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1 Úvod 

Anglický jazyk spolu s ruským patří v současnosti mezi jeden z nejrozšířenějších 

světových jazyků. Anglicky se děti učí od mateřské školky, dospělí chodí na různé 

jazykové kurzy, v rádiích posloucháme anglické písně, není problém koupit si knihu 

v angličtině, televize vysílají americké filmy a seriály. I proto angličtina stále více 

ovlivňuje ostatní světové jazyky, do kterých pronikají různá anglická slovíčka. Ten, kdo 

dnes neví, co znamenají slova jako computer nebo friend, jako by ani neexistoval. 

Ruština zaujímá celkové páté místo na žebříčku nejrozšířenějších světových jazyků. 

Rusky hovoří více než 180 milionů lidí po celém světě, a také je nejvíce používaným 

slovanským jazykem.  

Tato práce je zaměřena na česko-rusko-anglickou slovní zásobu internetu, který 

tvoří nedílnou součást masmédií. Část slov z toho oboru pochází z angličtiny. Později 

byla přejata do ostatních jazyků a dnes se z nich stala slova mezinárodní. Do ruštiny 

začala anglická slova pronikat už v polovině 16. století, ale největší rozmach zažila až 

v 90. letech 20. století po rozpadu Sovětského svazu, kdy bylo celé Rusko ovlivněno 

americkou kulturou fastfoodů a počítačů. Na hamburger od MacDonalda se čekala 

stejně dlouhá fronta jako kdysi na Lenina. Rusové začali upřednostňovat slova 

anglického původu před slovy ruského původu. Příčin je hned několik a teoretiků, kteří 

se touto otázkou v posledních letech zabývají, je mnoho.  

Jak zde již bylo napsáno, tato práce se zabývá česko-rusko-anglickou slovní 

zásobou internetu. Připojení k internetu, ať už bezdrátové nebo s pomocí kabelu, 

v současnosti najdeme v každé domácnosti. Na internetu lze vyhledat mnoho informací, 

pustit nebo stáhnout si hudbu, filmy, videa nebo přečíst si noviny v mnohých světových 

jazycích včetně již zmiňované ruštiny a angličtiny. Současná generace je velmi 

ovlivněna internetem. Jako všechno ostatní, i toto má své výhody a nevýhody. Hlavní 

nevýhodou je, že většina slov týkajících se internetu pochází z angličtiny a i člověk, 

který hovoří tímto jazykem, může mít problém s porozuměním některých termínů, 

protože některé z nich nebyly přeloženy do češtiny.  

V dnešní době je znalost cizích jazyků velmi důležitá. Nejpopulárnější je 

samozřejmě angličtina, ale ruština se pomalu vrací zpět do popředí, přičemž zaujímá  

5.–6.místo ve světě. Nesmíme však zapomínat na češtinu. Ačkoliv náš jazyk nepatří 

mezi světově rozšířené, stále je naším oficiálním jazykem a i my se musíme potýkat 
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s přílivem cizích slov, která čím dál častěji nahrazují slova česká. Obzvláště mladí lidé 

se s oblibou vyjadřují anglicko-česky. 

(http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/analytics/article/news0028.html?print=true). 

Bakalářská práce přináší nejen teoretický základ, pojednávající o přejímání slov 

z jednoho jazyka do druhého jak v obecné rovině, tak i se zaměřením na anglicismy 

v ruském a českém jazyce. Součástí práce je pak tematický slovník oblasti masmédií, 

především internetu, který tvoří praktickou část práce a obsahuje základní výrazy a 

zkratky, se kterými se každodenně uživatelé masmédií setkávají, a kterým mnohdy i 

nerozumí.  
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1.1 Cíle a metodika bakalářské práce 

Cílem práce je porovnání slovní zásoby ruského, anglického a českého jazyka 

tématu masmédia. Jednotlivé příklady jsou zaměřeny na slovní zásobu týkající se 

internetu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, kterými se tato práce 

zabývá, jako například co je předmětem lexikologie, pojem slovní zásoba. Dále jsou zde 

rozebrány způsoby a příčiny přejímání slov v anglickém, ruském a českém jazyce. Část 

práce se zaměřuje na samotný proces přejímání slov do ruštiny, angličtiny a češtiny. To 

vše je doplněné příklady přejaté slovní zásoby. Značná pozornost je věnována 

masmédiím, vysvětlení podstaty masmédií, jejímu rozdělení, a také samotnému pojmu 

internet. V této části se seznámíme se stručnou historií internetu, a také s tzv. novými 

médii. Poslední část tvoří kapitola věnovaná anglicismům a amerikanismům v ruském a 

českém jazyce.  

Praktická část je věnována tematickému slovníku, který je zaměřen na 

internetový slang a složeniny. Pomocí excerpce z mnohých převážně internetových 

zdrojů budou vybrána jednotlivá slova, u kterých je jasně patrný jejich anglický původ. 

Slovník bude rozdělen do tabulky o třech částech. První část se věnuje původním 

anglickým výrazům oblasti internetu. Jednotlivá anlická slova budou doplněna o 

transkripci. V etymologickém slovníku bude vyhledán původ jednotlivých slov. V ruské 

části tabulky se budeme zabývat přízvukem transliterovaného slova a potom samotným 

procesem transliterace. Především se bude jednat o vysvětlení procesu transliterace, tj. 

kdy a v jaké grafické podobě přechází některá písmena, která jsou typická pro 

angličtinu, ale ne pro ruštinu, například [ə], které nejčastěji přechází v [a]. Poslední část 

tabulky bude obsahovat překlad jednotlivých slov do českého jazyka. Pokud budou 

dohledány slangové výrazy přejaté z angličtiny a užívané v češtině, ať už v původní 

podobě, či přizpůsobené češtině, budou doplněny do tabulky. Součástí slovníku budou i 

zkratky často používané mládeží v textových zprávách či chatových diskuzích, u 

kterých bude uvedeno jejich původní anglické znění, a následně budou přeloženy do 

češtiny a ruštiny. Dále budou do slovníku zahrnuty názvy oblíbených webových 

stránek, a také často používaná slova na sociálních sítích. V příloze této práce bude 

možné najít malý slovník anglických slov oblasti internetu, která mají svůj ruský 

ekvivalent.   
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1.2 Výchozí hypotézy 

Lze předpokládat, že většina anglické slovní zásoby týkající se internetu bude 

mít svůj ruský i český ekvivalent, který je možné najít ve výkladovém a etymologickém 

slovníku. Tato hypotéza se opírá o výzkum, který byl proveden v rámci excerpce slov.  

Ve výkladových, etymologických, anglicko-ruských slovnících a slovnících 

profesionalizmů byly nalezeny ve větší míře ruské, respektive české ekvivalenty 

anglických slov.  

Lze předpokládat, že převážná část ruské slovní zásoby internetu bude slangová. 

Jak zde již bylo napsáno, většina anglických slov má svůj ruský ekvivalent, přesto je 

možné, převážně na internetu, v internetových diskuzích, atd. najít slangové výrazy, 

které plně korespondují s anglickými výrazy. Mladí lidé tato slova přejímají se stejnou 

výslovností, slova jsou pouze přepsána do azbuky. To samé lze předpokládat i u češtiny.  

Slovní zásoba internetu obsahuje velké množství zkratek, které umožňují 

rychlejší dorozumívání se mezi sebou, především v chatové konverzaci a pomocí 

textových zpráv. Tyto zkratky jsou nedílnou součástí internetové slovní zásoby. Lze 

předpokládat, že v internetové konverzaci je používán především jejich anglický 

ekvivalent, ruský a český méně často, což lze vyvozovat z faktu, že tento způsob 

komunikace používají především mladí lidé, kteří znají angličtinu. Pro ruštinu i pro 

češtinu existuje jejich překlad, který však není používán.  

Tyto tři hypotézy se opírají o výzkum v rámci excerpování slov. Jednotlivé 

slovníčky jsou uvedeny v praktické části nebo v příloze této práce. 
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I. Teoretická část  

2 Lexikologie 

Tato kapitola se věnuje základnímu vymezení jednotlivých pojmů, jako předmět 

lexikologie, definice slova, členění, vývoj, obohacování, rozsah a proměnlivost slovní 

zásoby. Dále se tato kapitola zabývá přejímáním slov. Důraz je kladen na příčiny 

přejímání slov, dále na způsoby přejímání slov. Poslední část této kapitoly je zaměřena 

na přejímání slov do ruského, anglického a českého jazyka. Tato fakta jsou následně 

porovnána v závěru této kapitoly. Hlavním cílem tohoto shrnutí je snaha o nalezení 

společných rysů jednotlivých slovních zásob a společných mezníků, důležitých pro 

všechny tři jazyky.  

2.1 Předmět lexikologie 

Lexikologie - „это наука о слове“. (Рублева, 2004, str. 14). Lexikologie 

zkoumá slovní zásobu určitého jazyka. Základní jednotkou slovní zásoby je slovo, které 

je nositelem lexikálního významu. Existují dva metodické postupy, pomocí kterých 

lexikologie zkoumá slova: semasiologický a onomasiologický. Semasiologický postup 

„vychází od formy slova a zjišťuje její význam, popř. významy (u slov mnohoznačných), 

a změny významu“; onomasiologický postup „vychází od věci nebo představy o ní a 

zjišťuje, jak se představa o věci v určitém jazyce vyjadřuje; postupuje tedy od 

označované věci k jejímu znaku.“ (Pokorný, 1979, str. 1). 

2.2 Slovní zásoba  

„Všechna slova jednoho jazyka tvoří jeho slovní zásobu.“ (Hauser, 1964, str. 1). 

Слово „это языковая единица, которая служит для обозначения 

(наименования) предметов и признаков (действий, отношений, качеств, 

количеств).“ (http://gramota.ru/book/litnevskaya.php?part3.htm#1).  

„In studying word-formation, we seek to transcend the individuality of items that 

is typical of the lexicon as a whole and set out the very widespread regularities that 

make the constitution and grammatical distribution of one word similar to those of 

another.“ (Quirk, Greenbaum, 1990, str. 1518). 
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V následující části bude představena slovní zásoba jazyka v obecnějším 

kontextu, její členění, vývoj a obohacování, rozsah a proměnlivost. 

2.2.1 Slovo 

Základní jednotkou slovní zásoby je slovo. Podle Рублевой (2004,  

str. 14 - 15) jsou nejdůležitějšími znaky slova jeho „фонетическая оформленность, 

грамматическая оформленность, значение, номинация и номинативная функция, 

воспроизводимость, самостоятельность, валентность.“ Podle Hausera (1996,  

str. 5) slovo rozlišujeme podle formy, což znamená, že rozlišujeme jeho hláskovou 

stavbu; nebo podle obsahu neboli významu, tedy podle toho, co příslušné slovo 

označuje nebo pojmenovává. Význam slova je vázán na určitý jazyk, má 

celospolečenskou platnost a je přijímán celou národní společností. Jednotlivá slova mají 

i více významů, tím pádem slouží k označení několika skutečností. Pokud mezi různými 

významy slova existuje určitá souvislost, jako ve slově koruna, jedná se o polysémii 

neboli o mnohovýznamovost. Pokud mezi významy slova neexistuje určitá souvislost, 

jako ve slově rys, mluvíme o homonymii.  (Hauser, 1996, str. 5). 

Mnohoznačnost a homonymii rozlišujeme i v anglickém a ruském jazyce. 

V anglickém jazyce je mnohem složitější rozeznat homonymii od mnohoznačnosti. 

Nejvíce slov v angličtině patří mezi mnohoznačná, což je způsobeno především tzv. 

economizing tendency, tedy snahou o vyjádření co nejvíce významů v jednom slově.  

Za mnohoznačné slovo je v angličtině považováno slovo foot (of person, of bed, of 

mountain), account (bank account, email account). Příkladem anglického homonyma je 

slovo file = složka (papírová, v počítači), pilník.  (Yule, 1985, str. 97). 

I v ruštině jsou ve značné míře užívána slova mnohoznačná a homonyma. Ruské 

mnohoznačné slovo стол má hned několik významů – stůl (рабочий, обеденный); 

jídlo, strava, kuchyň (мясной, молочный); oddělení, sekce, kancelář (справочный). 

(Man, 1976, str. 112). Příkladem ruského homonyma může být slovo мыло = мыло для 

мытья, e-mail. 

Při určování mnohoznačnosti a homonymie v českém, anglickém a ruském 

jazyce nesmíme zapomenout na to, že se významy slov nemusí shodovat. Typickým 

příkladem je slovo klíč. V anglickém jazyce slovo klíč považuje za slovo mnohoznačné. 

Klíč od dveří se překládá jako key, klíč na matice jako spanner, vodítko clue, houslový 

klíč jako clef. Naproti tomu v ruském jazyce je slovo klíč považováno za lexikální 
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homonymum. Slovo ключ může znamenat klíč, pramen, vřídlo, nebo také basový nebo 

houslový klíč.  (Копецкий, 1968, str. 46), (Matuchová, Lexicology (přednáška), Praha : 

PedF, 7. 5. 2010). 

 K synonymitě dochází v případě, že jedna skutečnost je označována dvěma 

nebo více slovy. Typickým příkladem je chlapec – hoch – kluk. (Hauser, 1996, str. 5). 

Příkladem anglické synonymity jsou cab = taxi, answer = reply.  (Yule, 1985, str. 95). 

Ruská slova сообщение а мессага jsou považována za synonyma, obě znamenají slovo 

zpráva. Je však mezi nimi stylistický rozdíl. Сообщение je běžně užívané slovo. 

Мессага patří mezi slova slangová a užívá se především v souvislosti s internetem, 

např. odpověď na email, vzkaz na chatu nebo na ICQ. 

Mluvnickou strukturu slova tvoří jeho slovnědruhová příslušnost, ke které patří 

kategorie pádu, čísla, rodu u jmen; osoby, čísla, času, způsobu, rodu u sloves. U 

ohebných slov mluvnické kategorie, ve které slovo může být vyjádřeno svými tvary 

nebo které vyplývají z jeho větné funkce, mluvíme o členství ve větě označované 

termíny podmět, předmět, přísudek atd. Důležitým faktorem je odlišnost různých slov 

od tvarů téhož slova, jako např. hrad – hradu – hradem – hrady; give – gave - given; 

страница – страницы- страницей. Celkový soubor tvarů téhož slova je označován 

názvem lexém. (Hauser, 1996, str. 5). Lexém definuje Vachek (1991, str. 12) jako „the 

basic unit which one obtains in the act of naming“. 

2.2.2 Členění slovní zásoby 

Jak zde již bylo napsáno, základní jednotkou slovní zásoby je slovo. Slovní 

zásoba je souhrn všech slov v určitém jazyce. Slovní zásobu tvoří její jádro a okrajová 

část. Jádro slovní zásoby je tvořeno nejužívanějšími slovy, tj. slovy prastarého původu, 

která jsou po staletí součástí slovní zásoby daného jazyka; slovy označujícími základní 

životní skutečnosti, vlastnosti, děje a jejich okolnosti, pojmy číselné, jako např. voda, 

země, otec, pes, suchý, malý, mluvit, být, tam, kde, jaký, já, ty, jeden, dva, atd. Ostatní 

část slovní zásoby podléhá změnám. Dále podle Hausera (1996, str. 9 – 13) jádrová 

slova tvoří neutrální vrstvu slovní zásoby a ostatní slova se člení do vrstev podle 

různých příznaků: 

1) Podle příslušnosti k jiným útvarům národního jazyka tvoří zvláštní vrstvu 

slova nářeční neboli dialektismy a slova slangová a argotická.  
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2) Podle slohových příznaků dělíme slova na slova hovorová a knižní, slova 

umělecká neboli poetismy a slova odborná. 

3) Podle dobových příznaků rozlišujeme slova stará a nová.  

4) Podle přítomnosti citového příznaku vyčleňujeme ve slovní zásobě zvláštní 

vrstvu slov citových neboli expresivních.  

5) Podle původů dělíme slova na domácí a cizí. 

6) Podle frekvence výskytu rozlišujeme slova užívaná jen málo a slova řídká. 

To samé platí v angličtině, ve které se slovní zásoba rozlišuje podle určitých 

kritérií, které Machutová (Lexicology (přednáška), Praha : PedF, 5. 3. 2010) definuje 

takto: 

1) Regional and social varieties - dialect, slang, argot 

2) Origin – words of domestic origin, foreignisms 

3) Temporal validity – neologisms, archaisms 

4) Frequency of use – rare, frequent 

5) Stylistic features – technical terms, colloquialisms 

6) Emotional load – positive charge, negative charge 

Naproti tomu v ruštině dělíme slovní zásobu (Шанский, 2007, str. 300 - 301): 

1) С точки зрения ее происхождения на исконно русскую лексику и 

заимствованную лексику 

2) С точки зрения сферы ее употребления на диалектизмы, 

профессионализмы, арготизмы и общенародную и социально или 

диалектно ограниченную лексику 

3) С точки зрения экспрессивно-стилистической на межстилевую, 

разговорно-бытовую и книжную лексику 

4) С точки зрения ее активного и пассивного запаса на неологизмы и 

устаревшие слова 

Pro tuto práci je nejdůležitějším dělení slova podle původu, tedy na domácí a 

cizí, resp. words of domestic origin and foreignisms, resp. slovní zásobu vzniklou  
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na ruské půdě a přejatou. Protože přejímání slov se věnuje celá podkapitola, zaměříme 

se na slova domácí.  

Stejně jako česká, tak i ruská slovní zásoba má svůj základ v praslovanské slovní 

zásobě. Některá slova se v češtině objevují od nejstarších dob a jsou tak vžitá, že u 

některých, jako např. škola, kabát, kalendář, nelze pocítit, že jsou cizího původu. Dále 

je v češtině možné najít slova, která mají praslovanské kořeny, např. hlemýžď, hezký, ale 

v ostatních slovanských jazycích se nevyskytují. (Marešová, 2008, str. 2).  

Slovní zásoba vzniklá na ruské půdě je souhrn všech slov, které byly vytvořeny 

v ruštině bez ohledu na etymologii jejich částí, tedy slova slovanského původu, slova 

vytvořená na jejich základě a slova, která vznikla na základě přejatých kořenů či afixů, 

ale domácími prostředky. (Man, 1976, str. 168). 

2.2.3 Vývoj a obohacování slovní zásoby 

„Slovní zásoba jazyka se vyvíjí po celou dobu jeho existence.“ (Hauser, 1964, 

str. 7). Slova zanikají, ale zároveň vznikají, což je spojeno se stálým rozvojem 

společnosti, s jejím politickým, hospodářským a kulturním rozmachem, s rozvojem 

techniky apod. Slovní zásoba je obohacována přejímáním slov, kterému se budeme 

věnovat v následující podkapitole, a také tvořením slov slovotvornými základy, 

především odvozováním a skládáním, a v neposlední řadě zkracováním. Toto je typické 

nejenom pro češtinu, ruštinu, ale také angličtinu.  

Slovní zásoba internetu je nejčastěji tvořena skládáním a zkracováním. Skládání 

je chápáno jako vznik nového slova na základě dvou nebo více existujících slov. 

V češtině existuje méně složenin než v ruštině, kde se jedná o produktivní způsob 

tvoření pojmenování. Nejčastěji se skládají podstatná a přídavná jména, která jsou 

dvouslovná. V ruštině i češtině dělíme složeniny na kompozita nevlastní (spřežky) a 

vlastní. Nevlastní složeniny (несобственно сложные слова) se vyznačují tím, že je lze 

rozdělit na původní slova (kdovíjak, труднодоступный, интернет-банкинг) a podle 

svého vzájemného syntaktického a sémantického vztahu jsou považovány za složeniny 

přiřaďovací. Vlastní složeniny (собственно сложные слова) nelze rozdělit na dvě 

části (mucho-můrka, сухофрукты, интернетомания) a jejich vzájemný syntaktický a 

sémantický vztah ukazuje, že se rozlišují jako složeniny podřaďovací. Jedna z částí 

vlastních složenin není hotovým slovem samostatně existujícím. (Hauser, 1964, str. 16), 

(Man, 1976, str. 51 - 53).  
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V angličtině patří skládání mezi jeden z hlavních slovotvorných procesů. Podle 

Bauerové (1983, str. 10) je skládání chápáno jako „the process of putting two words 

together to form a third.“ Většina anglických složenin tvoří podstatná jména. Vznikají 

tzv. noun compounds (website, homepage, firewall) nebo adjective compounds 

(breathtaking, handmade, ash-blonde, Anglo-Saxon). Na rozdíl od ruštiny a češtiny, kde 

složenina tvoří jedno slovo, anglické složeniny mají tři formy, a sice closed, tj. bez 

spojovníku (notebook); open, resp. bez spojovníku jako dvě samostatná slova (internet 

shopping); hyphenated, tedy se spojovníkem (e-zine). (Matuchová, Lexicology 

(přednáška), Praha : PedF, 16. 4. 2010), (Bauer, 1983, str. 202). 

Dalším ze způsobů tvoření slov je zkracování, což je spojování dvou i více 

zkrácených slovních základů. Zkracování patří v češtině, ruštině i angličtině mezi 

okrajový způsob tvoření slov. Co se týče slovní zásoby internetu, zkratky jsou velmi 

populární. Čeština rozlišuje zkratky iniciálové a skupinové. Iniciálové zkratky vznikají 

z prvních písmen pojmenování, např. OSN, ČR, USA; skupinové zkratky vznikají 

výběrem částí z jednotlivých slov nebo spojením celého slova se zkrácenou částí slova 

jiného. Typickým českým příkladem je Čedok. Iniciálové zkratky se hláskují, skupinové 

se vyslovují jako slovo. (Hauser, 1996, str. 39 - 40). 

V ruštině rozlišujeme zkratky tzv. инициального типа, které se buď hláskují 

(РФ, ИМХО) nebo vyslovují jako celé slovo (ГУМ, ЧАВО). Dále rozlišujeme zkratky 

tzv. слогового типа, ve kterém se spojují části slov výchozího pojmenování, jako 

např. системный администратор = сисадмин; tzv. смешенного типа, kde se 

spojují slova kombinací инициального а слогового типа, např. заведующий 

учебной частью = завуч; tzv. частично сложносокращенные слова, která 

vznikají spojením celého a zkráceného slova, např. заграничный паспорт = 

загранпаспорт. Pro tuto práci je důležité zdůraznit to, že poslední dva typy zkrácenin 

se v oblasti slovní zásoby internetu vyskytují pouze zřídka. (Žofková, Lexikologie RJ II. 

(přednáška), Praha : PedF, 25. 3. 2010), (Man, 1976, str. 69 - 71),  (Vágnerová, 2001, 

str. 82). 

Angličtina dělí zkratky na tzv. clippings, acronyms, blends. Clippings a blends 

patří mezi neformální hovorový typ, acronyms jsou používaná formálně. V angličtině 

patří zkracování mezi tzv. minor word-formation process. Clippings jsou zkrácená 

víceslabičná slova (telephone=phone, showbussiness=showbiz); blends spojují jedno 

slovo s druhým (internet+television=intervision). Acronyms jsou iniciálové zkratky, 
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které vznikají z počátečních písmen, které se vyslovují buď jako celé slovo (NATO, 

UNESCO) nebo se hláskují (DIY, AKA). Mezi tento typ patří většina internetových 

zkratek. (Quirk & Greenbaum, 1990, str. 1580 - 1584). 

2.2.4 Rozsah a proměnlivost slovní zásoby 

Přesný rozsah slovní zásoby je možné částečně zjistit u mrtvého jazyka. To 

záleží především na okruhu zachycených památek psaných tímto jazykem. Zjistit přesný 

rozsah slovní zásoby jazyka živého je nemožné.  

Slovník jedince dělíme na aktivní, který je tvořen slovy, které sám používá a 

pasivní, který obsahuje slova, jimž rozumí, ale v normální řeči je nepoužívá. Pasivní 

slovní zásoba je větší než aktivní. Dále rozlišuje slovní zásobu dítěte a dospělého. Dítě 

má menší slovní zásobu, na její rozšíření působí školní vyučování, četba umělecké 

literatury, při níž si žák osvojuje slova z různých oblastí lidské činnosti.  

Rozsah a proměnlivost slovní zásoby také určují kulturní, politická, historická, 

hospodářská a ekonomická situace dané země. V souvislosti s rozvojem internetu došlo 

k rozvoji slovní zásoby. Byla potřeba vymyslet nová slova, popřípadě bylo nutné, aby 

některá slova rozšířila nebo naopak zúžila svůj význam. Proto nyní ruské slovo ответ, 

znamená nejen odpověď na položenou otázku, dopis, zadání (např. matematické úlohy), 

ale také odpověď na e-mail, textovou zprávu nebo vzkaz na sociální síti.  

Slovní zásoba nejrychleji reaguje na změny ve společnosti nebo na jazykové 

změny. Proto po roce 1989 v Československu a po pádu SSSR, kdy se stala angličtina 

populární, došlo k velkému rozmachu anglicismů a amerikanismů na území Ruska a 

Československé, resp. České republiky. Neustále vznikají nová slova pro nová 

pojmenování, ale současně slova zanikají. Těžko můžeme třináctiletému dítěti vyčítat, 

že neví, co je to floppy disk, když už se dávno nepoužívá a byl nahrazen CD nebo flash 

diskem. Žijeme v době, kdy se neustále vyvíjí nové technologie nebo zdokonalují. Ať se 

to někomu líbí či ne, všichni jsme neustále nuceni držet krok s dobou, protože nové 

nebo zdokonalé technologie čím dál více pronikají do našeho pracovního a soukromého 

života. Na jednu stranu nám tyto novoty mohou usnadnit život, na druhou tím dochází 

k vytrácení určité tradice, zvyků.  

V souvislosti s neustálým rozvojem společnosti, vědy, techniky vzniká větší 

počet slovníků, které se zaměřují na jednotlivá odvětví. Nevýhodou procesu vytváření 

slovníku, který by obsáhl celou slovní zásobu daného tématu je, že vývoj je kolikrát tak 
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rychlý, že než dojde k vydání daného slovníku, slovní zásoba má opět o pár stovek 

nových výrazů více.  

2.3 Přejatá slova 

Přejímání slov je jedním ze způsobů obohacování slovní zásoby a zároveň 

představuje nezaměnitelnou úlohu v procesu rozvoje jazyka. Ve všech obdobích 

jazykového vývoje se přejímala slova z cizích jazyků, která se promítají do života 

obyčejných lidí. Setkat se s nimi můžeme jak v hovorové řeči, tak v odborné 

terminologii.  

2.3.1 Příčiny přejímání slov 

Přejímání cizích slov má příčinu v bližším kontaktu národů, jejich vzájemné 

kulturní, politické a ekonomické situaci. S rozvojem společnosti, vědy a techniky je 

spojena potřeba pojmenovat nové jevy a použít cizí slova tam, kde chybí vlastní. Další  

z příčin, proč různé jazyky přejímají cizí slova, je mezinárodní srozumitelnost, což se 

týká především vědy, techniky a kultury, kde je důležitá jednoznačnost pojmenování. 

V některých případech mohou být cizí slova běžněji užívána než česká (infarkt – záhať).  

V publikaci „Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение  

к ним“ А. Ю. Романова je odcitována část z knihy ruského lingvisty Lotteho, který 

ve své práci „Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и 

терминоэлементов“ dělí tyto příčiny na extralingvistické a lingvistické (Lotte, 1982, 

Podle: Романов, 2000, str.7 - 10): 

A / mezi extralingvistické příčiny patří:  

- „культурное влияние одного народа на другой,  

- наличие устных или письменных контактов,  

- повышение интереса к изучению того или иного языка,  

- авторитетность языка-источника (что иногда приводит к 

заимствованию многими языками из одного и появлению 

интернационализнов),  

- инсторически обусловленное увлечение определенных социальных слоев 

культурой чужой страны,  
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- условия языковой культуры социальных слоев, принимающих новое 

слово.“ 

B / mezi lingvistické příčiny přejímání slov patří:  

- „отсутствие в родном языке эквивалентного слова или понятия,  

- тенденция использования одного заимствованного слова вместо 

описательного оборота: гостиница для автотуристов – мотель, бег 

на короткие дистанции – спринт,  

- стремление к повышению и сохранению коммуникативной четкости 

лексических единиц, которое выражается в устранении полисемии или 

омонимии в заимствующем языке,  

- потребность в детализации соответствующего значения, 

разграничении некоторых его смысловых оттенков путем 

прикрепления их к разным словам,  

- тенденция к экспрессивности, ведущая к появлению иноязычных 

стилистических синонимов,  

- отсутствие в родном языке возможности образования производных 

от имеющегося в данном языке исходногo слова,  

- накопление в заимствующем языке однотипных слов, у которых 

намечается вычленение одного из подобных элементов, таким образом 

заимствуются морфемы и словообразовательные элементы.“ 

Lingvista Крысин (1968, str. 21 - 30) dělí ve své knize „Иноязычные слова  

в современном русском языке“ příčiny přejímání slov na внешние и внутренние. 

Vnějšími, nejazykovými příčinami přejímání slov jsou politické, ekonomicko-

průmyslové a kulturní vztahy mezi národy. Neustálé změny, které probíhají v životě lidí 

a jednotlivých států, se odrážejí ve slovní zásobě. S posilováním politickým, 

ekonomických a kulturní vztahů mezi národy dochází k aktivizaci procesu přejímání 

slov. Tento proces je také urychlen neustálým vývojem v oblasti techniky, kdy dochází 

nejčastěji k rozšíření amerikanismů v ostatních jazycích. Problémem, který se dostává 

do popředí, je fakt, že v jednotlivých jazycích se vyskytují cizí slova, která již mají své 

existující ekvivalenty v mateřském jazyce. Mezi vnitřní příčiny patří snaha o odstranění 
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mnohoznačnosti domácího slova, zjednodušení jeho smyslové struktury, snaha o 

upřesnění výrazu, rozhraničení smyslových odstínů slova (хобби X увлечение).  

Z výše uvedených faktů tedy vyplývá, že příčiny přejímání nemusí být rozděleny 

na dvě části, tj. vnitřní, lingvistické a vnější, extralingvistické. Důležité jsou příčiny 

samotné, z nich jednou z nejdůležitějším jsou ekonomické, politické, hospodářské a 

kulturní vztahy mezi národy, které napomáhají ke zvýšenému zájmu o daný jazyk či 

kulturu. Dále pak snaha o upřesnění výrazu, především jeho sémantiky patří mezi další 

významný faktor v upřesnění příčin přejímání cizích slov, i když se tak děje na úkor 

vlastní slovní zásoby.  

2.3.2 Způsoby přejímání slov 

Cizí názvy jsou do jazyka přejímány dvojím způsobem, a sice přejetím se 

zachováním formy nebo překladem. Přejatá slova, která si zachovala svou formu, se 

různou měrou přizpůsobují domácí slovní zásobě v lexikálních citátech, ve kterých si 

plně zachovávají cizí hláskovou povahu, někdy i přízvuk (evergreen); v mezinárodních 

slovech, která jsou psána cizím pravopisem (angl. jam i česky džem); ve slovech 

zdomácnělých, která se zcela začlenila do domácí slovní zásoby svým hláskovým 

skladem i tvaroslovnou charakteristikou v zakončení. Překlad je častěji používán 

v odborné stylové oblasti, než v běžné mluvě. Jedná se o tzv. kalky
1
, což jsou slova 

utvořená překladem cizích slov přesně podle cizí předlohy. Kalky dělíme  

na morfologické a sémantické. Morfologické kalky „vznikají překladem jednotlivých 

morfémů cizího slova do přijímajícího jazyka.“ (Pokorný, 1979, stránky 80 - 81). 

Jestliže domácí slovo pod vlivem cizího slova dostane nový, tedy přenesený význam, 

vznikají sémantické kalky. Mnohé kalky se časem staly mezinárodními, např. ruské 

небоскреб odpovídá anglickému skyscraper a českému mrakodrap; сверхчеловек – 

superman – nadčlověk. Hybridní slova vznikají kombinací překladu a postupu přejímání 

se zachováním formy; jedna část je přejata a druhá přeložena. (Pokorný, 1979, str. 81). 

2.3.3 Přejímání slov do ruského jazyka 

Do ruského jazyka se nejčastěji přejímala slova staroslověnského původu, dále 

potom slova přejatá z jiných jazyků, mezinárodní slova a slova neosvojená (exotická a 

citátová). Slova staroslověnského původu tvoří nejstarší a nejpočetnější skupinu. 

Staroslověnština je nejstarší spisovný jazyk Slovanů, který šířili Metodějovi žáci po celé 

                                                
1 Pochází z francouzského slova calque = otisk 
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Evropě. „Ovlivňování ruštiny staroslověnštinou se odráží v staroslověnských prvcích 

v ruštině, které v ní zanechaly viditelné stopy.“ (Man, 1976, str. 172). Přes 

staroslověnštinu pronikala do ruštiny slova latinského a řeckého původů, související 

s křesťanským náboženstvím (монах, крест, епископ) nebo jinou tématikou (март, 

май). Část slov staroslověnského původu, jako např. время, ненавидеть, сладкий, 

начальник, zdomácněla a používají se běžně v mluvené i psané podobě. Některá slova 

jsou více užívána v knihách, jako např. достоверный, вопреки, истина, благо. Další 

skupina je tvořena slovy zastaralými, která se užívala převážně v poezii 18. – 19. století, 

např. глас, злато, младость. (Man, 1976, str. 171 - 174). 

V ruštině, na rozdíl od češtiny, se vyskytuje více slov přejatých 

ze západoevropských jazyků a tvoří asi 10% její slovní zásoby. Z němčiny se nejvíce 

přejímalo od 18. století, a to především slova týkající se technické terminologie (кран, 

слесарь, штанга), vojenské terminologie (солдат, штаб, фронт) a šachové 

terminologie (гроссмейстер, миттельшпиль). Slova holandského původu ovládla 

námořní terminologii (буксир, матрос, компас); naopak italská slova ovládla 

uměleckou oblast slovní zásoby (квартет, концерт, соната, форте). Slova 

francouzského původu ovlivnila celou ruskou společnost 18. století. Byla přejata slova 

z různých odvětví – módy, divadelní terminologie, názvy jídel, vojenské termíny, jako 

např. фрак, жилет, режиссер, актер, сеанс, балет, пюре, кафе, салат, атака, 

авангард, батальон. Nejvíce slov anglického původu proniklo do ruštiny v 19. a 

20. století (чемпион, мичман, танкер, радар, комбайн, хоккей, теннис, футбол). 

(Man, 1976, str. 175-177). 

Stejně jako většinu jazyků, i na ruštinu měla latina a řečtina velký vliv. Slova 

řeckého a latinského původu, která přešla do ruského jazyka, jsou nejčastěji 

pojmenování abstraktních pojmů, filozofické a politické termíny. Mezi řecká slova, 

která přešla do ruštiny přímo, patří парус, корабль, тетрадь; část pronikla do ruštiny 

přes staroslověnštinu (viz- výše) a většina přes západoevropské jazyky v rozmezí mezi 

17. – 19. stoletím. Jedná se především o názvy věd (грамматика, физика, анатомия), 

vědecké termíny (бактерия, горизонт, космос), politické termíny (демократия, 

политика, гегемония) a termíny umění a literatury (комедия, лирика, ода). Latinská 

slova, která přecházela do ruštiny prostřednictvím francouzštiny, němčiny a polštiny, se 

týkají vědeckých termínů (вакуум, публикация, аудитория), politických a 

filozofických termínů (конституция, революция, пленум) a ostatních (курс, 
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культура, литература). Ruština dále přejímala slova z polštiny (рисунок, 

крыжовник), z ukrajinštiny (буханка, девчата) а z češtiny (обыватель, право, 

полька, сед, калготки). (Man, 1976, str. 175-177). 

Důležitou součástí slovní zásoby jsou tzv. mezinárodní slova
2
. Jedná se o slova 

pocházející z latiny nebo řečtiny, která se dodnes užívají ve většině světových jazyků 

(философия, республика), a která byla uměle vytvořena z latinských nebo řeckých 

morfémů (телевизор, автомобиль, коммунизм). Některá slova ruského původu se 

také stala mezinárodními (большевник, колхоз, спутник). Mezinárodní slova jsou 

především užívána v oblasti vědy a techniky, tedy v oborech, které se neustále rozvíjejí, 

a ve kterých je potřeba sjednotit odbornou terminologii tak, aby byla pro všechny 

srozumitelná. (Man, 1976, str. 178). 

Exotismy označují „život, reálie, kolorit druhého, cizího národa“ (Man, 1976, 

str. 179) a jsou často užívána novináři a spisovateli. Сер, леди, спикер vyjadřují slova 

typická pro život v Anglii, фрау, бундесвер patří mezi typická německá slova.  (Man, 

1976, str. 179). 

2.3.4 Přejímání slov do anglického jazyka 

Anglický jazyk a jeho slovní zásoba se vyvíjely po celá staletí. Z hlediska 

lexikologie je tento vývoj rozdělen do čtyř období: starého, středního, raného nového a 

moderního. Každé z těchto období mělo výrazný vliv na slovní zásobu. Starou 

angličtinou se hovořilo přibližně od 5. století do roku 1066, kdy se odehrála bitva 

u Hastings, která navždy změnila její vývoj. Slovní zásoba staré angličtiny byla 

ovlivněna slovy keltského, anglosaského a skandinávského původu. Slov keltského 

původu není mnoho, patří mezi ně především názvy řek (Thames, Winchester). Naopak 

anglosaská slova jsou krátká, spojená s každodenními činnostmi (sun, lid, life, let, such) 

nebo mezi ně patří základní pojmenování lidí, věcí, činností (man, wife, child, brother, 

love, sleep). Slov skandinávského původu by se našlo mnohem více, protože od roku 

886 byla celá severní Anglie pod nadvládou Vikingů ze Skandinávie a Dánska. Většina 

místních názvů v severní Anglii je skandinávského původu, stejně jako slova sky, 

husband, trust, lift, they, them, their. (Vachek, 1966, str. 7-8), (Yule, 1985, str. 172 - 

173), (Matuchová, Lexicology (přednáška), Praha : PedF, 2010). 

                                                
2Nebo také internacionalismy - označují pojmy mezinárodního významu v oblasti vědy, kultury, 

politiky a techniky, a zároveň jsou rozšířena alespoň ve třech nepříbuzných jazycích, z nichž alespoň 

jeden je mezinárodní. 
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Jak zde již bylo poznamenáno rok 1066, byl zlomovým pro celou Anglii i její 

jazyk a slovní zásobu. Normanský král Vilém Dobyvatel zvítězil v bitvě u Hastings a 

normanština se stala hlavním jazykem. Anglosaská slova se pomalu vytrácela, přesto 

lidé na vesnicích hovořili starou angličtinou, na které se vliv normanštiny projevil 

teprve ve 12. století, a to nejvíce ve slovní zásobě. Byla přejata nová slova z oblasti 

administrativy, politiky, námořnictva, kuchyně, umění a módy (painter, mutton, veal, 

perfume, pencil, perform, peignoir). Rozdíly mezi anglosaštinou a normanštinou se 

projevovaly i v jiné oblasti. Zatímco pro zvířata, která se chovala na poli, se užívaly 

anglosaské výrazy (sheep, cow), pro pojmenování masa těchto zvířat se užívala slova 

normanského původu (mutton, veal, venison). (Vachek, 1966, str. 8), (Yule, 1985, str. 

173). 

V 15. století došlo ke stabilizaci angličtiny a vynálezu knihtisku. Angličtina jako 

taková měla mnoho dialektů, proto londýnský vydavatel William Caxton vytvořil nový 

spisovný standard na základě londýnského dialektu. V období renesance angličtina 

přejímala slova z latiny a řečtiny. Byly to především názvy věd a různých odvětví. 

Tvořily se složeniny s příponami – phylia, -phobia, -logy, -ism a s předponami hydro-, 

auto-, paleo-, proto-, neo- atd. (Vachek, 1966, str. 100 - 104). 

Období moderní angličtiny začalo v 19. století, v době vlády královny Viktorie a 

trvá až dodnes. Díky kolonizaci se angličtina stala celosvětovým jazykem užívaným 

nejenom v anglicky hovořících zemích. Tendence přejímání nových slov se zachovala 

dodnes, především v USA, které jsou považovány za národ přistěhovalců. V současnosti 

se v anglické slovní zásobě vyskytují také slova italského původu (music, salami, pasta, 

pizza), španělského původu (armada, potato, tobacco, tomato), německého (schnitzel, 

kindergarten), arabského původu (sofa, harem), holandského původu (landscape, 

iceberg, sailing, navy) atd. (Matuchová, Introduction to Language Study (přednáška), 

Praha : PedF, 7. 11. 2009). 

2.3.5 Přejímání slov do českého jazyka 

(Cuřín, 1985), (http://www.jazyky.com/content/view/632/47/). 

Česká slovní zásoba má svůj základ v praslovanské slovní zásobě, která čítala 

kolem 2000 slov. Některá slova se zcela přizpůsobila slovům domácím a jejich cizí 

původ si dnes už neuvědomujeme. Přejímání slov se objevuje ve všech obdobích 

jazykového vývoje. Přejímají se nejenom slova, ale i slovní spojení, např. atomový 
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reaktor, fair play. Největší počet přejatých slov pochází ze slovanských jazyků, 

z polštiny (vzor, půvab, okres) a z ruštiny (samovar, kytovec). Čeština přejímala slova i 

z neslovanských jazyků, především z němčiny (rada, musit, činže) a z latiny (koruna, 

škola). Mnoho slov bylo přejato z románských jazyků a několik slov i z orientálních, 

jako např. algebra, moka, kabát. Některé výrazy se vyskytují ve všech jazycích, tato 

slova jsou považována za mezinárodní: telefon, atom, televize.  

Vznik prvního spisovného jazyka, staroslověnského, souvisí s pronikáním 

křesťanství na naše území a následným příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou 

Moravu v roce 863. Cyril a Metoděj zavedli slovanskou liturgii, která byla po smrti 

Metoděje papežem zakázána. Všichni Metodějovi učedníci opustili Velkou Moravu a 

rozšířili staroslověnštinu po celé slovanské Evropě. Staroslověnština se tak postupně 

stala bohoslužebním jazykem pravoslavné církve, a také jazykem písemnictví.  

Od 14. století docházelo v souvislosti s kulturním, hospodářským a politickým 

vývojem k rozvoji české slovní zásoby. Byla přejímána slova z latiny (majestát, karta), 

z němčiny (rychtář, ortel) a z románských jazyků (bambitka, kapitán). Čeština byla 

používána v náboženské literatuře, kázáních a v bohoslužbě. Latinská slova byla 

počešťována (patron = podací pán). 

V 16. století, tedy v období humanismu, se do češtiny přejímala cizí slova, ale 

také vznikala nová slova z domácích kořenů. Největší vliv na češtinu období 

humanismu měl jazyk latinský, řecký, německý, ale také slova románského původu. Jan 

Blahoslav přirovnával cizí slova v jazyce „k drahému kamení na zlaté koruně, 

k ozdobám na sukni a k zlaté barvě mezi ostatními barvami.“ (Cuřín, 1985, str. 50). Jak 

už zde bylo napsáno, nejvíce slov k nám pronikalo z latiny, jako např. figura, forma, 

puls, pilule, exponovati, proces, reces; z románských jazyků, především z francouzštiny 

a španělštiny, např. kapitán, kurýr, kvartýr, oficiár, armáda, lajtnant. Z německých slov 

se u nás nejvíce užívaly termíny ze správní a rytířské terminologie.  

Po roce 1620 došlo ke zpomalení rozvoje češtiny a k pronikání němčiny, 

italštiny a francouzštiny na naše území (kontent, zefýr, lokajíček, fraucimor). V době 

Národního obrození bylo mnoho slov přejato ze slovanských jazyků, které si byly 

navzájem blízké, především z ruštiny (blahý, děva, hrad, jeseň, příbor, příliv, průmysl); 

z polštiny (podmět, předmět, obřad, ohon, tlak, půvab, dohad) a ze slovenštiny (shon, 

zboj).  
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Po 1. světové válce se čeština stala jazykem úředním, bylo nutné vytvořit nové 

odborné termíny a odstranit germanismy. Vznikaly názvoslovné komise, jejichž členy 

byli i jazykoví odborní. V češtině i nadále přetrvávaly kalky, mnoho slov a frází bylo 

přeloženo z němčiny (každopádně, zneúřední). K výrazným změnám ve slovní zásobě 

došlo po roce 1945, kdy se některá pojmenování ukázala být zastaralá, některá slova se 

naopak dostala do pozadí (chasa, okresní hejtman). Byla přejímána především ruská 

slova (pětiletka, pohraničník, elektrifikace, kombajn, dispečer).  

Po roce 1989 pronikla do češtiny slova s latinsko-řeckými morfémy (videodisk, 

videoautomat), dále potom slova označující cizí reálie, často specifické pro danou zemi 

– croissant, pétanque z francouzštiny; pizzerie, cappuccino z italštiny; čakra, reiki 

z orientálních jazyků; karaoke, tamagoči z japonštiny. Nejvíce přejímek pochází 

z anglického jazyka. Týká se to především politické terminologie (wellfare, workfare), 

managementu (benefit, recruitment), počítačové terminologie a internetu (wap, spam, 

cookies, hacker), sportovní terminologie (aerobic, snowboarding), filmové a televizí 

terminologie (happy end, dabovat) aj. 

2.3.6 Společné znaky 

Česká a ruská slovní zásoba mají společný základ v praslovanské slovní 

zásobě. Nejstarším spisovným jazykem Slovanů, tedy Čechů i Rusů, je staroslověnština, 

která pronikla na Velkou Moravu s příchodem Cyrila a Metoděje, a dále byla šířena 

žáky Metoděje. Přes staroslověnštinu pronikala do obou jazyků slova latinského a 

řeckého původu, stala se jazykem písemnictví. Na angličtinu, která pochází ze skupiny 

západogermánských jazyků, neměla staroslověnština žádný vliv.  

Všechny tři jazyky ovlivnila nejvíce latina a řečtina. Z francouzštiny se nejvíce 

slov přejímalo do ruštiny, a to v 18. století. Francouzská normanština měla vliv na 

starou angličtinu, ale o několik století dříve, přesněji v 11. století.  

Co mají všechny tři jazyky společné, je latina a řečtina, ze které se nejvíce 

přejímalo v rozmezí mezi 17. – 19. stoletím, a to především názvy věd, filozofické a 

politické termíny, které pronikly i do Čech. Tato slova patří mezi slova mezinárodní, 

proto je možné se s nimi setkat i v ostatních cizích jazycích.  

Ruština, stejně jako čeština, hojně přejímala slova z němčiny, a to především 

v 17. a 18. století; ve 20. století bylo do češtiny a ruštiny přejato nejvíce slov 

z angličtiny. Po roce 1989 a po pádu Sovětského svazu došlo k největšímu rozšíření 
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anglicismů a amerikanismů na území České republiky a Ruska, a to především 

v souvislosti s vývojem nových digitálních a elektronických technologií. Byla přejata 

slova z oblasti výpočetní techniky, programování a internetu, což se významně odrazilo 

v ruské slovní zásobě. Došlo ke vzniku velkého množství nových zkratek, a zejména 

pak složenin (интернет-банкинг, веб-сервер, е-магазин). Internetový slang (лайк, 

блог, аватарка) se stal běžnou součástí slovní zásoby mládeže. Samotné slovo internet 

bylo přejato z anglického jazyka a v doslovném překladu znamená межсеть. Ke konci 

20. století a na začátku 21. století se mnoho slov stalo slovy mezinárodními, které 

nechybí prakticky v žádném jazyce. Pizza, pasta, wap, croissant, čakra – to vše jsou 

slova, která se stala nedílnou součástí téměř všech slovních zásob. 

 



28 
 

3 Masmédia 

Masmédia, především internet, jsou stěžejním tématem této práce. Internet je 

jedním z posledních masmédií a zároveň i v současnosti nejpopulárnějším. To vše 

na úkor ostatních masmédií, která byla oblíbená v minulosti. Mnohým lidem nemusí být 

jasné, co vlastně znamená pojem masmédia a co všechno mezi ně patří, proto se tato 

kapitola věnuje vysvětlení samotného pojmu masmédia, rozdělení jednotlivých 

masmédií s důrazem na stručnou historii, dále stručné historii internetu až 

do současnosti a novým médiím.  

3.1 Pojem masmédia 

Masmédia
3
 jsou hromadné sdělovací prostředky, mezi něž patří tisk, televize, 

rozhlas, internet, které oslovují velký počet příjemců. Masová média získávají 

v současné společnosti stále větší vliv. „Media jsou také prostředkem zábavy a určují 

nejběžnější způsoby trávení volného času.“ (McQuail, 1999, str. 21). Zároveň jsou 

největším průmyslovým odvětvím, které nabízí stále více pracovních příležitostí. 

Masová média „nepodporují vysílání a přijímání sdělení na obou stranách, nýbrž svou 

podstatou staví jednoho účastníka do role vysílatele (podavatele) a druhého do role 

příjemce.“ (Jirák, Köpplová, 2003, str. 21). 

Už od samotného vzniku masmédia přitahovala velkou pozornost a časem se 

stala předmětem teoretických úvah. V mnohém ovlivňují lidi a zároveň jsou závislá 

na společnosti. Média jsou v zásadě otevřena všem příjemcům i podavatelům, zabývají 

se veřejnými záležitostmi za veřejným účelem, vytvářejí nové sociální vazby 

ve společnosti, utvrzují skupinovou identitu, pomáhají jedinci najít jeho místo 

mezi ostatními lidmi. V neposlední řadě jsou média odpovědná za svou činnost široké 

veřejnosti. Masově mediální instituce nemají žádnou formální moc, avšak díky své 

činnosti sdílejí vysoký stupeň svobody. Mediální účast je dobrovolná. (McQuail, 1999, 

str. 21). 

3.2 Rozvoj a rozdělení masmédií 

Abychom porozuměli tomu, co masmédia vlastně jsou, a uvědomili si, co 

pro nás znamenají, je důležité znát historii jejich rozvoje a jejich rozdělení, protože 

s přibývajícím počtem médií se mění jejich definice i podstata. Nové typy médií 

                                                
3 Pochází z anglického slova mass media 
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postupně nahrazují ty staré, které se s pomocí moderních technologií snaží udržet krok 

s dobou. Existují čtyři aspekty určující vývoj médií: technologie; politická, sociální, 

ekonomická a kulturní situace společnosti; množina činností, funkcí a potřeb; sdružení 

lidí do skupin a tříd podle zájmů. Mezi masová média patří noviny, časopisy, knihy, 

pozemní, kabelové, satelitní vysílání, film, CD, magnetofonové nahrávky a internet, 

jeho verze tištěných periodik, internetové časopisy, internetové rozhlasové a televizní 

vysílání. (http://vaclavprokupek.pise.cz/148177-vyznam-masovych-medii.html).  

Na počátku všeho stála tzv. tištěná média, respektive knihy a noviny. Původně 

byla kniha považována za prostředek, který měl sloužit k reprodukci souborů textů, 

které byly ve velkém počtu rozmnožovány ručně. K ovlivnění obsahu knih docházelo 

postupně, což časem vedlo k transformaci středověkého světa. V 19. století došlo 

k rychlému rozvoji masových médií, především tisku, který je považován za první 

masmédium v USA a Francii. Rozvoj tisku závisel na konkrétních společenských 

podmínkách daných zemí. Rozvíjely se tradiční noviny určené pro vzdělanější čtenáře, a 

také masový tisk, který byl určen čtenářům z nižších společenských vrstev. Byl vydáván 

ve vyšším nákladu a spíše než vážným tématům se věnoval populárním tématům, měl 

výraznější grafickou podobu, tj. větší nadpisy, více fotografií, atd. Politický tisk byl 

často využíván jako nástroj k prosazení stranických zájmů a propagandy. Pojem 

bulvární tisk označoval v českých zemích masový tisk, k jejímuž masovému rozvoji 

došlo ve dvacátých letech 20. století. (McQuail, 1999, str. 33-35), (Jirák, Köpplová, 

2003, str. 29-30). 

K rozvoji filmu došlo na konci 19. století, kdy vznikl jako reakce na otázku, co 

s volným časem. Řešením byl film. Stejně jako u tisku, film se svým žánrem a obsahem 

přizpůsobil nižším a středním vrstvám. Sloužil k propagandě, jelikož byl schopen 

oslovit velké množství lidí a někdy jimi manipulovat. V současnosti má film funkci 

zábavní, což bylo způsobeno „amerikanizací“ filmového průmyslu a kultury, a 

vynálezem televize, prostřednictvím které jsou filmy vysílány.  (McQuail, 1999,  

str. 37 - 38). 

Dalším masovým médiem jsou televize a rozhlas, které vznikly z technologií 

existujících před nimi, tedy z telefonu, telegrafu, pohyblivé a nehybné fotografie a 

nahrávání zvuku. Za největší výhodu televize a rozhlasu je považována schopnost 

„přímého sledování, přenášení a zaznamenávání událostí ve chvíli, kdy se dějí.“ 

(McQuail, 1999, str. 39). Obě média jsou v současnosti velmi populární. 
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Vedle veřejnoprávních televizí a rádií vysílají komerční TV a rádia, která jsou svým 

obsahem více zaměřena na větší počet lidí. Třicátá a čtyřicátá léta minulého století jsou 

považována za vrchol rozhlasového vysílání. V té době se rozhlas stal masovým 

médiem. Běžnou součástí televizního i rozhlasového vysílání je reklama. Mezi masová 

média se dále řadí hudební nahrávky, počítačové videohry, virtuální realita, 

videonahrávky atd. (McQuail, 1999, str. 38 - 40). 

Přelom 20. a 21. století znamenal převrat ve vývoji médií, začalo docházet 

ke sbližování jednotlivých mediálních kanalů, tj. zpracování novin v elektronické 

podobě a teprve poté jeho tisk, zpracování filmu na počítači, atd. (Jirák, Köpplová, 

2003, str. 39). 

3.3 Internet 

Internet
4
 je celosvětová počítačová síť, ve které jsou počítače vzájemně 

propojeny pomocí datových protokolů. Díky tomuto propojení mohou komunikovat 

mezi sebou, předávat nebo sdělovat si informace (text, video, fotografie, obrázky). 

Internet nám poskytuje množství různých služeb, mezi které patří mimo jiné online 

nakupování, různé druhy online komunikace, přístup k elektronické poště, sdílení 

souborů apod. (http://ihistory.webzdarma.cz/chap/coToje.php). 

Počátky internetu jsou datovány do 60. let minulého století, tedy do období tzv. 

studené války mezi USA a SSSR. O vznik internetu se postaralo americké ministerstvo 

obrany, které se snažilo zajistit takové spojení, které by v případě válečného konfliktu 

odolalo, tj. nedalo se vyřadit z provozu. Dalším z důvodů byla eliminace možnosti 

zachycení zprávy nepřítelem, proto byly zprávy rozděleny na malé části. 

(http://www.rozhlas.cz/zpravy/technika/_zprava/pred-40-lety-vznikla-prvni-pocitacova-

sit-predchudce-internetu--627718). 

Předchůdcem internetu byl ARPAnet, což byla jednoduchá počítačová síť 

o sedmi uzlech. Veřejnosti byla představena roku 1972, tedy v době, kdy se vyvíjely 

první komunikační protokoly, a byla vynalezena první elektronická pošta. 1. leden 1980 

je považován za oficiální začátek internetu. Z ARPAnetu se postupem času vydělil 

MILnet, také se k němu připojily další nové sítě. Tou nejvýznamnější byla síť 

pro podporu vědy NSFnet
5
, která je považována za základ internetu. Roku 1990 byl 

                                                
4 Spojení anglického slova network = síť a latinské předpony inter = mezi 
5 National Science Foundation 
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vytvořen HTML
6
, byla ukončena existence APRAnetu a došlo k připojení 

Československa na síť. (Greplová, 2008. str. 42). 

Koncem 20. století začal internet výrazně pronikat do společnosti, stalo se z něj 

masmédium, které do jisté míry přebralo funkce jiných médií. Od té doby je možné 

na internetu sledovat televizi, poslouchat rádio, číst si noviny, došlo ke zpřístupnění 

mnoha databází, dat, informací apod. Člověk se nyní může podílet na vytváření obsahu 

médií. Současně s tímto ale musím čelit problému šíření nepravdivých informací 

po internetu, kterému jde jen těžko zabránit. Česká republika oslavila v letošním roce 

dvacáté výročí oficiálního připojení první československé instituce, ČVUT, na síť. 

(http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-a-technologie/45418-ceskoslovensko-se-

pripojilo-k-internetu-pocatky-byly-pomale/), (Greplová, 2008, str. 41-42). 

3.4 Nová média 

I-pad, i-phone, e-book – to vše patří v současnosti mezi nová média (New 

Media). Za nová média jsou také považovány mobilní aplikace a sociální sítě. To, co 

mají všechna nová média společné, je digitální technologie. Se vznikem těchto nových 

médií došlo ke změně v chování a způsobu komunikace mezi lidmi. Nové informace, 

jejichž podoba se neustále zdokonaluje (viz- videa na YouTube, tzv. posty 

na Facebooku), proudí z médií k uživateli, a mezi lidmi a médiem ve virtuálním 

prostoru tak rychle, že je využívají i světové zpravodajské agentury. Z člověka se tak 

stal tvůrce a distributor nových informací. Tomuto trendu se musely přizpůsobit i 

„starší“ média, proto není výjimkou, že televizní pořady mají své stránky na Facebooku, 

kde mohou lidé komunikovat s moderátory a redaktory jednotlivých pořadů; pomocí  

i-phonu se lidé mohou připojit k internetu, posílat textové zprávy, číst knihy a 

poslouchat muziku. Toto vše má dopady na vývoj jazyka. S neustálým vývojem nových 

technologií dochází ke zrychlování mezilidské komunikace, kdy se lidé snaží na co 

nejmenším prostoru co nejrychleji vyjádřit sebe sama. K tomu jim slouží různé zkratky, 

užívání cizích slov a slang. Podle Fridricha nová média „aktivizující lidi ve veřejném 

prostoru jsou pro veřejnou službu velkou výzvou a mohou jí pomoct chytit druhý dech.“ 

(http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=3182). 

                                                
6 Hypertext Transfer Protocol 
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4 Anglicismy a amerikanismy v ruském a českém jazyce 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, angličtina patří v současnosti mezi jeden 

z nejpoužívanějších světových jazyků, který ovlivňuje jazyky ostatní. Podle výzkumu, 

uvedeném na severu http://english-globe.ru, více jak 1,5 miliardy lidí mluví anglicky a 

miliarda lidí se učí anglicky. V současnosti angličtina zaujímá třetí místo na světě 

v počtu rodilých mluvčích, z nichž nejvíce žije v USA, poté ve Velké Británii, Kanadě, 

Austrálii, Irsku, JAR a Novém Zélandu.  

Do diskuze na stejném serveru byla dne 28. března 2012 doplněna informace 

na otázku, kolik lidí na celém světě mluví rusky. „Русский язык является родным 

почти для 130 миллионов граждан Российской Федерации, для 26,4 миллионов 

жителей республик СНГ и Балтии и для почти 7,4 миллионов жителей стран 

дальнего зарубежья (прежде всего Германии и других стран Европы, США и 

Израиля), то есть в общей сложности для 163,8 миллионов человек. Еще свыше 

114 миллионов человек владеют русским как вторым языком (преимущественн о в 

странах СНГ и Балтии) или знают его как иностранный (в странах дальнего 

зарубежья).  

В мировом рейтинге русский язык занимает пятое место, и разговаривают на 

нем 270 млн. человек.“ (http://english-globe.ru). Тyto informace se shodují s článkem  

„О статусе русского языка“ Никонова, který byl zveřejněn na webových stránkách 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/analytics/article/news0028.html?print=true dne  

20. října 2011. 

Co se týká slovní zásoby internetu, prakticky všechna slova pocházejí 

z anglického jazyka a postupně se stala součástí slovní zásoby většiny světových 

jazyků. Vzniká mnoho slovníků, které se snaží zmapovat tuto oblast, která se prakticky 

neustále vyvíjí. Pro jedno konkrétní slovo existuje několik výrazů. Většinou se jedná o 

klasický překlad, jako ve slově message - сообщение. Zároveň se můžeme setkat se 

slangovými slovy užívanými především mladými lidmi jako například месага, мессага, 

пост. Způsoby překladů jsou různé, jejich použití se také liší. Mladí lidé s oblibou 

používají slova anglického původu, která jsou do ruštiny převedena pomocí 

transliterace. Tato slova se dostávají do povědomí ostatních lidí díky mluvenému slovu, 

tisku a především internetu. Slova, která vznikla na ruské půdě (исконно русские 

слова), jsou často nahrazována slovy cizího původu resp. anglickými.  
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Další podstatnou složkou slovní zásoby internetu jsou zkratky, které slouží 

ke zrychlení konverzace a k ušetření místa. Tyto zkratky nejčastěji používají mladí lidé 

v textových zprávách a v chatových konverzacích. Zkratky postupně pronikají i 

do běžné mluvy mladých lidí, jako například BTW (By the way) = кстати = 

mimochodem.  

4.1 Vliv anglického jazyka na ruskou slovní zásobu 

 (Романов, 2000, str. 22 - 30). 

Anglicko – ruské jazykové kontakty se s různou intenzitou rozvíjely po celá 

staletí. Tento vývoj můžeme rozdělit do 3 období: v prvním období se aktivně rozvíjely 

vztahy mezi Angličany a Rusy na poli obchodním; druhé období, Petrovské, je 

charakteristické snahou o rozšíření a upevnění vztahů nejenom s Anglií, ale i s ostatním 

evropskými zeměmi; ve třetím období byl kladen důraz anglicko – ruské vztahy na poli 

obchodním a diplomatickém. Do této charakteristiky můžeme zahrnout i tzv. čtvrté 

období, tedy období mezi 70. léty 20. století až do konce století, kdy došlo k rozvoji 

americko - ruských jazykových kontaktů.  

V prvním období mezi 1553 – 1649 se začal vytvářet vztah mezi Angličany a 

Rusy. První dohoda mezi Anglií a Ruskem byla podepsána roku 1555 carem Ivanem 

Hrozným. Tato dohoda poskytovala významná privilegia anglickým kupcům 

obchodujícím v Rusku, kteří prodávali cukr, papír, zbraně, léky, koření, šperky, plátno 

aj. Koncem roku 1649 v Rusku pracovali angličtí lékaři, lékárníci, vojáci nebo také 

stavitelé lodí. Vznikla Anglická moskevská společnost (Английская Московская 

Компания), rozvíjely se diplomatické a obchodní vztahy, které nebyly vždy 

bezproblémové. Stížnosti ruských obchodníků na chování Anglické moskevské 

společnosti a následné petice vedly k vydání výnosu „О высылке английских купцов 

из России и о приезде их только к Архангельску за многие и несправедливые и 

вредные их для торговли российской поступки, особенно же за учиненнное 

в Англии убийство короля Карла I.“ Tímto nařízením skončila obchodní privilegia 

Angličanů a došlo k opětovnému zhoršení anglicko-ruských vztahů. V té době se 

v ruské slovní zásobě již používala nová slova anglického původu, např. сер, ерль, 

лорд, лорд-кипер, лорд-мер, лондончане, лундской, местер.  

O upevnění vztahů mezi Anglií a Ruskem se zasloužil car Petr I., který se při své 

návštěvě Londýna seznámil s prací anglického parlamentu, a také pokračoval 
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v rozšiřování svých znalostí o stavbě lodí. O několik let později v Rusku pracovali 

nejvýznamnější angličtí inženýři, stavitelé lodí a důstojníci. Mladí chlapci byli posíláni 

do anglických škol. Roku 1719 stáhla britská vláda všechny své důstojníky, kteří 

sloužili v ruském námořnictvu, protože se obávala stále se rozvíjejícího ruského 

námořnictva, které se zasloužilo o porážku Švédska. Přesto však v Rusku dále setrvávali 

stavitelé lodí, lékaři a Anglie i nadále zůstávala hlavním vývozcem ruského zboží. 

V období Petrovském došlo k nárůstu cizích slov přejatých z němčiny, francouzštiny, a 

také z angličtiny. Jednalo se o přibližně 3 tisíce cizích slov, z toho 5% pocházelo 

z angličtiny. Byly to termíny týkající se mořeplavby, jako např. мичман, румб, шквал, 

шхуна; obchodu a také reálií, např. вист, грог, милорд. V té době se začalo vydávat 

více zahraniční literatury, začaly se překládat technické a odborné články, knihy 

vycházely paralelně v ruském i v cizím jazyce.  

Na konci 18. a začátku 19. století došlo ke znovuobnovení a upevnění 

obchodních a diplomatických vztahů především díky společnému cíli, kterým byl boj 

proti Napoleonovi. Anglické kluby otevřené v Moskvě se staly populárními. 

V domácnostech se začalo více dbát o výuku angličtiny, proto nebylo výjimkou, že 

v mnohých rodinách pracovali angličtí učitelé. Na konci 18. století došlo k prvnímu 

kontaktu mezi Ruskem a USA, především v oblasti diplomacie, vědy a kultury. 

Začátkem 19. století američtí podnikatelé otevřeli pobočky svých firem v Petrohradě. 

Teprve v tomto století si Rusové mohli přečíst Shakespeara, Miltona, Byrona nebo 

Scotta v ruském překladu. První slovník cizích slov obsahoval více než 120 anglicismů, 

např. аврал, воксал, мат, рельс, рунг, стандарт, стоп. Byla přejata slova týkající se 

anglického jídla a pití (биффстекс, джин, портер, пудинг, пунш, ростбиф, рум); 

karetních her (вист, инвит, бостон); názvů látek a oblečení (казакин, плис, фланель); 

technické, vědecké a sportovní termíny (лабрадор, бокс, боксер, гит, ярд, 

суперкарго). Ve druhé polovině 19. století patřily do slovní zásoby mořské, vědecké a 

technické termíny, slova z oblasti ekonomiky, politiky, zemědělství, kultury a sportu 

(горилла, гризли, буфер, деррик, ластик, манчестер, бой, коттедж, пачули, 

пиджак, чартисты, спикер, сноб, сквер, сандвич, спорт, турнепс, спортсмен, 

бумеранг, джунгли, мокасины, скальп и др.) Další slovník cizích slov vydaný v roce 

1866 obsahoval více než 300 slov anglického původu, mezi kterými významné místo 

zaujímaly sociální, politické a filozofické termíny (аболиционизм, дефендеры, 

конгрегационисты, популяционисты, протекционисты). Mezi lety 1830-1870 
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proniklo do ruského jazyka více než 3 tisíce cizích slov, z toho většina byla 

francouzského a německého původu.  

Ve 20. století došlo spolu s rozvojem průmyslu, vědy a techniky k rozšíření 

kulturních kontaktů mezi Ruskem a Evropou. Do ruštiny tak proniklo mnoho cizích 

slov, především z francouzštiny, němčiny a angličtiny. Počet slov přejatých 

z francouzského a německého jazyka se neustále zmenšoval, naproti tomu počet 

anglických slov rostl. Byly přejímány vojenské, hospodářské, politické, sportovní 

termíny a slova všedního charakteru, jako např. аммонал, аут, ватерполо, дерби, 

скаут, дредноут, лифт, локаут, митинг, танк, футбол, хулиган, шрапнель. Dále 

slova z oblasti kultury, např. джаз, рэг-тайм, фильм. Místo slova фотографировать 

se používal termín кодачить podle názvu firmy Kodak. Po revoluci v roce 1917 se 

uskutečnilo množství změn ve slovní zásobě ruského jazyka. Týkalo se to především 

cizích slov, která se tolik nepřejímala, přesto je možné najít několik příkladů (волейбол, 

интервьюер, свитер, фокстрот). Ve 30. letech minulého století přešly do ruštiny 

technické termíny адаптер, детектор, комбайн, стокер, тандем, трактор, 

троллейбус, эскалатор; nové sportovní termíny баскетбол, бейсбол, гейм, допинг, 

драйв, корнер, кросс, нокаут, нокдаун, офсай, раунд, рекордсмен, ринг, скутер, 

спиннинг, спринт, стартер, тайм, финиш, фол, хавбек, хоккей, яхтсмен и др.; 

ekonomické a obchodní termíny бизнес, бизнесмен, демпинг, сейф; slova z oblasti 

kultury джаз-банд, кроссборд, скетч, холл; slova všedního charakteru джем, 

коктейль, либерти, пуловер.  

Ve 40. - 50. letech došlo ke zpomalení procesu přejímání, což bylo způsobeno 

nárůstem vlastenectví v období 2. světové války. Přesto se v ruštině objevila slova jako 

додж, студебеккер, бульдозер. Zároveň v té době někteří tíhli k očištění ruštiny 

od cizích slov, což se odrazilo například v některých sportovních termínech anglického 

původu, např. тайм – половина, корнер – угловой, хавбек – полузащитник, офсайд 

– вне игры и др. 

Ke konci 50. let a po celá 60. léta se opět začaly přejímat anglicismy, ale také 

amerikanismy. V novinách se lidé mohli setkat s vědecko-technickými termíny (барн, 

геном, клиренс, компьютер, стресс); slovy z oblasti sportu a turistiky (аутсайд, 

картинг, кемпинг, мотель, спидвей, стоппер, тартан); slovy z oblasti umění a 

kultury (бестселлер, буклет, дайджест, мюзикл, хепенинг, хобби, шоу); a ostatními 

(джинсы, клипсы, кока-кола, мост, чипсы).  
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Co se týká způsobu přejímání, zatímco se na konci 19. a na začátku 20. století 

nejčastěji používala transliterace, od 50. let se anglicismy a amerikanismy přepisovaly 

pomocí fonetické transkripce.  

V 70. letech došlo ke zmenšení přílivu cizojazyčných slov, přesto dále pronikala 

do ruštiny anglická slova z oblasti techniky a vědy (видеокамера, дисплей, инжекция, 

кварк, сканер); nové politické termíny (брифинг, истеблишмент, лобби, лоббизм, 

масс-медия, регион, рейтинг); slova z umělecké a kulturní oblasti (биг-бит,  

диск-жокей, диско, репринт); sportovní termíny (виндсерфинг, лопинг, релинг) a 

ostatní (блейзер, блузон, коктейль, фломастер).   

4.2 Vliv anglického jazyka na českou slovní zásobu 

Stejně jako na ostatní jazyky i na češtinu měla angličtina velký vliv, který byl 

výsledkem jazykového kontaktu mezi nimi. Česko-anglické jazykové kontakty sahají až 

do středověku, např. svatba Anny Lucemburské za anglického krále Richarda II. Prvním 

důležitým mezníkem se stal překlad bible Johna Wycliffa. Tento překlad silně ovlivnil 

Jana Husa, který se s ním seznámil prostřednictvím studentů Oxfordské univerzity. 

V pozdějších letech na Karlově univerzitě působil Wycliffův žák Petr Payne, zvaný 

Engliš. Období vlády Habsburků je charakteristické svými četnými styky s Anglií, které 

se projevovaly mimo jiné tím, že se na českém dvoře setkávali angličtí katolíci a 

protestanti. Později se Anglie stala útočištěm Janu Amosi Komenskému. Na konci  

18. století došlo k posílení vazeb mezi vyšší šlechtou a Anglií. 19. století je důležité 

z hlediska překladů anglické literatury. Josef Jungmann přeložil knihu Johna Miltona 

„Ztracený ráj“, oblíbenými autory byli také Walter Scott a Charles Dickens. Lord 

Byron měl velký vliv na české romantiky, především na Karla Hynka Máchu. Anglie 

ovlivňovala české země nejenom na poli kulturním, ale i hospodářském, 

technologickém a sociálním. Jedním z výrazů přejatých z angličtiny byl bil = bill 

(návrh zákonů či manšestr). (Nekula, 2005, str. 259, 263). 

Druhá polovina 19. století znamenala navázání kontaktů s USA, kam po roce 

1948 odešlo mnoho Čechů a Slováků. Typickým znakem českých emigrantů bylo to, že 

se v USA usazovali v blízkosti německých přistěhovalců, protože znali jejich jazyk. 

Dále se USA stalo útočištěm Antonína Dvořáka či Jana Masaryka. České a slovenské 

spolky sehrály důležitou roli při formování samostatného Československa. Po vzniku 

Československa a následné hospodářské krizi došlo k vlně reemigrací. Ve třicátých 
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letech 20. století se Chicago stalo třetím největším českým městem, které mělo 

po několik let českého starostu Antonína Čermáka. Během a po skončení druhé světové 

války došlo k nové vlně emigrace do USA. (Nekula, 2005, str. 259 - 261).  

Československo se politicky opíralo o Francii a především Velkou Británii, 

díky čemuž se posílily kulturní a hospodářské vazby. Profesor anglistiky na Karlově 

univerzitě a zakladatel Pražského lingvistického kroužku, Vilém Mathesius, se zasloužil 

o rozvoj česko-britských kulturních vztahů, což se odrazilo na slovní zásobě v oblasti 

vědy, techniky, filmu a sportu, jako např. fotbal (football), gól (goal), hokej (hockey), 

atd. V tomto období se tato slova vyslovovala s českou výslovností a psala se anglicky, 

teprve později tato slova dostala českou podobu. Během druhé světové války se 

na území Anglie zformovaly vojenské jednotky Čechoslováků a své útočiště zde nalezla 

československá vláda. V období mezi lety 1948 - 1989 byly potlačovány kulturní i 

jazykové kontakty se Západem, přesto bylo přejato několik slov (nylonky, by-pass). 

V sedmdesátých letech 20. století došlo k nahrazení anglicismů za česká slova,  

hotdog = párek v rohlíku, volejbal = odbíjená. Některá anglická slova pronikla 

do češtiny přes ruštinu (kombajn, chuligán, dispečer). Devadesátá léta 20. století se 

staly zlomovými pro vývoj jazyka. Angličtina se stala módním jazykem různých 

odvětví, jako např. publicistiky a politiky (lídr, brífink, monitoring zpráv, talkshow, 

copywriter, summit); vědy (induktor, inzert, regulon,); ekonomiky (byznys, broker, 

dealer, konkurz, know-how, workshop, teamwork); sportu (couch, baseball, squash,  

kik-box, team, draftovat, play-off, beachvolejbal); filmu, televize a médií (action, 

casting, happy end, sitcom, remake, teleshopping, soap opera); módy a kosmetiky (top, 

blazer, outfit, piercing, tatoo, make-up); stravování (cheeseburger, coca cola, popcorn, 

ice-tea, hot dog, fast food, bar, McDonald´s); literatury a umění (bestseller, copyright, 

paperback, story, science fiction, performer, event, festival); označení sociálních jevů a 

skupin (establishment, greenpeace, squatter, gambler, hooligans, workoholik, 

babysitting, rowdies); konzumace drog (trip, dealer, joint, speed, crack); reklamy 

(billboard, promotion, ideamaker, imagemaker, public relations); obchodu a služeb 

(sportshop, copyshop, second hand, hypermarket, sales manager); bankovnictví (credit 

card, homebanking, PIN, cash); a telekomunikací, internetu a počítačových 

technologií,a také her (SMS, Sim karta, paging, server, provider, e-mail, modem, 

display, chip, bit, setup, software, scanner), které mají výrazný vliv na mládež, jelikož 
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slovní zásoba nejrychleji reaguje na proměny mimojazykové reality. (Nekula, 2005,  

str. 261, 264 - 265, 274 - 275).  

4.3 Společné znaky 

Čeština a ruština sdílejí několik období, kdy docházelo k aktivnímu přejímání 

z angličtiny. Prvním společným znakem obou zemí je konec 18. a začátek 19. století, 

kdy došlo k prvnímu kontaktu mezi Ruskem, respektive českými zeměmi a USA. Dále 

se ve zhruba stejném období překládaly knihy Johna Miltona, Williama Shakespeara, 

Lorda Byrona a Waltra Scotta. Nejvíce společných znaků je možné najít ve 20. století, 

kdy oba jazyky přejaly několik sportovních termínů (football = fotbal = футбол; ofside 

= ofsajd = офсайд); termíny z oblasti ekonomiky (business = byznys = бизнес); 

literatury a filmu (bestseller = bestseller = бестселлер; film = film = фильм); reklamy 

(show = show = шоу); stravování (coca cola = coca cola = кока кола; chipsy = chipsy 

= чипсы); internetu a počítačových technologií (display = displej = дисплей; hacker = 

haker = хакер); módy (jeans = džíny = джинсы); publicistiky а politiky (meeting = 

mítink = митинг); označení sociálních jevů a skupin (hooligans = chuligáni = 

хулиганы; graffiti = graffiti = граффити). 
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II. Praktická část 

5 Slovník 

5.1 Internetový slang 

Internetový slang se používá při neformální komunikaci uživatelů internetu. 

Poprvé se dostal do povědomí lidí ve druhé polovině 20. století, a to v souvislosti 

s rozvojem samotného internetu. Postupem času anglická slova různých původů začala 

získávat nový význam, související s vývojem internetu. Podle Chrystala (2001, str. 81) 

slovní zásoba internetu nezahrnuje terminologii spojenou s výpočetní technikou, 

programováním, elektronikou a jinými předměty, proto ani do internetového slangu 

nemůžeme zahrnovat slova jako cable, bingy, computer, atd. Velký počet frází a vět se 

objevil v souvislosti s potřebou mluvit o internetu. Neologismy, týkající se internetu, 

jsou v angličtině nejčastěji tvořeny skládáním, např. web → webcam, webcast, webmail, 

webonomics, webzine, aj. (Chrystal, 2001, str. 82-83). Odtud pak přecházejí do ruštiny, 

resp. češtiny. 

Ruská slovní zásoba internetu se dělí na dvě skupiny. V té první jsou zahrnuta 

slova, která mají svůj ruský ekvivalent, a u kterých není patrný anglický původ. 

Do slovníku těchto výrazů je možné nahlédnout v příloze této práce. Druhá skupina, 

která je tvořena slovy anglického původu, a která byla pomocí transliterace přejata 

do ruského jazyka. Přejímání slov pomocí transliterace má svá jasná pravidla, např. 

přízvuk zůstává ve většině případů na stejné slabice jako ve slově původním, v našem 

případě anglickém. Ve slově account se přízvuk nachází na druhé slabice, stejně tak je 

tomu i v ruském slově аккаунт. Anglické výrazy často obsahují zdvojené souhlásky, 

jako např. ve slově spotted. V ruštině je toto pravidlo zachováno a slovo se přepisuje 

jako споттед. Transliterace samotných písmen je procesem složitějším, která má svá 

jasná pravidla. (Гиляревский, Старостин, 1985, str. 40 a 49), 

(http://elhow.ru/internet/internet-sleng).  

V tomto slovníčku internetového slangu se nacházejí slova, která jsou převážně 

užívána mladými lidmi v internetových a chatových diskuzích. Podle Левиковой  

(2003, str. 6) „молодому человеку надо не только быть молодым по возрасту, но 

также и говорить на языке, свойственном его возрастной группе, а именно 
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владеть и пользоваться молодежным сленгом.“ Všechny výrazy byly excerpovány 

z několika internetových slovníků internetového slangu. V tabulce s ruskými překlady 

se až na výjimku (avatar) jedná o synonyma. Další výjimkou jsou slova 

администратор, které bylo přejato z německého jazyka, атака (атаковать), které 

přešlo z francouzštiny a вирус, které pochází z latiny. U všech došlo k rozšíření 

významu, a to v souvislosti s vývojem slovní zásoby internetu. Ačkoliv se ani jedno 

z těchto slov jako takových nedostalo do ruštiny přes angličtinu, jejich význam v oblasti 

internetu je stejný. Dá se tedy předpokládat, že u těchto výrazů nedošlo k přejetí jako 

takovému, ale k přejetí sémantickému. Slova jako забанить, засейвить, логиниться, 

залогиниться, отлогиниться, атаковать, хакерство považuje Крысин (2009,  

str. 124) za „слова, морфологически оформленные аффиксами заимствующего 

языка“. I takové případy se vyskytují v tomto slovníku.  

Anglická část následujícího slovníku obsahuje slovo v angličtině, jeho 

transkripci a pro zajímavost i etymologický původ. V ruské části je u každého slova 

označen přízvuk a 2. pád jednotného čísla. Transliterace, která odpovídá pravidlům 

přepisu z angličtiny do ruštiny, vysvětleném v knize Гиляревского а Старостина 

„Иностранные имена и названия“, byla uvedena, aby podpořila anglický původ těchto 

slov. Pro lepší pochopení bylа transliterovaná písmena barevně rozlišena. Na rozdíl 

od angličtiny u těchto slov nebyl proveden etymologický rozbor, jelikož většina z těchto 

slov není zahrnuta v současném ruském etymologickém slovníku. Některá z nich jsou 

uvedena ve slangových slovnících, ale v rámci tohoto slovníku nebyla označena. 

Poslední částí této tabulky zahrnuje český překlad těchto výrazů, který v několika 

případech koresponduje s výrazy anglickými. Pokud byl nalezen odpovídající slangový 

výraz v češtině, byl rovněž do tohoto slovníku zahrnut. 



41 
 

Vysvětlivky: OE = Old English, ME = Middle English, MoE = Modern English, OFr = 

Old French, MFr = Modern French 

Anglický jazyk Ruský jazyk Český jazyk 

Administrator 

/ədˈmɪn.ɪ.streɪ.tə(r)/ 

Přejato z latiny 

администратор, -а 

админ, а 

сисадмин, -а 

[ə] → а в безударном положeнии 

[ɪ] → и 

[ə] → ор в безударном слоге при 

наличии буквы r 

 

аdministrátor 

 

Account 

/əˈkaʊnt/ 

Přejato z francouzštiny 

аккаунт, -а 

[ə] → а в безударном положении 

дифтонг [au] → ау в ударном 

слоге 

účet (na webu) 

Attachments 

/əˈtætʃ.mənts/ 

Přejato z francouzštiny 

аттачмент, -а  

аттач 

[ə] → а в безударном положении 

[æ] → а в закрытом слоге 

[ʧ] → ч 

připojení, 

přílohy 

Attack 

/əˈtæk/ 

Přejato z francouzštiny 

атака, -и 

атаковать, ую 

[ə] → а в безударном положении 

[æ] → а в закрытом слоге 

útok, atak 

Avatar 

/ˈæv.ə.tɑː(r) / 

аватар
7
, аватара

8
,-ы,  

аватарка
9
, -и 

[æ] → а 

[ə] → а в безударном положении 

[aː]→ а в закрытом слоге 

obrázek, fotka 

uživatele 

Ban 

/bæn/ 

Přejato z angličtiny (ME) 

бан, -а 

забанить, банить, я баню, ты 

банишь 

[æ] → а в закрытом слоге 

zákaz, zakázat 

Blog 

/blɒg/ 

Přejato z angličtiny (ME) 

блог, -а 

[o] → о в закрытом ударном 

слоге 

 

 

 

blog 

                                                
7 „картинка, которую пользователь выбирает себе в качестве «лица» на форумах и 

блогах.“ 
8 „картинка рядом с текстом поста или коммента.“ 
9 „фотография на ICQ, в форуме, блоге и т.п.“ 

(http://www.teenslang.su/content.html?&content=%C0*&slang=inet-padonki-seo-fido-

upyachka&page=2) 

http://www.teenslang.su/content/%EF%EE%F1%F2&sstr=C
http://www.teenslang.su/content/%EA%EE%EC%EC%E5%ED%F2&sstr=C
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blogger 

/ˈblɒg.ə(r)/ 

Přejato z angličtiny (MoE) 

блоггер,-a, блогер, -a 

[o] → о в закрытом ударном 

слоге 

[ə(r)] → ер в конце слова (при 

наличии буквы r) после согласных 

bloger 

browser 

/ˈbraʊ.zə(r)/ 

From the verb browse 

Přejato z francouzštiny (MFr) 

 

браузер, -а, арбузер, -а 

разг. смотрелка 

[au]  → ау в ударном слоге 

[z] → з после гласных 

[ə(r)] → ер в конце слова (при 

наличии буквы r) после согласных 

prohlížeč 

Content 

/kənˈtent/ 

Přejato z francouzštiny (MFr) 

контент, -а 

[ə] → o в безударном положении 

[e] → е в закрытом слове, 

произносится [тэ] 

obsah (www 

stránek) 

Cookies 

/ˈkʊk.i/ 

Přejato z holandštiny 

куки, кука 

[u] → у перед к  

cookies 

Cracker 

/ˈkræk.ə(r)/ 

Přejato z angličtiny (OE) 

 

кракер, -а 

крекер, -а 

крэкер, -а 

[æ] → а в закрытом слоге 

[æ] → е указание на постепенное 

приспосабливание 

заимствованного слова 

[æ] → э указание на несколько 

необычайное для русского языка 

произношение 

[ə(r)] → ер в конце слова (при 

наличии буквы r) после согласных 

hacker, slang - 

haker 

Dial up 

/daɪ.əl 'ʌp/ 

Dial – přejato z latiny 

Up – přejato z angličtiny OE) 

диалап, -а 

буквосочетания, начинающиеся с 

i, могут обозначать тоже 

фонему [aɪ]  

[ʌ] → а 

vytáčené 

připojení 

Domain 

/dəʊ ˈmeɪn/ 

Přejato z francouzštiny (MFr) 

домен, -a 

[əu] → o в безударном 

положении 

[ei] → е  

doména 

e-mail 

/ˈiː.meɪl/ 

Mail – přejato z francouzštiny 

и-мейл,-а 

и-мэйл,-а 

сленг. мыло, мейл, мыльница 

[iː]→ и в открытом слоге 

[ei] → ей после согласных 

произносится твердо [мэ] 

[ei] → эй указание на несколько 

необычайное для русского языка 

произношение, не свойственное 

для русского языка 

 

e-mail, mail 
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File 

/faɪl/ 

Přejato z angličtiny (MoE) 

файл, -а, р.мн. файлов → прилаг. 

файловый 

[aɪ] → ай обычно в ударном 

открытом слоге 

složka,  

slang - file 

Forum 

/ˈfɔː.rəm/ 

Přejato z latiny 

форум,-а 

[ɔː]→ о в ударном слоге, за 

которым следует r 

forum 

Game 

/geɪm/ 

Slovo anglického původu (OE) 

гейм,-а 

[eɪ] → ей после согласных 

hra 

Hacker 

/ˈhæk.ə(r)/ 

Přejato z angličtiny (OE) 

хакер, -а → прилаг. Хакерский 

[h] → х 

[æ] → а в закрытом слоге 

[ə(r)] → ер после согласных при 

наличии буквы r 

počítačový 

pirát 

Hacking 

/ˈhækɪŋ/ 

Přejato z angličtiny (OE) 

хакинг, -а 

хакерство, -а 

[h] → х 

[æ] → а в закрытом слоге 

[ɪŋ] → инг 

pirátství 

Homepage 

/'həʊmpeɪdʒ/ 

Home – přejato  

z angličtiny (OE) 

Page – přejato z francouzštiny 

(MFr) 

хоумпейдж, -а 

хоумпага,-и, хомяк 

[h] → х 

[əu] → оу 

[eɪ] → ей после согласных 

domovská 

strana 

Chat 

/tʃæt/ 

Echoic origin 

чат, -а 

[ʧ] → ч 

[æ] → а в закрытом слоге 

chat diskuze 

ICQ
10

 сленг. Аська,-и, Ася, Тетя Ася ICQ 

Internet 

/ˈɪn.tə.net/ 

Inter – přejato z latiny 

Net – přejato z angličtiny (OE) 

Интернет, -а 

[ɪ] → и 

[ə] → е после согласных 

[e] → е после согласных 

Произносится 

твердо[интэрнэт] 

internet 

IP address 

/aɪpiːəˈdres/ 

айпи 

[aɪ] → ай 

IP adresa 

Link 

/lɪŋk/ 

Přejato z norštiny 

линк, -а 

[ɪ] → и в закрытом слоге 

[ŋk] → нк 

odkaz,  

slang - link 

 

Login, log in  

/ˈlɒg.ɪn/ - pod. jméno 

/lɒg ˈɪn/ - sloveso 

Log – neznámý původ 

In – přejato z angličtiny (OE) 

логин, -а  

логиниться, -ишься, 

залогиниться, -ишься 

[ɔ] → о в основном в закрытом 

слоге 

[ɪ] → и встречается в закрытом 

слоге 

přihlášení, 

přihlásit se, 

slang - logovat 

se 

                                                
10 I Seek You 
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Logout, log out 

/ˈlɒg.aʊt/ - pod. jméno 

/lɒgˈ aʊt/ - sloveslo 

Log – neznámý původ 

Out – přejato z angličtiny (OE) 

отлогиниться,- ишься 

[ɔ] → о в основном в закрытом 

слоге 

[ɪ] → и встречается в закрытом 

слоге 

odhlášení, 

odhlásit se, 

slang - logovat 

se 

Nickname 

/ˈnɪk.neɪm/ 

Přejato z angličtiny (OE) 

никнейм, -а 

ник 

[ɪ] → и встречается в закрытом 

слоге 

[eɪ] → ей после согласных 

přezdívka 

Message 

/ˈmes.ɪdʒ/ 

Přejato z francouzštiny (OFr) 

месага,-и 

мессага, -и 

[e] → е после согласных 

в суффиксе -age → -идж 

zpráva 

Online (adjective) 

/ˈɒn.laɪn/ 

Originated in 1945-1950 

 

онлайн, -а и неизм. → прилаг. 

онлайновый 

[ɔ] → o в начале 

[aɪ] → ай 

připojený, 

slang -  

on-line, online 

On-line document 

document – přejato 

z angličtiny (OE) 

онлайновый документ (viz- 

online) 

online 

dokument 

Online service 

Service – přejato 

z francouzštiny (OFr) 

онлайновая служба (viz- online) online služba  

Offline 

/ˌɒfˈlaɪn/ 

Originated in 1950 

офлайн, -a и неизм. 

[ɔ] → o в начале 

[aɪ] → ай 

nepřipojený k 

internetu 

Page 

/peɪdʒ/ 

Přejato z francouzštiny (MFr) 

пейдж, на пейдже  

пага, -и 

[eɪ] → ей после согласных 

strana 

Password 

/ˈpɑːs.wɜːd/ 

Pass – přejato z francouzštiny 

(OFr) 

Word – přejato z angličtiny 

(OE) 

пассворд, -а 

пасс 

[aː] → а в закрытом слоге 

[əː] → о в безударном слоге 

heslo 

Save 

/seɪv/ 

Přejato z francouzštiny (OFr) 

засейвить, я засейвлю 

сейв, -а 

[eɪ] → ей после согласных 

uložit 

zasejvovat, 

sejvnout 

Site 

/saɪt/ 

Přejato z latiny 

сайт, -а 

[aɪ] → ай в ударном слоге 

webová adresa 

Server 

/ˈsɜː.və(r)/ 

Přejato z angličtiny (ME) 

сервер, -а 

произносится [сэ] 

[ə(r)] → ер после согласных при 

наличии буквы r 

server 
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Spam 

/spæm/ 

Originated in 1993 

спэм,-а,  

спам, -а  

[æ] → а в закрытом слоге 

[æ] → э указание на несколько 

необычайное для русского языка 

произношение 

spam, 

nevyžádaný 

email 

Spamming 

/spæmɪŋ/ 

Originated in 1993 

спэминг, -а, 

спаминг, -а 

[æ] → а в закрытом слоге 

[æ] → э указание на несколько 

необычайное для русского языка 

произношение 

[ɪŋ] → инг 

spamování 

Streamer 

/ˈstriː.mə(r)/ 

Přejato z angličtiny (ME) 

стример, -а 

[iː] → и во всех положениях 

[ə(r)] → ер после согласных при 

наличии буквы r 

zálohovací 

zařízení 

Subject 

/ˈsʌb.dʒekt/ 

Přejato z latiny  

сабж, -а, (существует над 

сабжем) 

сабдж 

[ʌ] → а в закрытом слоге 

předmět 

zprávy 

Tag 

/tæg/ 

Přejato ze skandinávštiny 

тег,-а, иногда тэг 

тегировать, я тегирую 

[æ] → е указывает на 

постепенное приспосабливание 

произносится как [тэ] 

štítek 

Update 

/ʌpˈdeɪt/ 

Originated in 1940-1950 

Up – přejato z angličtiny (OE) 

Date – přejato z francouzštiny 

(OFr) 

апдейт, -а 

[ʌ] → а 

[eɪ] → ей после согласных 

произносится как [дэ] 

aktualizace 

slang - 

apdejtovat 

Upgrade 

/ʌpˈgreɪd/ 

Up – přejato z angličtiny (OE) 

Grade – přejato  

z francouzštiny 

апгрейд, -а 

апгрейдить, ишь 

[ʌ] → а 

[eɪ] → ей после согласных 

произносится как [грэйд] 

vylepšit, 

modernizovat 

slang - 

apgrejdovat 

Use 

/juːz/ 

Přejato z francouzštiny (OFr) 

юзать 

[ju:] → ю 

[z] → з после гласных 

použít 

User 

/ˈjuː.zə(r)/ 

Vzniklo v roce 1967 

юзер, -а 

[ju:] → ю 

[z] → з после гласных 

[ə(r)] → ер после согласных при 

наличии буквы r 

uživatel 

slang - júzr 

User picture 

/ˈjuː.zə pɪk.tʃər/ 

Picture – přejato z latiny 

юзерпик, -а 

[ju:] → ю 

[z] → з после гласных 

obrázek 

uživatele 



46 
 

Viewer 

/ˈvjuː.ə(r)/ 

Přejato z francouzštiny (OFr) 

вьювер, -а 

[ju:] → ью после согласных 

[ə(r)] → ер после согласных при 

наличии буквы r 

pozorovatel 

Virus 

/ˈvaɪə .rəs/ 

Přejato z latiny 

вирус, -а 

[aɪ] → и в положении под 

ударением 

[ə] → у в безударном слоге 

virus 

Wap 

/wæp/ 

Imitative origin 

вап 

[æ] → а в закрытом слоге 

wap 

Web (World Wide Web) 

/web/ 

Vzniklo v roce 1992 

веб (většinou u složenin), вэб 

[e] → е после согласных 

síť, web 

Wi-fi 

/ˈwaɪ.faɪ/ 

Vzniklo v roce 1999 

Вай-фай, Ви-фи 

[aɪ] → ай 

wifi 

 

5.2 Složeniny  

Интернет [тэ, нэ] [И прописное] –а, м. (спец.) ..... Переписываться 

по Интернету. Подключиться к Интернету. И. –кафе. И. –пользователь.  

И. –страница. И. –журнал  (Ожегов, 2008, str. 213).  

Stejně jako v ruštině i v angličtině se podle slovníků Cambridge Dictionary 

(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/the-internet?q=internet) a Longman 

English Dictionary (http://www.ldoceonline.com/dictionary/Internet) slovo internet píše 

s velkým písmenem a členem určitým. V češtině se píše s velkým písmenem pouze 

v případě, že hovoříme o celosvětové informační a komunikační síti.  

V ruštině i angličtině se nachází nepřeberné množství složenin, obsahujících 

slovo internet. Pro představu byly ze slovníku „Толковый словарь русского языка 

начала XXI века“ (Скляревская, 2006, str. 411 - 421) vyhledány všechny složeniny, 

začínající slovem интернет. 

  интернет-агенство, интернет-адрес, интернет-аудитория, интернет-

аукцион, интернет-банкинг, интернет-библиотека, интернет-бизнес, 

интернет-браузер, интернет-версия, интернет-газета, интернет-

доступ, интернет-журнал, интернет- зависимость, интернет-

зависимый,  

интернет-издание, интернет-карта, интернет-карточка, интернет-

кафе, интернет-класс, интернет-коммерция, интернет-компания,  
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интернет-компьютер, интернет-конференция, интернет-магазин,  

интернет-навигация, интернет-образование, интернет-пейджер,  

интернет-пейджинг, интернет-платеж, интернет-портал,  

интернет-предприятие, интернет-представительство, интернет-

провайдер, интернет-пфограммирование, интернет-проект, интернет-

реклама, интернет-ресурс, интернет-рынок, интернет-сайт, интернет-

сервер, интернет-сервис, интернет-сессия, интернет-серфер, 

интернет-система, интернет-сообщество, интернет-страница, 

интернет-страничка,  

интернет-страхование, интернет-телефония, интернет-терминал, 

интернет-технологии, интернет-торговля, интернет-трейдинг,  

интернет-услуга, интернет-фирма, интернет-форум, интернет-центр, 

интернет-червь 

Na rozdíl od slova samotného se ve složeninách píše internet s malým písmenem 

na začátku. Skládání patří v ruštině i angličtině mezi jeden z nejčastějších způsobů 

tvoření slov. Obzvláště v ruštině lze najít nekonečné množství složenin. V češtině je 

množství „интернет“ složenin mnohem menší než v ruštině.  

Jako další se nejčastěji tvoří složeniny se slovem веб. V ruštině je přijatelné 

psaní s e i э. Na internetu se však častěji setkáte s formou веб či původním anglickým 

výrazem Web. Výkladový slovník z roku 2006 uvádí pouze omezený počet web 

složenin, avšak jejich počet je v současné době mnohem větší.  

 Веб-дизайн, веб-дизайнер, веб-дизайнерский, веблог, веб-мастер 

(вебмастер), веб-программирование, веб-программист, веб-сай, 

 веб-серфер, веб-серфинг, веб-служба, себ-страница, веб-страничка,  

веб-таксофон. (Скляревская, 2006, str. 176-178). 

V současné době téměř každý člověk zná význam slova online (on-line). 

V internetovém slangu se tím vyjadřuje připojení k síti, například na ICQ či na 

Facebook. Znamená to, že v daný moment člověk sedí u počítače a je schopen 

komunikovat přes síť s osobou sedící u jiného počítače v jiné místnosti, městě, 

zemi…To samé platí pro slovo offline, což v překladu znamená nepřipojený k síti. 

Stejně jako ostatní slova, i tato dvě přešla do češtiny a ruštiny z angličtiny. Čeština 
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používá slova online a offline na začátku složenin (např. online dokument, offline 

provoz).  

V ruštině je možné psát Он-лайн nebo Онлайн, které může vyjadřovat podstatné 

jméno, které lze skloňovat nebo zůstává nesklonné (Сколько времени вы проводите 

в онлайне?, Он проводит в онлайн не менее половины того времени, что 

бодрствует, а спит он мало); dále pak příslovce (Зарегистрироваться на сайте 

онлайн. Банк работает онлайн.); a nakonec přídavné jméno (Большая он-лайн 

библиотека с ежедневным обновлением. Развитие он-лайн экономики.). 

(Скляревская, 2006,  

str. 681). 

Přídavné jméno může být také vyjádřeno slovem он-лайновый, онлайновый, 

které je synonymem slova онлайн. 

Офф-лайн а оффлайн  vyjadřuje podstatné jméno (Новый интернетовский 

проект в офф-лайне. Журнал впервые в офф-лайн, в отпечатанном виде); 

příslovce (Скачать программу и использовать ее оффлайн.); přídavné jméno 

(Прямые оффлайн продажи), u kterého je možné použít synonymum офф-лайновый, 

оффлайновый (Оффлайновый филиал интернет-магазина). (Скляревская, 2006, 

str. 700 - 701). 

Na rozdíl od češtiny se v ruštině mohou obě slova ve složenině vyskytovat na 

prvním místě i na druhém.  

 оффлайн-версия проекта, оффлайн-раскрутка сайта, оффлайн-

чемпионат по стратегическим играм 

 библиотека-оффлайн, тесты-оффлайн (Скляревская, 2006, str. 700). 

 онлайн-доступ, онлайн-деятельность, онлайн-анкетировка, онлайн-

бизнес, онлайн-коммерция, онлайн-магазин, онлайн-торговля  

(Скляревская, 2006, str. 681 - 683). 

 аптека-онлайн, конференция-онлайн, тестирование-онлайн, телевидение 

онлайн  (Скляревская, 2006, str. 681). 
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5.3 Internetové zkratky 

Zkratky (acronyms, сокращения) tvoří nezaměnitelnou součást slovní zásoby 

oblasti masmédií a internetového slangu. Nejčastěji dochází k jejich využití v chatových 

konverzacích a v internetových diskuzích, kde výrazně usnadňují komunikaci mezi 

lidmi. Je jedno, zda je naším mateřským jazykem angličtina, čeština, ruština nebo jiný 

cizí jazyk. V ruském a českém jazyce existují pro anglické zkratky doslovné překlady, 

které jsou však dlouhé, proto se nejčastěji používají původní anglické zkratky. Podle 

článku Поддубного z 12. 5. 2007 (http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5527/) „oсновная 

причина их появления – специфика общения в Интернете и необходимость 

экономить своё и чужое время везде, где только можно.“ V ruštině se můžeme 

setkat s několika analogy anglojazyčných zkratek, jako např. Афаик, ИМХО, ФАК. 

„ - Ты достал меня своим имхом, парень! „ 

„- Несмотря на ваши имхи, мальчики, у меня свое имхо?“ 

„- Меня твои афайки не удовлетворяют ? ты мне факты давай!“ 

(http://www.mith.ru/cgi-

bin/yabb2/YaBB.pl?board=fireplace;action=display;num=1080561308). 

Aktivně se používají nejenom zkratky, tvořené z písmen, ale i zkratky, které jsou 

tvořeny kombinací písmene a čísla, jako např. 4u=For you=для тебя, 

М8=mate=приятель, L8R=later=попозже.(http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5527/), 

které jsou také součástí tohoto slovníku. Všechny zkratky, uvedené v této tabulce, patří 

do skupiny tzv. „acronyms which are pronounced as sequences of letters.“ (Quirk, 

Greenbaum, 1990, str. 1582).  

AFAIK (As far as I 

know) 
насколько мне известно, Афаик  

pokud se nepletu 

AFAIR (As far as I 

remember) 
Насколько я помню 

pokud si vzpomínám 

AKA
 
(Also Known As) также известный как  taky známý jako 

AND (Any day now) в любое время  kdykoliv 

ASAP (As soon as 

possible) 
как можно скорее 

co možná nejdříve 

ATB (All the Best) все наилучшее vše nejlepší 

AYT (Are you there?) Вы,ты здесь? jste tu? 

BB (Bye bye) до свидания nashledanou 

BBL ([I´ll]be back later) вернусь позже vrátím se později 

BOT (Back on topic) 
возвращаясь к теме 

abych se vrátil  

k věci 

BRB ([I´ll]be right back) сейчас вернусь budu hned zpátky 
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BTW (By the way) кстати, между прочим  mimochodem 

CG (Congratulations) поздравляю gratuluji 

CYO (See you online) до встречи в Сети uvidíme se na internetu 

CU (See you) увидимся nashle,ahoj, uvidíme se 

CUL (See you later) до встречи uvidíme se později 

EOD (End of Discussion) конец разговора konec diskuse 

FAQ (Frequently Asked 

Questions) 

часто задаваемые вопросы 

с ответами на них, ЧАВО, 

ФАК 

často kladené otázky 

FWIW (For what it´s 

worth) 
за что купил, за то и продаю 

za jakoukoliv cenu 

FYI (For your 

information) 
к вашему сведению 

pro vaši informaci 

FYA (For your 

amusement) 
для забавы, смеха ради 

pro vaši zábavu 

GL (Good luck) удачи mnoho štěstí 

HAGO (Have a good 

one) 
всего хорошего 

všechno dobré 

HDYD (How do you 

do?) 
Как твои, ваши дела? 

Jak se máte? Těší mě 

(při představování) 

HF (Have fun) веселой игры bav se 

HHOJ (Ha ha only 

joking) 
это только шутка 

jenom vtipkuji 

HHOK (Ha ha only 

kidding) 
это розыгрыш 

dělám si legraci 

IAC (In Any Case) в любом случае v každém případě 

IIRC (If I remember 

correctly) 
если я точно помню 

pokud si správně 

vzpomínám 

ILUVM (I love you very 

much) 
я очень тебя люблю 

Miluji tě 

IMO (In my opinion) 

 
по моему мнению, ИМХО 

podle mého názoru 

 

IOW (In other words) другими словами  jinými slovy 

JAM (Just a minute) минуточку  minutku 

LOL (Laughing out loud, 

lots of laughing) 
громко смеюсь 

hlasitě se směju 

(myšleno ironicky) 

M2 (Me too) я тоже já taky 

NP (Not a Problem) без проблем bez problému 

OMG (Oh, my God!) «о, Господи» Ó můj bože 

Pls (Please) пожалуйста prosím 

ROFL (Rolling on the 

floor laughing) 
катаюсь по полу от смеха 

válím se po podlaze 

smíchy 

RUOK? (Are you O.K.?) Ты в порядке? Jsi v pohodě? 

SRY (Sorry) извиняюсь omlouvám se 

TBH (To be honest) честно говоря abych byl upřímný 

Thnx (Thanks) спасибо díky 

UOK (Are you O.K.?) Ты в порядке? Jsi v pořádku? 

W8 (Wait) 
подожди  

Počkej 
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WBR (With Best 

Regards) 
с наилучшими пожеланиями 

s přáním všeho 

dobrého 

WDYT (Whad Do You 

Think?) 
Что ты думаешь? 

Co myslíš? 

YIU (Yes, I understand) Да, я понял Ano, pochopil jsem 

 

5.4 Slova používaná na chatech a sociálních sítích 

Člověk je tvor společenský, tudíž má rád společnost a rád se seznamuje s novými 

lidmi. Udržování stávajících přátelství stále těžší. Dnešní doba nenahrává ani 

navazování nových přátelství. Lidé začínají stále více upřednostňovat seznamování se 

přes internet pomocí sociálních sítí. Facebook.com, Twitter.com, ruský Вконтакте.ru, 

český Lidé.cz či Spolužáci.cz patří mezi ty nejoblíbenější. Kdo nemá účet na jedné 

ze sociálních sítí, jako by ani neexistoval. Podle serveru 

http://socialnisite.ic.cz/facebook/ zhruba 100 000 000 lidí vlastní účet na Facebooku, 

přičemž denně se zaregistruje okolo 200 000 nových uživatelů. Kult této sociální sítě, 

zejména pak její tvůrce, je tak silný, že o něm režisér David Fincher natočil v roce 2010 

film „The Social Network“. Součástí naší slovní zásoby se postupem času staly výrazy 

jako like, spotted, comment, smile. Podobně je tomu i v ruštině, kde se používá лайк, 

v češtině se používá výraz „olajkovat“. V této tabulce je možné najít souhrn několika 

nejčastěji používaných výrazů.  

Apps (application) 

/æps/ 

аппс aplikace 

Ban 

/bæn/ 

Бан, забанить zakázat 

Comment 

/ˈkɒm.ent/ 

коммент komentář 

Events 

/ɪˈvents/ 

ивентс události 

Friend 

/frend/ 

френд (Добавь меня во 

френды!) 

přítel 

Ignore 

/ɪgˈnɔːr/ 

игнор ignorovat 

Kiss 

/kɪs/ 

кисс líbám 

Like 

/laɪk/ 

лайк, лайкнуть líbí se mi 

Posting 

/ˈpəʊ.stɪŋ/ 

постинг vyvěšení (zprávy na 

Fb, či Twitteru) 

Smile 

/smaɪl/ 

смайл, смайлик 

 

Smile 
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Spotted 

/ˈspɒt.ɪd/ 

споттед spatřen 

Suck 

/sʌk/ 

посаксить, сакс, суксь zvorat něco 

 

5.5 Oblíbené webové stránky 

Pro zajímavost byly do tohoto slovníku zařazeny názvy několika oblíbených 

webových stránek. V češtině zůstávají zachovány anglické názvy, ruštině používá jak 

anglické názvy, tak vlastní transliterované verze.  

Facebook 

/ˈfeɪs.bʊk/ 

фейсбук Facebook 

Gmail 

/ˈdʒiː meɪl/ 

жмель, жмыло Gmail 

Google 

/ˈguː.gl  / 

гугл, гоогле, гугле, гугль, 

гуглить 

Google 

Hotmail 

/ˈhɒtmeɪl/ 

хотмейл Hotmail 

ICQ аська ICQ 

LiveJournal 

 

лайвжурнал LiveJournal 

Mozilla 

/məˈzɪl.ə/ 

Мазила, Мазифака, 

Мерзилка 

Mozilla 

Myspace  

/ˈmaɪ.speɪs/ 

майспейс Myspce 

PayPal 

/ˈpeɪ.pæl/ 

палка PayPal 

Rapidshare 

/ˈræp.ɪdeə(r)/ 

Рапида Rapidshare 

Shareware 

/ˈʃeə.weə(r)/ 

Шэривэйр Shareware 

Skype 

/skaɪp/ 

Скайп Skype 

The BBC 

/ðəˌbiː.biːˈsiː/ 

би-би-си BBC 

Torrent 

/ˈtɒr.ənt/ 

Торрент Torrent 

Twitter 

/ˈtwɪt.ə(r)/ 

твиттер Twitter 

Wikipedia, Wiki 

 

вики, вика Wikipedia 

Yahoo 

/ˈjɑː.huː/ 

яху Yahoo 

Youtube.com 

/ˈjuː.tjuːb/ 

ютуб Youtube.com 
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6 Závěr 

Mnoho lidí považuje internet za fascinující. Je s ním spojeno mnoho pozitivních, 

ale i negativních věcí. Jednou z nich je i slovní zásoba. Za pozitivní by se dalo 

považovat to, že internet sám o sobě pomáhá rozšířit lidem obzory, což je spojeno 

především s tím, že napomáhá k naučení se nových slov. Negativním aspektem je to, že 

tato slovní zásoba přešla ve většině případů z cizího jazyka. Především starším lidem se 

nemusí líbit fakt, že mladí lidé používají „nečeská“ slova, což považují za zcela 

přirozené. Já sama, ačkoliv nejsem uživatelem sociálních sítí a netrávím svůj volný čas 

na chatových diskuzích, v některých situacích používám zcela automaticky cizí slova.  

Původním cílem této práce bylo porovnání české, ruské a anglické slovní zásoby 

tématu masmédií. Jelikož masmédia by se dala považovat za docela široký pojem a 

internet již několik let hýbe společností, bylo zaměření této práce, internetová slovní 

zásoba, logickou volbou. První překážkou při excerpování slov byl fakt, že většina 

slovníků zaměřených na internet se netýkala pouze internetové slovní zásoby, ale 

zahrnovala i slovní zásobu spojenou s počítačem jako takovým, výpočetní technikou a 

programováním. Bylo tedy nutné vybrat pouze slova, související s internetem. 

Nepomohlo při tom ani to, že většina vybraných slov měla svůj ruský, resp. český 

ekvivalent, jelikož slovník nezahrnoval slangovou slovní zásobu. Naštěstí díky internetu 

se podařilo najít několik slovníků, které obsahovaly potřebné výrazy a zcela vyhovovaly 

cílům, které byly stanoveny na začátku této práce.  

Předpokládalo se, že většina této slovní zásoby bude pocházet z anglického 

jazyka, což by se dalo považovat za logické, vzhledem k tomu, že angličtina je jedním 

z nejčastěji používaných cizích jazyků, který se učí lidé na celém světě, a také k tomu, 

že opravdu většina slov má svůj původ v anglickém jazyce. Avšak předpoklad, že 

většina výrazů bude pocházet z angličtiny, se ukázal být částečně nepravdivým. Ani 

v češtině nepoužíváme místo slova smazat, anglické delete. Na samotném začátku, tedy 

v době, kdy byl internet dopřán pouze několika vyvoleným, bylo samozřejmě nutné 

rozumět internetové terminologii, díky čemuž vznikala nová slova, ale také došlo 

k rozšíření významu u stávajících slov. Nemůžeme vyloučit možnosti, že někteří lidé 

namísto slova ответить, dávají přednost anglickému answer, avšak vzhledem k počtu 

prozkoumaných slovníků je důležité zdůraznit, že pokud by opravdu někdo 

upřednostňoval anglický ekvivalent, není tak rozšířeným, aby se stal součástí slovníku 
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internetové slovní zásoby. Důkazem toho je jeden ze slovníčků, umístěný v příloze této 

práce, který se zaměřuje pouze na slova, která mají svůj čistě ruský, resp. český 

ekvivalent.  

V souvislosti s tím, že existují slova, která mají svůj ruský nebo český 

ekvivalent, se ovšem nedalo vyloučit, že existují slova, která byla pomocí transliterace 

přejata z angličtiny. Ukázalo se, že tvoří vrstvu slangových slov. Přízvuk i přepis 

jednotlivých výrazů byl zachován tak, aby pokud možno co nejvíce odpovídal 

anglickému ekvivalentu. Tento slovníček se stal součástí praktické části této práce.  

Zkratky tvoří nedílnou součást slovní zásoby internetu. Tento předpoklad se 

ukázal jako zcela pravdivý, stejně jako předpoklad, že tyto zkratky budou přeloženy do 

ruštiny i češtiny, avšak v běžné internetové diskuzi bude upřednostněna anglická verze.  

Ačkoliv angličtina patří do skupiny západoevropských jazyků a čeština 

s ruštinou do skupiny slovanských jazyků, mají mnoho společného. Především fakt, že 

přejímaly slova ze stejných jazyků, tj. z latiny a řečtiny, popřípadě francouzštiny a 

němčiny dokazují, že několik rysů je společných. Stejně tak období, kdy angličtina 

nejvíce ovlivňovala ruštinu a češtinu, se ukazují být shodnými. Nedá se popřít fakt, že 

toto je zcela neodmyslitelně spojeno s 20. stoletím, především s devadesátými léty, kdy 

došlo k rozvoji internetu nejenom na území Ruska a Československa, resp. České 

republiky, ale v celém světě. 

Teoretická část se zabývala problémy spojenými s přejímáním slov, dala 

charakteristiku slovní zásoby, určila příčiny a způsoby přejímání slov, charakterizovala 

masmédia, především pak internet, zkoumala vliv angličtiny na ruštinu a češtinu. 

Teoretická část byla věnována slovníku internetového slangu, složenin a zkratek. 

Pro zajímavost byla tato část doplněna o dva slovníčky, které zahrnovaly slova 

nejčastěji používaná v internetových diskuzích a názvy některých webových stránek. 

Angličtina, ruština, čeština, internet, přejímání – to vše k sobě neodmyslitelně patří. Cizí 

jazyky, stejně jako internet, jsou součástí každodenního života lidi, což se odráží i 

ve slovní zásobě. 
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 Resumé 

Každý jazyk má svou slovní zásobu. Některá slova jsou zcela specifická a 

zaměřují se pouze na věci či reálie spojené s danou zemí. Další vrstvu slovní zásoby 

jednotlivých jazyků tvoří slova, která mají shodné téma či oblast společnou pro všechny 

světové jazyky. Jednou z těchto oblastí je i oblast počítačů, programování, výpočetní 

techniky a především pak internetu. S neustálým rozvojem internetu je spojená potřeba 

nových pojmenování pro stále nově vznikající technologie, programy, atd. Tyto 

nejčastěji anglické výrazy se stávají mezinárodními, přičemž anglický ekvivalent se 

používá i v ostatních jazycích. Důkazem toho je několik slovníčků, které vznikly 

v rámci této práce. Toto je spojeno nejenom v oblasti internetu, ale i v ostatních, které 

byly zčásti pokryty v teoretické části. Ze zjištěných informací jasně vyplynulo, že 

angličtina silně ovlivňuje ruštinu i češtinu ve všech oblastech života nejenom té 

internetové.  

Přejímání slov má své příčiny, mezi něž mimo jiné patří i snaha o odstranění 

mnohoznačnosti, upřesnění výrazu a zjednodušení smyslové struktury. Slangová slova 

anglického původu, ale i velké množství slov, která byla přeložena do ruštiny i češtiny, 

u nichž se nepoužívá původní anglický výraz, tvoří důležitou část našeho jazyka. 

Výsledkem tedy je, že nemůžeme zcela potvrdit, ale ani vyvrátit fakt, že slovní zásoba 

internetu je neodmyslitelně spojena s angličtinou. Angličtina hraje důležitou roli při 

obohacování slovní zásoby, avšak nemůžeme opomenout fakt, že se ruština i čeština 

snažily zachovat čistotu jazyka i za cenu rozšíření významu některých slov.  

V případě zkratek se bohužel nepodařilo zabránit tendenci užívání původních 

anglických ekvivalentů, došlo alespoň k překladu, který usnadňuje obyčejnému 

uživateli práci s internetem. Složeniny vytvořily velkou část slovní zásoby internetu. 

Princip, na kterém se zakládají, je v ruštině i v angličtině stejný. Vzhledem k tomu, že 

skládání patří v obou jazycích k produktivnímu způsobu tvoření slov, je logické, že 

staly neodmyslitelnou součástí internetové slovní zásoby.  

Skládání, zkratky i slangová slova anglické původu jsou považovány za součást 

slovní zásoby, která nemůže být opomíjena, a které se v oblasti internetu nemůžeme 

vyhnout, avšak nesmíme zapomenout ani na to, že u mnohých slov máme své vlastní 

překlady, které se už mnoho let používají a jejich „poangličtěním“ se problém silného 

vlivu angličtiny na ostatní jazyky nevyřeší. 
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Резюме 

Словарный запас является очень важной частью каждого языка. Некоторые 

слова, которые ориентируются только на факты и реалии данной страны, могут 

быть очень специфическими. Остальные слои словарного запаса образуют слова, 

которые интересуются темой или областей, которая является общей для всех 

иностранных языков – это касается комьютеров, программирования, 

вычислительной техники и прежде всего самого Интернета. Потребность 

в наименовании новой техники и технологий ялвяется бажной областей 

в развитии Интернета. Такие, прежде всего, английские выражения становлятся 

интернационализмами, причем английские эквиваленты употребляются и 

в остальных языках. Английский язык очень сильно влияет на русский и чешский 

языки, не только в рамках Интернета, но во всех областях жизни.  

Заимствование иностранных слов имеет свои точные причины, особенно 

стремление к устранению полисемии, уточнение выражения и упрощение 

смысловой структуры считается очень значительной. Сленговые слова 

английского происхождения и большое количество остальных слов, 

переведенных на русский и чешский языки, у которых чаще всего используются 

английские выражения, образуют важную часть языка.  

Что касается сокращений мы не можем ни потвердить ни опровергнуть тот 

факт, что интернетовский словарный запас есть неотъемленно соединенный 

с английским языком, который играет очень важную роль в процессе обогащения 

словарного запаса. Напротив этого, русский и чешский языки старались 

сохранить чистоту языка несмотря на то, что у некоторых выражений произошло 

расширение их значения. Тенденция к использованию английских сокращений 

вместо русских и чешских эквивалентов не очень помогает сохранить чистоту 

языков, но благодаря переводов человек, который нормально не понимает этих 

англицизмов, может без проблем работать с Интернетом. Сложные слова тоже 

составляют большую часть интернтовской лексики. Принцип, на котором они 

основаны, является тем же самым в английском и русском языках. Этот способ 

образования слов принадлежит к одному из наиболее продуктивных, поэтому 

с течением времени сложные слова становились частью словарного запаса 

интернетовской области.  
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Сложные и сленговые слова и сокращения считаются частью языка, про 

которую нельзя забыть. Несмотря на то, что у многих слов свои переводы, 

проблема расширения английского языка во всех областях жизни, очень сильно 

влияет на все языки, в том числе и на русский и чешский.  
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Resume 

Word-stock creates an important part of every language. Some words which 

focus only on facts and cultural aspects connected to foreign languages are considered 

to be specific for each language. The layers of word-stock are also formed by words 

which share similar themes and areas which are identical for all foreign languages. 

Computers, programming, computer technology and primarily the Internet itself are one 

of these areas. A need for naming new modern technologies is connected to the 

development of the Internet. Such English words became international. Nevertheless, 

their English equivalents are used in other languages, which reflected in small 

dictionaries which were formed within this thesis. The remaing areas were covered 

within the theoretical part of this work. Given the established information it is clear that 

English language has a great impact on Russian and Czech language in all areas of life, 

not only in the area of the Internet.  

Some reasons for borrowing words are following – an effort to eliminate 

polysemy, to specificate words and to simplify sense structure. Slang words of English 

origin, but also a great amount of words which were translated in Russian and Czech 

language which are not used in English, create an important part of our language. We 

are not able to fully confirm the fact that the internet word-stock is connected to English 

language but we also cannot disprove this argument. English plays an important role 

in the process of word-stock enrichment. However, we cannot forget about the fact that 

Rusian and Czech tried to preserve the purity of language even at the price of extension 

of some meanings.  

Unfortunately, we did not manage to stop using English equivalents of 

acronyms. Nevertheless, these acronyms were translated into Russian and Czech 

language in order to help the users to simplify work on the Internet. Compounds belong 

to one of the most important and the most representative part of the internet word-stock. 

They are based on the same principles as in Russian and English language. Given the 

fact that compounding is considered to be the most productive word-formation process 

it is quite logical that they have became an unforgettable part of the internet word-stock.  

Compounds, acronyms and slang words are so important for the language that 

they cannot be ignored even when talking about the Internet. We cannot forget about the 

fact that we have many equivalents of Russian and Czech origin which have been used 
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for many years. Making these words sound more English do not solve the problem that 

English has very strong influence on foreign languages.  
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Přílohy 

Základní slovní zásoba internetu s použitím ruských ekvivalentů 

Anglická slova Ruská slova Česká slova 

Answer 

/ˈɑːn .sə(r) / 

ответ odpověď 

Accept 

/əkˈsept/ 

принимать přijmout 

Acceptance kriteria 

/əkˈsep.tən(t) s kraɪˈtɪə.ri.ə/ 

критерии приемки, 

требования приемки 

kritéria pro 

přijetí 

Access 

/ˈæk.ses/ 

доступ, тип доступа přístup 

Access code 

/ˈæk.ses kəʊd/ 

код доступа přístupový kód 

Access control 

/ˌæk.ses kənˈtrəʊl/ 

контроль доступа, 

управление доступом 

přístupová 

kontrola 

Access number 

/ˌæk.ses ˈnʌm.bə(r)/ 

номер доступа přístupové číslo 

Access server 

/ˌæk.ses ˈsɜː.və(r)/ 

сервер доступа přístupový server 

Account 

/əˈkaʊnt/ 

абонемент účet, konto 

Advanced search 

/ədˌvɑːnt st ˈsɜːtʃ/ 

усложненный запрос pokročilé 

vyhledávání 

Approach 

/əˈprəʊtʃ/ 

подход, метод přístup 

Attach 

/əˈtætʃ/ 

подключать, 

подключиться 

připojit 

Attachments 

/əˈtætʃ.mənts/ 

присоединения к письму připojení, přílohy 

Attack 

/əˈtæk/ 

пытаться вскрыть útok, atak 

Availability 

/əˌveɪ.ləˈbɪl.ɪ.ti/ 

доступность, наличие, 

готовность, 

работоспособность 

dostupnost 

Available 

/əˈveɪ.lə.bl  / 

доступный, имеющийся в 

наличии 

dostupný 

Break 

/breɪk/ 

разрыв, разорвать prolomit 

Break-in 

/ˈbreɪk ˌɪn/ 

взлом, вторжениe vniknutí 

Browse 

/braʊz/ 

пролистать prohlídnout si 

Browse 

/braʊz/ 

просматривать prohlížet 

Broker 

/ˈbrəʊ.kə(r)/ 

программа просмотра 

Web, навигатор 

prohlížeč 
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Browsing 

/ˈbraʊzɪŋ/ 

свободный просмотр и 

редактирование 

brouzdání po 

webu 

Cancel 

/ˈkænt .səl/ 

прекратить, отменить zrušit 

Chat 

/tʃæt/ 

обмен информаций в 

реальном времени, 

разговор в сети Internet 

chat 

Chat forum 

/tʃæt ˈfɔː.rəm/ 

разговорный форум chat forum 

Connect time 

/kəˌnekt ˈtaɪm/ 

продолжительность 

сеанса, связи 

 

Connection 

/kəˈnek.ʃən/ 

соединение, подключение připojení 

Cookies 

/ˈkʊk.i/ 

досл. Пирожок cookies 

Cracker 

/ˈkræk.ə(r) / 

взломщик компьютерных 

систем 

počítačový pirát 

Crawler 

/ˈkrɔː.lə(r)/ 

досл. червяк, гусеница narušitel 

Delay 

/dɪˈleɪ/ 

Задерживать, задержка, 

отсрочка 

zpozdit se, 

zpoždění 

Delete 

/dɪˈliːt/ 

удалять, 

уничтожать,ликвидировать 

smazat 

Detachement 

/dɪˈtætʃ.mənt/ 

разъединение odpojení 

Dial-up access 

/ˌdaɪ.əl.ʌp ˈæk.ses/ 

доступ по телефонной 

линии 

připojení (k 

internetu) po 

telefonu 

Direct connection 

/da ɪˌrekt kəˈnek.ʃən/ 

прямое подсоединение přímé spojení 

Disconnection 

/ˌdɪs.kəˈnek.ʃən/ 

разъединение, отключение přerušení 

spojení, odpojení 

Discussion group 

/dɪˌskʌʃ.ənˈ gruːp/ 

дискуссионная группа diskusní skupina 

Domain name 

/dəʊ ˌmeɪnˈneɪm/ 

доменное имя název, jméno 

domény 

Dot 

/dɒt/ 

точка tečka 

Download 

/ˌdaʊnˈləʊd/ 

пересылать, проф. 

Скачивать 

stahovat 

Download samples 

/ˌdaʊnˈləʊd ˈsɑːm.pl  s/ 

загружаемые (по Сети) 

сэмплы 

stažené vzorky, 

příklady, ukázky 

e-business 

/ˈiːˌbɪz.nɪs/ 

электронный бизнес e-business 

е-cash 

/ˈiː.kæʃ/ 

электронные деньги e-cash, ePeníze 

e-form 

/ˈiː.fɔːm/ 

электронная форма elektronický 

formulář 
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e-mail 

/ˈiː.meɪl/ 

электронная почта, мыло, 

имейл, мейл 

e-mail 

Email address 

/ˌiː.meɪl əˈdres/ 

адрес электронной почты e-mailová adresa 

Encode 

/ɪnˈkəʊd/ 

кодировать, шифровать zašifrovat, 

zakódovat 

Еrror 

/ˈer.ə(r) / 

ошибка chyba 

Exit 

/ˈek.sɪt/  /əkˈsɪt/ 

вывод, выйти východ 

e-zine 

/ˈiː.ziːn/ 

электронный журнал internetový 

časopis 

Fatal error 

/ˌfeɪ.təl ˈer.ə(r) / 

фатальная ошибка fatální chyba, 

fatal error 

Fault 

/fɒlt/ 

неисправность, ошибка, 

дефект 

chyba 

Feedback 

/ˈfiːd.bæk/ 

обратная связь Zpětná vazba 

Field 

/fiːld/ 

поле pole 

Firewall 

/ˈfaɪə.wɔːl/ 

досл. огненная стена ochrana počítače 

před viry a 

nežádoucími 

průniky 

Game 

/geɪm/ 

компьютерная игра hra 

Game port 

/ˈgeɪm ˌpɔːt/ 

игровой порт hrací port 

Global search 

/ˌgləʊ.bəl ˈsɜːtʃ/ 

глобальный поиск celosvětové 

vyhledávání 

Hacker 

/ˈhæk.ə(r)/ 

взломщик počítačový pirát 

Hacking 

/ˈhækɪŋ/ 

проникновение pirátství 

Headline 

/ˈhed.laɪn/ 

заголовок, колонтитул, 

шапка 

titulek 

(novinový) 

Home page 

/'həʊmpeɪdʒ/ 

базовая (исходная, 

начальная) страница 

domovská 

stránka 

Hyperlink 

/ˈhaɪ.pə.lɪŋk/ 

гиперссылка, гиперсвязь hypertextový 

odkaz 

Internet 

/ˈɪn.tə.net/ 

Интернет, Сеть internet 

InterNIC Центр сетевой 

информации Internet 

 

Invalid 

/ɪnˈvæl.ɪd/ 

недопустимый, 

недействительный 

neplatý 

IP address IP-адрес IP adresa 

Login 

/ˈlɒg.ɪn/ 

регистрация přihlášení 
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Logout 

/ˈlɒg.aʊt/ 

вывод из системы (сети) odhlášení 

Mail server 

/ˈmeɪlsɜː.və(r)/ 

почтовый сервер mailový server, 

poštovní server 

Mailbomb 

/ˈmeɪlbɒm/ 

почтовая атака emailová bomba, 

útok  (virem) 

přes mail 

Mailbox 

/ˈmeɪl.bɒks/ 

почтовый ящик emailová 

schránka 

Mailer 

/ˈmeɪlə(r)/ 

почтальон adresant i 

odesílatel 

Mailing list 

/ˈmeɪlɪŋˌlɪst/ 

список почтовой рассылки odeslané 

Message 

/ˈmes.ɪdʒ/ 

сообщение, мессага, пост zpráva 

Message box 

/ˈmes.ɪdʒˌbɒks// 

окно сообщений přijaté zprávy, 

emaily 

Net 

/net/ 

Сеть net, internet 

Net surfing 

/ˈnetˌsɜː.fɪŋ// 

сетевой серфинг surfování po 

internetu 

Netizen (net.citizen) 

/ˈne.tɪ.zən/ 

досл. житель Сети osoba, která 

často pracuje, 

surfuje, brouzdá 

na interntu 

Newsletter 

/ˈnjuːzˌlet.ə(r)/ 

бюллетень zpravodaj 

Nickname 

/ˈnɪk.neɪm/ 

краткое имя, досл. 

прозвище, ник 

přezdívka 

Offline 

/ˌɒfˈlaɪn/ 

автономный nepřipojený (k 

internetu) 

Page 

/peɪdʒ/ 

страница webová stránka 

Remote access 

/rɪˌməʊtˈæk.ses/ 

удаленный доступ vzdálený přístup 

Search 

/sɜːtʃ/ 

поиск, искать hledat 

Seek time 

/ˈsiːk ˌtaɪm/ 

время поиска doba 

vyhledávání 

Send 

/send/ 

послать, посылать odeslat 

Simple search 

/ˈsɪm.pl  ˌsɜːtʃ/ 

простой запрос jednoduché 

vyhledávání 

Tag 

/tæg/ 

признак štítek (označit 

štítkem) 

Update 

/ʌpˈdeɪt/ 

обновление aktualizace 

Upgrade 

/ʌpˈgreɪd/ 

модернизация vylepšení 
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Upload 

/ʌpˈləʊd/ 

выгрузить, пересылка 

файла по сети 

nahrávat data 

User 

/ˈjuː.zə(r)/ 

пользователь uživatel 

Virtual 

/ˈvɜː.tju.əl/ 

виртуальный virtuální 

Voice mail 

/ˈvɔɪsmeɪl/ 

речевая (голосовая) почта hlasová schránka 

Web (World Wide Web) 

/web/ 

Всемирная паутина, разг. 

веб, вэб 

síť, web 

Web address 

/ˈwebəd.res/ 

Web-адрес  webová adresa 

Web page 

/ˈweb.peɪdʒ/ 

Web-страница, веб-

страница, веб-страничка 

webová stránka 

Web server 

/ˈweb. sɜː.və(r)/ 

Web-сервер webový server 

Webcast 

/ˈweb.kɑːst/ 

Web-вещание přímý přenos po 

internetu 

Webmaster 

/ˈwebmæstər/ 

Web-мастер, вебмастер tvůrce 

internetových 

stránek 

Wireless 

/ˈwaɪə.ləs/ 

безпроводной bezdrátový 

Zoom 

/zuːm/  

увеличивать, распахивать přiblížit оbjekt 

 


