phlHKe (lhBecTHH, 

8.10.2002) - 3TO «cepLIĎ}) 3KcnopT, H3-3a KOToporo )')Ke He pa3 B03HHKaJIH TaMO)KeHHhle CKaH)1,aJIhI. 

(npaB)1,a14.1.2003) - HeBo3Mo)KHO rrO)1,CQHTaTh H peaJIhHhle 060POThl phlHKa, Be)J,h 60JIhIIIaH QaCTh ryp6H3Heca 

- «cepasI», B OCHOBHOM pa60TaroT C «HaJI~KOĎ». (KoMMepCaHTh, 14.8.2007) - PeaJIhHhle rryrn 

npoHHKHoBeHHH $aJIhcHqlH1uqJOBaHHhIx nperrapaTOB - «cepLIĎ HMnOpT}), a «cepLlĎ}) H TeHeBOH 6H3Hec

paCCa)1,HHK KpHMHHaJIa. (He3aBHcHMaH ra3eTa, 1.4. 2003) - CepLIĎ )1,HJlep 60JIee rrO)J,BH)KeH H m60K, OH QyrKO 

pearupyeT Ha cnpOC. (.I'hBeCTHH, 15.9.2002) 

Na jaře 2005 se v tisku objevilo spojení «cepblu meJlepoH» v souvislosti s 
akcí celníků, kteří objevili velkou zásilku nelegálních mobilních telefonů. 

B rrOCJIe)1,Hee BpeMH yqacTHlIHch npeTeH3HH rro rrOBO)1,y npO)1,a)KH Mara3HHaM HeKaQeCTBeHHhlx, T.Ha3. "cepLIX" 
TeJIe$OHOB. (npaB)1,a, 25.4.2005) - npH BB03e «cepLlx TeJlect»oHOB}) 6hIJIH HapyIIIeHhI TaMO)l(eHHhle 3aKOHhI. 

(npaB)1,a 25.4.2005) - Ha TaMO)KHe H3hIMaJIHCh «cepLle TeJlecJloHLI», H )1,a)Ke COBceM 6e3 )1,0KYMeHToB. (npaB)1,a, 
25.4.2005) - napTHlO KOH-rpa6aH)1,HhIX (HlIH T.Ha3. «cepLIX») TeJIe$OHOB Ha CYMMy B 20 MHJIJIHOHOB )1,OJIJIapOB 

H3bHJIa CTOJI~aH MHlI~HH. (npaB)1,a, 25.4.2005) - 300 TOHH KOH-rpa6aH,ll,hI, 60JIhrnyIO QaCTh KOTOphlX 
COCTaBJIHJIH «cepLle)) TeJIect»OHLI, BB03HlIHCh B Poccmo pa3HhIMH qlHpMaMH. (npaB)1,a, 25.4.2005) 

194 Toto označení si vysloužil kapucínský mnich, který se stal pOIIIocníkem a spolubojovníkem francouzského 
kardinála de Richelieu. 
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Nový význam dostává i přídavné jméno 3eJleHblU a to v souvislosti 
s rozvojem nového životního stylu. Vedle slovního spojení 3eJleHblU mypU3M se 
ve stejném významu vyskytuje spojení azpapHblu TypH3M, CeJlbCKUU TypH3M, 
pepMepcKuu TypH3M nebo kompozičně-zkrácené slovo azpomypU3M. 

IhaJIHIO, <I>paHIJ,HIO H llcnaHHIO e)KerO)J,HO nOCeIIJ,aroT HeCKOJIhKO MHJIJIHOHOB «3eJ1CHbIX» nyTemecTBeHHHKOB. 

- CeiítIac MHorHe perHOHhI POCCHH 3aHHTepeCOBaJIHCh pa3BHTHeM «llepMepcKoro TypH3Ma. - IIonyIDIpHocTh 

arpapHoro TYPH3Ma paCTeT. ( ,29.10.2007) 

Přídavná jména si do své slovní zásoby zapůjčila i sexuální tematika, např. 
p0306aJl - lesbička; ZOJly6ou - homosexuál. 

Se sémantickou derivací se také setkáváme u lexikálních jednotek, které se 
týkají tržní ekonomiky, politiky, showbyznysu i běžného života, např. slovo 
npednpUHUMameJlb prochází neustálým vývojem. Na počátku změn se u něho 
změnila hodnotící charakteristika a z negativně chápaného slova se stalo slovo 
s kladným hodnocením, které přetrvává i v jazyce obchodníků a představuje 
vedoucího, organizátora výrobní, obchodní činnosti. V určitých sociálních 
vrstvách se však v souvislosti s vývojem ruské ekonomiky zformoval jiný 
význam, a to «osoba, která se sice zabývá obchodem, ale peníze získává 
snadnou, nečestnou cestou». Stejný osud postihl slova jako např. 6U3Hec, 

6U3HeCMeH, dUJlep, KOHK}'peH14Wl, co6cm6eHHuK, která získala negativní 
hodnocení, zatímco v prostředí obchodníků má slovo «objektivní» sémantiku. 

Také u slova aM6ulIWl se negativní hodnocení změnilo na kladné. Ještě 
v nedávné době byl za ambiciozního člověka považován člověk se zvýšeným 
sebehodnocením a neodůvodněnými nároky a ambice znamenala zvýšenou 
ješitnost a nadměrné sebevědomí. Jde o proces, kdy stejné lexémy nabývají 
nového významu v podjazycích různých vrstev obyvatel. 

Cero)J,IDI nOHBHJIOCh nOKOJIeHHe ycneillHhIx H aM6HQH03HblX MOJIO)J,hIX JIIO)J,eH, KOTophle OTBeqaroT Ha 

BhI30BhI )KH3HH - )J,eJIaroT Kaphepy. (PyCCKaH peqb, 2/2007) 

Pomocí slova npa6UJlbHblU je formován nový styl chování; pravidla, jak se 
chovat, jak se oblékat, co jíst, co číst, jak trávit volný. Velmi dobře se slovo 
spojuje s názvy výrobků od oblečení přes potraviny až po produkty duchovního 
života - film, představení, kniha, např. npa6UJlbHblU pUJlbM, npa6UJlbHblU 

pe:JICUCcep, npa6UJlbHaJl My3blKa, npa6UJlbHaJl Ode:JICda, npa6UJlbHaJl eda. 

Jak uvádí Sternin, důležitým znakem tohoto procesu je: «rrpou;ecc 
rpyrrrroBoH ceMaHTHQeCKOH ~TIllHKaU;HH 
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pa3,ll,BalfBaeTCH, npeBpam;aHCb <paKTHqeCKH B ,ll,Be ceMeMbI, pa3JIHqaIOm;HeCH no 
ceMHoMy cocTaBy H <pyHKQHOHHpyrom;He B pa3HbIX COQHaJIbHbIX rpynnax».194 
Variantou tohoto procesu je proces sémantického kalkování. 

Rozšíření významu slov je spojeno s rozšířením jeho spojovatelnosti. V 
semaziologii je změna významu a rozšíření spojovatelnosti slova pevně 

propojeno. Upevnění nového významu a vytvoření samostatné nominativní 
jednotky napomáhá řada faktorů: 

• přesně vybraný «opěrný» nominativní význam 
• stupeň jeho obraznosti, «neobyčejnosti» 
• frekvence používání 
• používání samotného označovaného předmětu či jevu 

Sémantická derivace se podílí na vzniku sémantických neologizmů. Ve většině 
případů probíhá derivace na základě metaforického přenosu (apxue 
v informatice znamená údaje uchované na disku). Nové významy vznikají také 
v souvislosti se sémantickým kalkováním (nOJlb30eameJlb z angl. user). 

12.1.1. Metafora 

Nové významy nabývají slova i prostřednictvím metaforizace, která se 
týká určitých tematických skupin, mezi něž patří především «části budov», např. 
(KpblIIIa, <pYH,ll,aMeHT), «dopravní prostředky» (Kopa6JIb), «nemoci» (napaJIHQ, 
CI1H,ll" QyMaH, CHH,ll,pOM, JIHXOpa,ll,Ka, HCTepHH, ,ll,HeTa, ,ll,HarHo3). Ve spisovném 
jazyce se také upevnila slova s rozšířeným přeneseným významem z oblasti 
vojenské (apMU5l ytlUmeJleU, apMUfl H(1JlOZOeblX KOHcyJlbmaHmOe, M03zoeblu 

UlmypM, cmpameZU5l y60pKU, 3aH5lmb n03Ul/UlO, Mo6UJlU3UpOeamb pe3epebl, 

3eaKyupoeamb mexHuKy) a sportovní (npuumu K pUHUUly, nepedamb 

3cmapemy, HUtteuHblU cttěm). K nim se přiřadila i oblast zdravotnictví 
(peaHUMal/U5l 3KOHOMUKU; KllUHUtteCKa5l CMepmb CeJlbCKOZO X035lUCmea, H,l(P e 

JlUXOpadKe, nap(1JlUtt napJlaMeHma, ttetteHCKuu CUHdpOM, Koonepal/U5l nod 

MecmHblM cUHdpOMOM, 3KOHOMUtteCKa5l 3emaHa3U5l, depJICamb PYKY Ha nyJlbCe 
ecezo zocydapcmea), divadelnictví (noJlUmUtteCKuu meamp, OpaHJlCeeblU 

Cl/eHapuu) i svět zvířat (ZOJly6b, 5lcmpe6, Medeedb, naHmepa). Metafory 
z lékařské terminologie se staly v ruském tisku nejrozšířenějšími, reagují na 
nezdravý svět po stránce fyzické a psychické. Přenos pojmenování se týká 
především těch vrstev lexiky, které se v daný moment vztahují k nejaktuálnějším 
reálným jevům společnosti, proto se «arsenál» metafor používá hlavně pro 
zobrazení negativních stránek politické, ekonomické a sociální situace, protože 
metafora slouží jako zdroj exprese. Zvláště expresivní bývá politická metafora, 
tj. jakákoliv metafora vyskytující se v politickém textu, která se velmi dobře 

194 CTepHliH RA.: 06mecTBeHHhIe npouecchI li pa3BliTlie cOBpeMeHHoro pyccKoro ~3bIKa. BopoHe)l( 2004, s. 33 
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rOZVIJI od začátků «perestrojky» (díky současné publicistice), např. 

apxumeKmop nepeClpOMKH, 6acmuoll KOMMyHH3Ma, 6al1WlJlbl HaU;HOHaJIH3Ma. 
Úloha politické metafory je velká - oživuje text, zjednodušuje chápání 

narůstajícího počtu složitých ekonomických, politických, právních apod. jevů a 
pojmů, které si musí čtenář osvojit. Také autor prostřednictvím metafory může 
snadněji vysvětlit podstatu nových reálií, vyjádřit své osobní stanovisko k dané 
události. Metafora dále upoutává a udržuje pozornost čtenářů. Metafora není jen 
způsob zobrazení světa, ale i způsob jeho vnímání. S její pomocí se dozvídáme, 
jak se svět odráží ve společenském vědomí a jaký je. Poskytuje nám bohatý 
materiál pro studium mentality řečníků, novinářů a přes ně i celé společnosti v 
danou dobu. 

Podle Je.A. Zemské má více než 80% jazykových metafor pejorativní 
charakter. 

V současné době se hodně používají názvy pokrývek hlavy pro označení 
různých vojenských a policejních oddílů, např. llepllble 6epembl (představitelé 

zvláštního oddílu milice - OMOH, jakožto policejní orgán na ochranu obyvatel), 
KpanOBble 6epembl (vojáci speciálního určení), ZOJly6ble 6epembl (ozbrojené síly 
OSN), KpaCllble 6epembl, popř. wanOllKU (vojáci vnitřních vojsk), stejně jako i 
dalších součástí oblečení, např. 6eJlble BOpOmllUllKU (osoby věnující se duševní 
činnosti - úředníci, počítačoví experti, laboranti apod. - z angl. whitte collar 
worker), CUllue BOpOmllUllKU (osoby fyzicky pracující - dělníci na stavbách, 
v průmyslových podnicích; vrchní vrstva úředníků a technických pracovníků se 
speciálním vzděláním - z angl. blue collar). 

V metafoře se také hojně používají cizojazyčná slova a speciální termíny, 
což může být svědectvím jejich vysoké frekvence i jejich úspěšného pronikání 
do ruštiny (TeneBH3HoHHbIM MapapOll, cmaZllal1U5l ,Il,yIllH, peumullz BpaHMI, 
allZaJICUpOBalllla5l npecca, naKem nporpaMM; aMllUCmU5l ,Il,OnroB). 

Také ryba «JI06CTep» obdržela název podle stejnojmenného slova, jehož 
význam je «aHrnHMCKHM COn,Il,aT, KpaCHOMYH,II,HpHHK», protože červený kabát 
připomínal červenou barvu jejího krunýře. Toto slovo se v ruštině objevilo 
koncem 80. let 20. století a vytěsnilo již existující a správné slovo «oMap». 
Příčinou záměny bylo «n05lBneHHe caMHX no6cTepoB B peCTopaHax H neHb 
nepeBO,Il,qHKOB, He y,Il,OCy)l(HBIIlHXC5l nOCMOTpeTb B cnOBapb». 

3HaMeHHThlMH MeCTHbIMH JI06CTepaMH HaCJIa)J(,lJ,aJIHCb IIYTHH, CTapllIHH H MJIa,lJ,mHH EyllIH C cyrrpyraMH. 

(lhBecTHH, 7.7.2007, článek «r OCTH CbeJIH Jl106HMylO pbl6y Eyma») 
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12.2. Sémantická modifikace 

Sémantickou modifikací rozumíme změny, které nastávají ve struktuře 
významů a které vedou k částečné záměně jednotlivých sémantických 
komponentů, k zániku některých významů a ke vzniku nových. V souvislosti s 
válkou v Čečně bylo aktivizováno slovo 6oeBHK196 nikoliv však ve významu 
«člen revoluční bojové skupiny», ale ve významu «člen ozbrojeného opozičního 
uskupení». Předpoklad, že s ukončením války dojde k opětnému přesunu slova 
na periférii slovní zásoby, se neuskutečnil. Naopak se objevil nový význam 
«člen plnící úkoly s použitím zbraně». 

CTOJIKHOBeHHe MelK~ 60eBHKaMH H npaBHTeJIbCTBeHHhIMH BOHCKaMH npOH30llJIO Ha ceBepe lllpH JIaHKH. 

( , 16.lO.2007) - B )J;areCTaHe 3a,ll,eplKaH H3BecTHhlH Baxxa6HTcKHÍÍ KOop,lumaTOp H 

npoljleccHOHaJIbHhIH 6oeBHK. ( , 15.8.2003) 

Novináři posunuli význam slova OJlHMnHOHHK (z řec. olympionikes) od 
vítěze olympijských her na účastníka her. 
Slovo ay~HTop na konci 20. století přechází z historizmů do aktivní slovní 
zásoby. Bylo známo již v 19. století a podle výkladového slovníku 197 se 
používalo ve čtyřech významech: 
1) BoeHHbIH .n;eJIOrrpOH3Bo.n;HTeJIb H 3aKOHHHK 
2) qHHOBHHK .n;IDI BoeHHoro cy.n;orrpoH3Bo.n;cTBa 
3) rrHCbMOBo.n;HTeJIb H CTIUlrrqHH 
4) ceKpeTapb H rrpoKYpop B O.n;HOM JIHu;e 

V současné ruštině se objevuje s významem «osoba, která kontroluje 
finanční a hospodářskou činnost organizace» a kontrolní činnost, kterou 
vykonává, se nazývá «ay~HD). 

Z hlediska sémantiky vznikají dva typy neologizmů: 
1. vlastní sémantické 
2. funkčně sémantické 

Vlastní sémantické neologizmy jsou spojeny se vznikem nového významu 
slova: Me:JIC{)YHapo{)HuK (sportovec mezinárodního významu); peZUOHaJl (člen 

poslanecké skupiny); apZaHelI (voják bojující v Afghánistánu). 

196 Rusko-český slovník. zpracovaný kolektivem za vedení Kopeckého L.V. a Lešky O., Praha-Moskva 1978, 
uvádí další význam tohoto slova šlágr, tahák s poznámkou hovor. zast. Později se význam rozrostl ještě o 
bojový film. 
197 )J;aJIb B.: TOJIKOBblH CJIOBapb lKHBOro BeJIHKopyCCKOro H3b1Ka. MocKBa 1978-1980 
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Funkčně-sémantické neologizmy jsou spojeny se změnou funkce slova, tj. 
zúžením či rozšířením sféry a frekvence jejich užívání, jejich vztahem k 
zastarávající nebo nové lexice: ,n;)'Me~, rromnOJIor, OJIHrapX, ry6epHaTop. 
Velké množství sémantických neologizmů se objevilo po přestavbě, což je 
spojeno se změnou ideologie. 

Kdybychom měli shrnout proces vývoje lexikálních jednotek, tak zjistíme, 
že je charakterizován těmito sémantickými posuny: 

- změna významu slova 
- rozšíření významu včetně druhotného přejímání slova metaforizace 
- migrace terminologické slovní zásoby do běžně používaného jazyka 
- přechod slov z běžně používaného jazyka do speciální sféry 
- ztráta původního významu slova a jeho sémantické přehodnocení 

(KOHTPOJIh) 

12.3. Druhotné přejímání slov 

Okruh tvoření nových slov je omezený, a proto pro vznik pojmenování 
nové reálie slouží i slova již existující. Stále více se ve slovní zásobě setkáváme 
se slovy, která nám jsou dobře známa, ale dnes se používají v zcela nových, 
někdy i neobvyklých významech. Kromě přímého přejímání cizojazyčných slov 
je v současné době velmi aktuální druhotné přejímání cizích SIOV,198 t.j. spolu s 
dříve přejatým a asimilovaným slovem se objevuje slovo, které svým tvarem je 
shodné s dříve přejatým, ale které má jiný význam. Hovoříme o tzv. druhotné 
nominaci, která zahrnuje různé typy sémantických přenosů - metaforických, 
metonymických, funkčních jako je změna významu (rozšíření či zúžení) a 
sémantické kalky. Problém výběru příznaku může být pojmenován různě v 
závislosti na tom, jaký příznak se stal základním pro pojmenování, jaké asociace 
daný předmět vyvolává. 

Už v 50. letech se ve slovní zásobě objevilo slovo MaHK pro označení 
signálního blikavého světla, které je umístěno na střeše speciálních aut 
(sanitních, policejních, požárních, vládních). Spolu s ním se vyskytly i další 
názvy jako BepTYIIlKa, <poHaph, MHraJIKa, v nichž jsou zahrnuty takové vlastnosti 
označovaného denotátu jako je schopnost «otáčet se, svítit, blikat». Ještě v 80. 
letech se zdálo, že se sémantický neologizmus «MruIK» upevní v jazyce, a to 
proto, že spojuje dvě vlastnosti - šíření světla a jeho přerušovanost. Lingvisté 
tehdy zcela vyloučili slovo <<MU2aJlKa», protože slouží i k označení jiné reálie 

198 V ruské lingvistice se objevují tyto jevy ještě pod názvem «nOBTopHoe 3aHMCTBOBaHHe». (MapHHoBa E.: 
«KypaTOp)} H «CTeH,ll,)}. BTopWlHhle JIeKCH'leCKHe 3aHMCTBOBaHIDI. www.svobodanews.ru. 2.4.2007) 
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jakou je «nevelké pomocné světlo signalizující odbočení auta». Dnes se dává 
přednost právě slovu MUraJIKa, které je možno považovat za neologizmus, který 
je v tisku uváděn v uvozovkách. 

«MuraJIOK» y 'IMHOBHMKOB CTaJIO 60JIhllle. -113HaQaJIhHO TIJIaHIrpOBaJIOCh COKpaTMTh 'IMCJIO MalllMH C 
«MuraJIKaMU». -He nOBe3JIO norpaH~HMKaM - y HMX OTo6paJIM 5 «MuraJIOK». -TIpMIllJIO BpeMH cOKpaTMTh M 
'IMCJIO «MuraJIOK» Ha ~oporax. -Bce OTCTaMBaJIM rrpaBO Ha Cnell,HOMepa M «MuraJIKM». (113BecTMH, 23.9. 2004). 

Jedním z důvodů, proč se neujalo slovo Ma5IK, může být i to, že 
pojmenovává věž na moři a nikoliv samotné světlo ajeho šířenÍ. Jde o metaforu. 

Na konci 20. století se mezi slovy druhotně přejatými objevila nová. 
Slovo nUJIOT, jehož původní význam «specialista řídící létací stroj» bylo 

přejato z francouzštiny (pilote) na počátku 20. století, začalo označovat i řidiče -
sportovce, který řídí vysokorychlostní sportovní dopravní prostředek, ať již 
Formuli I nebo bob. Dnes je velmi aktivní přídavné jméno nWlOmHblu, převzaté 
z angl. pilot ve významu «rrp06HbIH BbIIIyCK rreqaTHorO 113)J,aHIl5I», a to 
v profesiální řeči novinářů. Postupně přechází význam i na další podstatná 
jména, např. rrllJIOTHbIH rrpoeKT, rrllJIOTHOe llCCJIe)J,oBaHlle, a to opět vlivem 
angličtiny, kde má tyto významy: 

1. zkušební akce 
2. zkušební, experimentální inscenace (hry, opery, baletu atd.) 
3. zkušební série víceseriálového filmu z angl. pilot film. 

B paMKax "UJIOTHOrO rrpoeKTa 6y~yT Bhl~aBaTh nacnopTa C MMKpO'IMnaMM. (113BecTMH, 14.3.2007) 
B MapTe HhIHelllHero ro~a BhlIlleJI M3 ne'IaTM nMJIOTHblĎ HOMep HOBOro )l()'pHaJIa. (televizní reklama, 6.4.2007) 

OHM ~OrOBOpHJIMCh no 'IeThlpěM nMJIOTHblM "pOeKTaM, rrpe~nOJIaraIOIll,HM 3acrpOĎKy rrpMHaMe:>Kalll,MX P)I{)J, 
3eMeJIh. (113BecTMH, 4.11.2007) 

Slovo 410pMaT ruština znala již z přelomu 18.-19. století, kdy bylo přejato 
z němčiny (s Format) ve významu «rozměr listu, výtisku, sešitu». Nový význam 
byl přejat z angl. format, což znamená «charakter, forma, typ» (HOBblH rjJopMam 
nepedattU Hoeocmeu; 06HOBJIeHHblH rjJopMam ecmpettu 2Jlae 2ocydapcme). 

MO:>KHO 060ĎTMCh 6e3 nepexo~a Ha HOBhlĎ «I»opMaT rpaHCJIHll,MM. (113BecTMH, 29.6.2001) 
<DopMaT <pHJIhMa - 16 cepMĎ. (TB-TIapK, 

<DopMaT Bcrpe'IM JIM~epOB crpaH-'IJIeHOB EC 2003 ro~a 6hIJI Heo6hl'IHbIM M3-3a eě COBMelll,eHMH C 
npa3~HOBaHMeM 300-JIeTMH ropo~a. (www.utro.ru.14.11.2003) 

Slovo KOH41epeHQuH je známé v jazyce od konce 18. století ve významu 
<~ednání představitelů různých společenských, profesionálních aj. skupin o 
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různých tématech». Na konci 20. století se začalo používat v novém 
«sportovním» významu «sportovní svaz, sportovní asociace (xoKKeiÍHa5I 
KOMaH.n;a M3 3anadHou KOHfpepeH71uu) vlivem angl. conference, které v americké 
verzi angličtiny má právě tento význam. 

U slova MOHCTp se záporný význam «mrzák, zrůda, obluda» převzatý 
z francouzštiny (monstre) změnil na kladný «něco neobyčejně významného, 
vynikajícího» pod vlivem sémantiky anglického slova monster (MoHcmpbl 
KMH06M3Heca). Z italštiny bylo převzato slovo nacma pro těstoviny, zatímco 
původní význam označoval konzistenci výrobku (něco polotekutého a 
polotvrdého současně, např. 3y6Ha5I IIacTa, TOMaTHa5I IIacTa). 

Slovo npoeKT (fr. projet) se používalo ve významu «něco, co bylo ve 
stadiu zrodu, něco předběžného», v dnešní době se význam přesunul (podle 
angl. project) i na televizní soutěže a další nejrůznější pořady komerčního 
zaměření, výstavy, akce. 

Slovo KypaTop (angl. curator) bylo v jazyce známé jako opatrovník, 
správce; dnes je význam posunut na organizátora výstav nebo festivalů. 

Nového rozmachu se může dočkat slovo 61O)1,~eTHbIň, které v obchodní 
mluvě může nahradit přídavné jméno .n;erneBbliÍ a tím odsunout na periférii i 
synonymum «.n;OCryIIHbliÍ», které se začalo používat hned po přestavbě 

(docmynHble 71eHbl, docmynHoe 3JlUmHOe :JICWlbě) a nedávno vzniklé synonymum 
«Bblro.n;HbliÍ» (6blzodHble 71eHbl). V internetových obchodech a v reklamě se 
začalo používat spojení 61Od:JICemHble 71eHbl, 61Od:JICemHa5l 6UdeOKaMepa, 
61Od:JICemHblU Hoym6yK. Nový význam byl přejat z angličtiny (budgetary) a 
znamená, že cena odpovídá kvalitě, nikoliv že dražší výrobek je člověku 
nedostupný, tak jako tomu bylo v případě .n;erneBbliÍ, .n;OCTyIIHbliÍ, kde často 
vznikala asociace drahý, nedostupný. 

OHIi npeMO)l(aT KyllllTb y <pHpMbI TYP IlO «OqeHb BblrOLJ;HOií IIeHe». (www.utro.ru. 22.8.2007) 

Slovo )1,enapTaMeHT se používalo a používá k označení francouzských 
reálií. Z angličtiny (department) se do ruštiny přesunul význam «oddělení, 
resort» ( denapmGMeHm nompe6UmeJlbCKOZO pblHKa, denapmaMeHm C6513U, 
denapmGMeHm yZOJl06HOZO p03blCKa, denapmaMeHm 6emepuHapHou Medu71uHbl, 
denapmGMeHm O 6pa306aHU5l, denapmaMeHm ceMeuHou u MOJlodě:JICHOU 

nOJlUmUKU, denapmaMeHm 6HeULHe3KOHOMUtleCKUX u Me:JICdyHapodHblX C6513eu). 
V rámci rozvoje cestovního ruchu se stává populárním slovo aHuMaTop 

převzaté z angličtiny s významem organizátor zábavy turistů v hotelu, na pláži. 
Původně bylo slovo převzato z francouzštiny (animateur) ve významu «tvůrce 
kreslených filmů». 

Vlivem anglického «to present» se rozšířil význam slova npe3eHTOBaTb 
na vystavovat, přednášet, představovat. Současně se vyskytuje původní význam 
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z francouzského «prezent» - darovat. 

3Kc-rnaBa C.JI)')K6bI 6e30IIaCHOCTH npe3eHTOBa.TI HMeHHHHHKy rHraHTCKHH T)'JIbCKHH rrpHHHK. (KOMCOMOJIbCKaH 

rrpaB,ll,a, 3.4.2006) 
B rocTHHHu;e npe3eHTOBaJlH CBOH ropo,ll,a crpaHbI-KaH,!l,H,ll,aTbI OJIHMIIHa,ll,bI. (KoMMepCaHTh, 7.7.2007) - B 

u;eJIOM COqHHCKaH npe3eHTaQHB OCTaBHJIa OqeHb rrpHHTHOe BIIeqaTJIeHHe. (lhBecTHSI, 7.7.2007) 

Slovo TpeK bylo přejato z angličtiny (track) pro oblast sportu, kde 
označuje cyklistickou závodní dráhu, velodrom. V dnešní době byl opět převzat 
význam z angličtiny, a to píseň, hudební kompozice nahraná na jakýkoliv nosič. 

C60pHHK JIy'IIIJHX KOMII03U;Hií rpyIIIIbI BKJIIOqaeT B ce6H ,ll,Ba HOBbIX TpeKa. (TB-I1apK, 5/2006) 

Kritéria, zda slovo v daném významu budeme kvalifikovat jako druhotně 
přejaté nebo uvažovat o přirozeném sémantickém vývoji dříve přejatého slova, 
jsou převážně uzuální a extralingvistická. Je třeba si uvědomit, v jaké sféře 
činnosti se slovo s novým významem objevilo, v jakém jazyce, v jaké zemi i v 
jaké době. Nesmíme opomenout ani lingvistická kritéria. Je velmi těžké objasnit 
vznik nového významu jako výsledek sémantického vývoje slova. Je třeba 
hledat v jiných jazycích, které mohly ovlivnit vznik slova s tímto významem. 
Velmi nám může pomoci i ten fakt, že jedno slovo s různými významy má různé 
zdroje přejímání, např. IIHnOT. 

Další otázka, která s tímto jevem souvisí, je ta, zda jsou druhotně přejatá 
slova ve vztahu k prvotním přejímkám homonymy nebo se jedná o nový význam 
mnohoznačného slova? Máme-li při interpretaci významů jednoho slova 
společné sémantické komponenty, pak tyto významy je třeba chápat jako různé 
významy mnohoznačného slova, jestliže tyto komponenty chybí, pak 
odpovídající významy je třeba považovat za homonymické, např. u slova IIHnOT, 
KOHcpepeHU;H~, MOHCTP se významy neztotožňují, a proto se jedná o homonymii, 
jelikož v novém významu není ani jeden komponent, který by byl totožný se 
sémantickými komponenty slova «IIHJ10T» v jeho prvotní přejímce. Naopak u 
slova cpopMaT jsou sémantické komponenty typ, tvar, formát společné pro různé 
významy tohoto slova (cpopMaT 6YMa)l(HOrO nHCTa x cpopMaT TeneBH3HOHHOH 
IIepe.n;aQH ). 

Druhotná nominace se týká převážně cizojazyčné lexiky. Cizí slovo 
nemusí být převzato pouze jednou. Jsou známy i případy, kdy slovo převzala 
ruština podruhé, ale se změněným významem, popř. se staré významy 
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modifikují. Velmi módním se v poslední době stalo slovo BHpryaJlbHblĎ. Je to 
cizojazyčná výpůjčka, která byla přejata z angličtiny (virtual) ještě na začátku 
20. století a označovala «toho nebo to, co se může nebo musí projevit při 
určitých podmínkách»; rozšíření počítačů se podílelo na vzniku dalšího 
významu «nonfqeCKHH», tj. takový, který nemá fyzického ztělesnění nebo 
takový, který je realizovaný pouze v počítači. Na konci 20. století znamená již 
«to, co je tvořené prostředky počítačové grafiky» a na začátku 21. století «velmi 
nízký», zatím pouze ve spojení s podstatným jménem 3apnnaTa. V tomto 
případě jde o metaforu. Kromě posunu ve významu vykazuje toto přídavné 
jméno velkou slovotvornou aktivitu. V tisku se objevuje odvozenina 
«BHpryanbIWIK», která není ještě fixována ve slovnících, ale význam se už 
vykrystalizoval: «cnell,HanHCT no C03,ll.aHHIO ceTeBoro npocrpaHcTBa», T.e. 
«qenOBeK, C03,ll.aIOIWIH ,ll.aHHYIO HMHTall,HIO ,ll.eHCTBHTenbHocTH». Vedle tohoto 
slova se objevuje i slovo «BHpryam>, které však označuje jakéhokoli uživatele, 
návštěvníka sítě. Slovo se od samého počátku podílí na růstu počtu slovních 
spojení (BupmyaJlbHbl'U aopec, BupmyaJlbHblU KaHaJl, BupmyaJlbHaJl 
peaJlbHOcmb/oeucmBumellbHocmb, BupmyaJlbHaJl 3apn.Jlama, BupmyaJlbHblU 

6U3Hec). 

BHPTYaJlbHblií 6H3Hec CTaHOBHTCH BeCbMa CKpOMHOH qaCTblO MHpOBOH 3KOHOMHKH. (1I3BecTHH, 

11.10.2002) - BHPTYaJlbHblH 6H3Hec - 3TO IlO cymecTBy aJIbTepHaTHBHoe Cpe)1,CTBO ToproBnH. (1I3BecTHH, 

22.4.2002) 

Slovo KJ1HH .. (angl. c1inch) označovalo nejprve jenom zákrok používaný 
v boxu, i když nedovolený. Na konci 20. století bylo převzato ještě jednou, ale 
již pro označení patové situace v ekonomice a očekávání jejího brzkého 
vyřešení; v počítačové terminologii jde o nepravidelnosti v práci operačního 
systému; v tisku se objevuje spojení Boumu B KJlUHll (střetnout se politicky), které 
má prozatím expresivní charakter; Bay .. ep (angl. voucher) bylo přijato do 
ruštiny koncem 90. let 20. století v souvislosti s kupónovou privatizací ve 
významu npHBaTH3all,HOHHbIH qeK, ll,eHHaJl 6yMara.V tomto významu se na 
počátku 21. století z aktivní slovní zásoby vytratilo a přesunulo se na její 
periférii. Dnes se do ní vrací ve významu 1) nyměBKa (z angl. hotel voucher), tj. 
poukaz pro pobyt v hotelu a 2) KJlpCOBKa (z angl. meat voucher), tj. poukaz na 
stravu, stravenka. 

1I3-3a IlepHo~eCKH B03HHKalOIlUIX TPy)1,HOCTeH co CBoeBpeMeHHbIM HCIlonHeHHeM CBOHX 3aeMHblX 

o6ruaTenbCTB rrpaBHTenbCTBO BOIDJlO B KJlHHq. (MocKoBcme HOBOCTH, 14.1.2003) 
Ceiíqac 60nhIIIHHCTBO pyccKHX TypHCTOB IlonyqaeT IlaKeT )1,oK}'MeHTOB-IlaCIlopT C BH30H, Bayqep H 

Me)1,CTapaxoBKY- rrpHMO B ropOIlOpTY. (lliBecTHH, 25.7.2007) 
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13. ZÁVĚR 

Každý, kdo čte ruský tisk, dívá se na televizi nebo poslouchá rozhlasové 
vysílání, si nemůže nepovšimnout změn, které charakterizují současný ruský 
jazyk. Afixace, kompozice, zkratky nejrůznějšího typu, profesní žargon (hlavně 
mládežnický slang a zločinecký argot), sémantické posuny, politická metafora, 
stylistická integrace jednotlivých slov a skupin slov, při níž dochází 
k neutralizaci hovorových a knižních slov, ke sblížení hranice mezi spisovným a 
terminologickým, mezi spisovným a hovorovým používáním slov, to vše 
charakterizuje dnešní ruštinu. Zatímco na počátku změn docházelo k výměně 
celých vrstev slovní zásoby, tzn. k archaizaci a dearchaizaci, současná ruština se 
musí vyrovnávat s «prorůstáním» nestandardní lexiky do spisovného jazyka. Se 
sníženou lexikou, s růstem expresivizace i s vulgarizmy se setkáváme nejen v 
ústním projevu, ale i v psaných textech nejrůznějšího žánru. Jelikož podstaným 
aspektem jazykové situace je její dynamická povaha (neustále se mění a vyvíjí), 
setkáváme se uvnitř všech evropských jazyků s jevy, které lze shrnout pod 
termín substandardizace. Jde o vztah standardního (spisovného jazyka) a variet 
stojících mezi ním a dialekty. Substandardy jsou zdrojem jazykových změn a 
pronikají i do standardu psaného. 199 Pozice standardu se oslabuje tím, že do 
něho pronikají substandardní prvky převážně morfologického a lexikálního rázu. 
Proces, se kterým se dnes setkáváme, charakterizuje Valginovová jako 
"C6nU)KeHHe HOpM nHChMeHHoŘ H yCTHOŘ peqH, a TaK)Ke KHH)J(HhIX H 
p33rOBopHhIX CTHlleŘ npH coxpaHeHHH HX npHHlJ,HnHallhHoŘ 

,l1;mp<pepeHlJ,HpOBaHHocTH; pOCT BapHaHTHocTH 513hIKOBhIX Cpe,l1;CTB B npe,l1;enax 
HOpMhI; ,l1;H<p<pepeHlJ,HpOBaHHocTh HOpMhI npHMeHHTenhHo K p33HhIM peqeBhIM 

6 - wo cHryalJ,H5IM; ocna neHHe HOpMhI B CTOpOHY ee ,l1;eMOKpaTH3aI.J,HH. 
Od počátku změn se však ruština musí vyrovnávat ještě s jedním 

fenoménem konce 20. století a počátku 21. století, a tím je nebývalý nárůst 
cizojazyčné lexiky, která velmi intenzivně obohacovala spisovnou ruštinu. 
V dnešní době proniká spíše do nestandardní lexiky, která si cizojazyčné 
lexikální jednotky dále přetváří (,l1;enpeCCH5I - ,l1;enpeCH5IK). Příliv cizojazyčné 
slovní zásoby není v ruštině žádným výjimečným jevem. Je to přirozený 

výsledek politické a ekonomické integrace států, důsledek navázání 
ekonomických, politických a kulturních styků s jinými zeměmi. Jak se s ním 
ruština vyrovná, ukáže až budoucnost. Také ruští lingvisté se ve vztahu k 
cizojazyčné lexice dají rozdělit na dvě skupiny. První z nich, jejímž zastáncem 
je např. Sternin, se domnívá, že sociálně-ekonomická stabilizace, ukončení 
tržních reforem povedou ke snížení počtu cizojazyčných slov a v základním 
fondu jazyka zůstanou jen komunikativně významné jednotky. Ostatní se 

199 Standard neboli standardní jazyky je označení podle anglosaského vzoru, které je v poslední době přejímáno 
mnoha národními lingvistikami. Jde o termín neutrální. 
Substandardní (nestandardní) je chápán jako pokleslý nebo nižší standard. 
200 Ba.JJTHHa, H.C.: AKTHBHble npoueCChI B COBpeMeHHoM pyCCKOM H3hIKe. MocKBa 2003, s. 51 
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dostanou do pasivní slovní zásoby nebo zůstanou v profesionálních 
terminologických systémech a podjazycích. Jazykový systém si ponechá jen 
nominativně a komunikativně relevantní jednotky cizího původu. Podobný 
názor má také Je.A. Zemská, která na otázku, zda současná ruština potřebuje 
ochranu, odpovídá: «HeT, 5l .nyMaIO, qTO HY)K,n:aeTC5l B KOppeKl(HH CBoero 5l3hlKa 
no,n:aBIDIlOrn;ee 6onhmHHcTBo pOCCHHCKHX rpa)J(.1J:aH. H~aeTC5l B 3HaqHTenhHO 
60nee BhlCOKOM ypoBHe KynhTyphl Bce 06rn;ecTBo. I10pqa 5l3hIKa, o KOTOpOH TaK 
MHoro nHmyT, 3aTParHBaeT He cHcTeMy 5l3hIKa, a 5l3hIKOByro cnoco6HoCTh, 
yMeHHe rOBopHTh. HOBhle ycnOBH5l <pyHKl(HOHHpOBaHH5l 5l3hIKa, n05lBneHHe 
6onhmoro KOnlfqeCTBa Heno,n:roToBneHHhIX yCTHhIX ny6nlfqHhIX TeKCTOB 
C03,n:aeT BneqaTneHHe o pOCTe KOnlfqeCTBa omH6oK. BnpOqeM, HeKoTophle 
nHHrBHCThl nonaraIOT, qTO KOp5lBOCTh peqH Bhl5lBn5leT 3anO)KeHHhle B 5l3hlKe 
TeH,n:eHl(HH Pa3BHTH5l».201 K procesu přejímání se vyjadřuje i Valginovová, která 
říká, že: «B 90-e rO.11:h1 :xx CTOneTH5l O,n:HHM H3 HaH60nee aKTHBHhIX H 
COl(HanhHO 3HaqHMhlX 5l3hIKOBhlX npOl(eCCOB OKa3anC5l npOl(ecc 3aHMCTBOBaHH5l 
HHOCTPaHHhlX cnOB. HH05l3hIQHOe cnOBO, qarn;e Bcero aHrnHHcKoe, B 
COBpeMeHHOM pyCCKOM KOHTeKCTe - 3TO o,n:Ha H3 npHMeT 5l3hlKOBoro BKyca 
3noXH».202 

Druhou skupinu zastupuje např. Kostomarov, který píše: «pa3YMeeTC5l, 
HHocTPaHHhle cnOBa 3aCOpH5lIOT peQh, oco6eHHo ecnH eCTh HM OQeBH,n:Hhle 
pyccKHe aHanOrH, ecnH 3HaQeHHe MX He5lCHO, Heo6rn;eH3BeCTHO H Kor,n:a MX 
ynOTPe6IDIlOT pa,n:H MO.11:h1 H no xy,n:0MY 3HaHHIO po,n:Horo 5l3hIKa, 
HeocMhlcneHHO, 6e3 Ha,n:06HOCTH, HnH Toro xy)Ke, QTo6hl 3aMacKHpOBaTh 
nceB,n:oyqeHHocThIO He,n:oyMHe. Cyrn;ecTByeT, BH,n:HMO, HeKa5l HopMa 
nornOrn;eHH5l HHocTPaHHhIX cnOB pycCKHM 5l3hIKOM, H, ecnH OHa co6nIO,n:aeTC5l, 
npOl(eCC H,n:eT eCTeCTBeHHO, He3aMeTHO. Cero,n:H5l OHa, HeCOMHeHHO, 
npeBhlmeHa: K TOMy)Ke 3aHMCTBOBaHH5lMH H3 o,n:Horo HCTOQHHKa».203 

Je třeba se kladně dívat na přejímky, které se stávají protějšky ruských slov, 
jež si mohou konkurovat a tím diferencovat různé odstíny, ať již stylistické 
(6H3Hec x KOMMepl(H5l; 60nenhrn;HK x <paHaTHK x <paR; MOTOl(HKn x 6aHK), nebo 
sémantické (6peH,n: x neH6n x MapKa x 5lpnhlK x KneHMO x 3THKeTKa), popř. se 
podílet na vzniku gradačních synonym (6onhmoH x OrpOMHhlH x 
KonoccanhHhlH; BhlMoraTenhCTBO x maHTa)K x p3KeT). Při jejich adaptaci tak 
ruština může ukázat životaschopnost svého slovotvorného systému. Některé 
neologizmy mají variantní podoby, u některých se u jednoho a téhož obsahu 
užívá několik sourodých názvů bez výrazného stylového, komunikačního a 
frekvenčního rozlišení. 

Při tvoření slov se používají nejrůznější prostředky, z nichž některé mohou 
být upřednostněny a další zatlačeny do pozadí. V současné době si i nadále 

201 E.A.3eMCKaH: AKTHBHhle npou,eCChI B pyCCKOM Sl3hIKe nocJIe)lJIero )J.eCSlTlUleTIDI xx BeKa. lJacTh 4. 
(www.gramota.ru) 
202 Tamtéž, s. 108 
203 KOCTOMapOB B.f.: COBpeMeHHhIH pyCCKHH JIHTeparypHhIH Sl3hIK.MoCKBa 2003, s. 194 
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udržuje prvenství derivace. Velkou frekvenci nabývá i tvoření ruských protějšků 
k přej ímkám a využívání možností slovotvorného systému ruštiny při adaptaci 
přejímek. 

Zatímco u podstatných jmen je v popředí sufixace, u sloves je to sufixace 
(např. rreHCH5I - rreHcHoHepHTb, HH,I1;eKCaU;H5I rreHcHM - HH,I1;eKCHpOBaTb rreHcHH; 
KOMHccap KOMHccapHTb) i prefixace (KoMMeHTHpoBaTb 
rrpoKoMMeHTHpoBaTb). K mnohým dřívějším neologizmům se utvořila další 
odvozená slova, u značného počtu neologizmů se jejich významová stránka 
obohatila o nové významy. U jiných neologizmů se jejich užívání rozšířilo do 
dalších komunikačních sfér. Tato kontinuita lexikálních procesů tvoří jeden 
z charakteristických rysů nové slovní zásoby. Souhrnný pohled na současnou 
tvarovou neologii v ruštině ukazuje, že převážná část slovotvorných postupů 
souvisí s tendencí ekonomie, úspornosti jazykových prostředků. To souvisí se 
současným trendem: za co nejkratší dobu vyjádřit co možná největší množství 
informací. Je to období záplavy aktivních zkratek, velkého nárůstu hybridních 
struktur a aktivizace tendencí univerbizačních; přitom derivace a kompozice 
stále patří k základním možnostem. Velkou produktivitu vykazují i deverbativní 
substantiva na - Ka, např. TycoBKa. Kromě standardních výše uvedených 
postupů je třeba mezi neologizmy zařadit lexikální jednotky vzniklé pomocí 
dalších slovotvorných postupů, jakými jsou např. kalambúr, které potvrzují 
kombinační schopnosti ruštiny. Své místo ve slovní zásobě mají také slova 
tvořená a užívaná příležitostně. Při tvorbě neologizmů ruština nezná téměř žádná 
omezení (fonematická, morfologická, syntaktická nebo typologická), rovněž 
v kombinování domácích a cizích prvků v jednom slově (tato volnost je dána i 
historicky); důležitá je komunikativní funkčnost. Spojovatelnost elementů je 
skoro bez hranic, prvky lexikální se široce uplatňují ve funkci afixální; vzrůstá 
počet jevů přechodového a difúzního charakteru. Stále existuje transfer 
z jazykových oblastí substandardních směrem k jazyku spisovnému. 

Široce je zastoupena sémantická forma neologie s bohatou škálou 
významových transpozic. Neděje se tak jenom u cizojazyčné lexiky, ale ruština 
tímto způsobem stále více začíná pracovat s vlastní slovní zásobou. Nejvíc se 
uplatňuje metaforizace, která jako faktor neologie poskytuje především 

významy záporně hodnotící, pejorativní. Mnohá slova také rozšířila nebo zúžila 
svůj význam, popř. byla druhotně převzata. Zaznamenali jsme i snahu, známou 
také v dnešní češtině, o dosažení jakési hodnotící hypersuperlativní sémantiky 
jako reakci na impuls mimojazykových faktorů (reklama, marketingové 
soutěžení), které si vynucují stále zesilovat hodnotící charakteristiky. Odtud 
reklamní fráze typu «Naše banka je víc než banka», vysoká frekvence prvků 
typu mega-, archi-, super-, k nimž se dnes v češtině i ruštině vřazuje euro
(eBpo) - eurokoncert, eBpOKOHu;epT, eBpOCrreu;o,I1;e)l(,I1;a; dále adjektiva typu 
prestižní, exkluzivní (exkluzivní rozhovor, exkluzivní reportáž, 3KCKJU03HBHa5I 
CTOMaTOJIOrH5I, tj. bezbolestná; rrpeCTH)I(HOe nebo 3JIHTapHOe, též 3JIHTHOe 
06pa30BaHHe, rrpeCTH)I(HbIe MHKpopaMoHbl, cyrreprrpecTH)I(Hble ,I1;OMa - drahé 
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bytové domy; 3n:RTHax Me6enb M CBeTMnbHMKM, caMble 3KCKnI03MBHble 
nOH,ll;OHCKMe Mara3MHbl), v ruštině též adjektiva KynbToBblH, 3HaKOBblH 
(KynbToBblH <pMnbM, 3HaKoBax <pMrypa). 

Neologizmy jsou časově podmíněny. Nesmíme ztrácet ze zřetele jejich 
další vývoj. Ne všechna slova budou používána v dalším období, u některých se 
význam vykrystalizuje nebo se zcela změní. Některá rozšíří svou variantnost, u 
některých jejich variantní podoby názvů ustoupí a ustálí se jedna podoba. 

Změny ve slovní zásobě jsou nyní mnohem výraznější a intenzivnější než 
v předcházejícím období. Slovní zásoba se stále více doplňuje výrazy spojenými 
s novými formami komunikace - s využíváním Internetu, s rozvojem výpočetní 
techniky, reklamy apod. Narůstá počet lexikálních jednotek souvisejících s 
rozvojem bankovnictví, marketingu, se změnou životního stylu, sociální 
politiky, s aktivním děním na politické scéně. Nesmíme ztrácet ze zřetele jejich 
časovou podmíněnost a další možný vývoj, v němž ne všechna budou užívána. 
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