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ÚVOD 

0.1. Ve své diplomové práci bych se ráda věnovala tématu mezijazykové polysémie, 

konkrétně polysémii vzniklé mezi dvěma slovanskými jazyky: ruštinou a češtinou. Jelikož se 

jedná o téma dosti přehlížené a tudíž i nedostatečně rozpracované, nabízí se zde velké 

množství okruhů hodných hlubšího zkoumání. Počátečním vnuknutím pro zpracování takové 

práce byla četná a mnohdy vtipná nedorozumění mezi nositeli obou jazyků. Vzhledem k 

značnému počtu podobných slovních dvojic je tato práce omezena pouze na adjektiva. 

0.1.1. Krátká teoretická část by měla uvést a přiblížit problematiku mezijazykové polysémie. 

Pří jejím zpracování jsem čerpala především z dvou prací J. Vlčka: "Úskalí ruské slovní 

zásoby'" a "Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se slovní zásobou českého jazyka,,2. 

0.1.2. Hlavním cílem této práce je snaha osvětlit a dostatečně etymologicky doložit vývoj 

česko- ruských polysémních dvojic s následným pokusem o zpracování pravděpodobného 

sémantického výkladu, z něhož bude jasně patrný společný morfologicko-sémantický původ 

srovnávané polysémní dvojice. 

0.1.3. Při pokusu o co nejpřehlednější názorné rozpracování daného tématu vznikl malý 

slovník, v němž je užito několika způsobů výkladu: 

• porovnávání sémantiky česko-ruských polysémních slov mezi sebou jakož i s dalšími 

slovanskými jazyky napomáhá k docílení přesnějšího vyznačení synchronního 

sémantického pole; 

• historický náhled za použití příkladů (dobových tvarů zkoumaných slov); 

• etymologická rekonstrukce; 

• sémantická dedukce. 

1 J. Vlček: Úskalí ruské slovní zásoby. Slovník rusko - české homonymie a paronymie. Praha 1966 

2 1. Vlček: Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se zásobou českého jazyka. Praha 1985 



0.1.4. Etymologie, jakožto disciplína studující jazyk diachronicky, se jako každý jiný 

historický obor, potýká s nedostatkem a mnohdy i s úplnou absencí materiálů a pramenů. 

Nejinak je tomu i v případě indoevropštiny (která písmo neměla) a praslovanštiny. Jelikož 

neexistují žádné přímé doklady, které by nám byly schopny osvětlit stav jazykového systému 

daných období, pohybuje se veškeré bádání v hypotetické rovině, což má za výsledek 

nejednotnost ve výkladech a jindy zcela neschopnost zkoumané slovo jakkoliv rozpracovat. 

Při práci s českými a ruskými etymologickými slovníky bylo proto často třeba brát ohled na 

všechny dostupné a mnohdy zcela protichůdné etymologické výklady a snažit se nabídnou co 

nejkomplexnější pohled na zkoumané dvojice. 

0.1.5. Nedostatkem podkladového materiálu je ovlivňován hlavně pokus o sémantický výklad. 

Na rozdíl od formálních rekonstrukcí, pro které existují přesná pravidla, se o významu většiny 

slov můžeme jen domýšlet a mnohdy nemáme k dispozici ani názory etymologů. 
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PLÁN DIPLOMOVÉ PRÁCE 

0.0. Úvodní část popisuje téma diplomové práce a důvod mé volby, dále stanovuje cíl 

a způsob práce a věnuje pozornost obtížím s ní spojenými. 

1. Hlavní část je rozdělena do dvou celků: 

1. část má za úkol uvést zkoumané téma z teoretického hlediska, upřesnit terminologii, stručně 

představit historii otázky, porovnat dané jazyky. 

II. část obsahuje přehled a slovník polysémních česko-ruských adjektiv s etymologickým 

vývojem a pokusem o sémantický výklad. 

2. Závěr shrnuje výsledky celé práce. 

3. Použitá literatura: bibliografie, seznam používané literatury. 
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I. K TÉMATU SÉMANTICKÉ DIFERENCIACE ČESKÝCH A RUSKÝCH 

ADJEKTIV SPOLEČNÉHO PŮVODU 

1.1 Mezijazyková polysémie I homonymie 

1.1.1. Otázka mezij azykové polysémie I homonymie je aktuální u všech příbuzných jazyků. 

Zpravidla se jedná o slova stejného původu a někdejšího společného významu, kter~ se 

později významově rozešla. 

1.1.2. Ruština a čeština jakožto jazyky slovanské, vycházející z indoevropského prajazyka, 

mají společnou velkou část slovních základů a užívají značné množství společných 

odvozovacích prostředků a slovotvorných typů. Ovšem během samostatného vývoje 

jednotlivých jazyků docházelo k rozdílům fonetickým, gramatickým, k samostatnému 

rozvíjení a užívání slovotvorných prostředků a hlavně k značným lexikálním, stylistickým 

a sémantickým změnám. Tyto sémantické změny vznikaly rozštěpením původně společného 

významu a ztrátou povědomí této někdejší sounáležitost a následným samostatným vývojem. 

Hledání ztracené společné osy polysémních slov a tím i možnost objasnění vzniku 

mezijazykové polysémie nám umožňuje etymologie. 

1.2. Upřesnění pojmů (mezijazykové) polysémie a homonymie 

Vzhledem k tomu, že se v odborných pracích na dané téma setkáváme jak s termínem 

polysémie, tak i s termínem homonymie, domnívám se, že by bylo vhodné ujasnit si rozdíly 

a upřednostnit ten termín, který v daném případě přesněji odráží problematiku. 

1.2.1. Otázka hranic mezi polysémii a homonymii je velmi nejasná a diskutabilní. Kdy 

můžeme chápat slovo jako polysémní a kdy již jako samostatnou významovou jednotku? 

Přesné určování hranice mezi oběma termíny je nesmírně zavádějící. V obou případec!1 se 

jedná o zvláštní samostatnou skupinu slov, kterou rozlišujeme na základě zvukové podobnosti 

nebo totožnosti a významové rozdílnosti. 

1.2.2. U polysémie vycházíme zjednoho pojmenování k několika významům. Polysémii 

můžeme definovat jinými slovy jako mnohovýznamovost jednoho slova. 
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1.2.3. U homonym jde o dvě nebo několik samostatných slov s různým významem. 

Pod pojmem homonymie jsou chápána: 

• slova různá původem i významem, která znějí stejně jen náhodou bez jakékoliv 

původní vnitřní spojitosti (nejsou součástí této práce); 

• slova stejného slovního základu, jež se postupně významově osamostatnila. Dalo by se 

říci, že homonymie vzniká tam, kde zaniká polysémie (tzv. homonymie z rozpadlé 

polysémie ). 

1.2.4. Na přesném ustanovení hranic homonymie se jazykovědci dodnes nemohou shodnout. 

Existují názory, že homonymní mohou být pouze slova různokořenná, a tudíž by měly být 

pojmy polysémie a homonymie od sebe striktně oddělovány. V takových případech platí, že 

čím více se od sebe liší gramatické kategorie vybraných dvojic, tím spíše se jedná 

o homonyma. Ovšem i zde se připouští, že homonymy se mohou stát slova stejného púvodu, 

o jejichž společném původú mluvčí ztratil povědomí. 

1.2.5. Názory odborníků na homonymii se různí. Dále uvádím několik příkladů z prací 

předních jazykovědců, v nichž popisují homonyma: 

• K.Horálek definuje homonyma jako slova stejně znějící, ale s různým významem jež 

vznikla bud' obměňováním významu jednoho slova nebo hláskovým splynutím slov 

původně znějících různě l . 

• B.Havránek, A. Jedlička kladou na první místo nahodilost mnohoznačnosti slova 

(stopka - u ovoce X stopka - lampička na autu) a na druhé místo hluboký rozchod 

významů slova téhož původu2 . Stejný názor zastává i sovětský vědec R.A.Budagov 

který hájí názor, že homonyma vznikají bud' náhodnou shodou slovních tvarú nebo 

rozpadem polysémie3
. 

1 K. Horálek, Úvod do studia slovanských jazyků. Praha 1962, str. 262 
2 B.Havránek, A.Jedlička, Česká mluvnice. Praha 1960, str. 363 
3 R.A.Budagov, BBe,neHIIe B HayKy o 1I3b1Ke. Moskva, 1958, str. 39-50 
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• V.V.Vinogradov zastává názor, že termín "homonymie" máme právo užívat jen ve 

vztahu k různým slovům, k různým lexikálním jednotkám, které jsou totožné po 

zvukové stránce ve všech tvarech I . 

• podle A.N.Gvozděvajsou homonyma slova s různým významem a stejného znění, a to 

všechny druhy náhodně i nenáhodně souzvučných slova tvarů2 . 

1.2.6. Josef Vlček se ve své práci3 o vztazích mezi příbuznými jazyky vyjadřuje pouze jako 

o homonymních a charakterizuje mezijazyková homonyma jako slova, která podobně znějí 

(homofonie), obdobně se píší (homografie) a mají různý význam. Udává tři případy vzniku 

mezij azykové homonymity: 

• náhodná zvuková shoda kdysi různých slov, bez nejmenších sémantických vztahů 

( luk x JlyK "cibule"); 

• původně stejný základ, s nímž byla významová oblast úplně přerušená 

( úkol x yKOJl "injekce" z kláti); 

• původně stejný základ ( krásný X KpacHbnl ). 

Přímo rusko - česká homonymie musí mít podle J.Vlčka tyto rysy: 

• zvukovou podobnost; 

• grafickou podobnost nebo adekvátnost; 

• významovou diferenciaci; 

• možnost zasahovat jak celé slovní jednotky, tak také jejich některé tvary 

1.2.7. Rozdíl mezi oběma termíny, je tedy pouze v tom, do jaké míry si chceme a můžeme 

uvědomovat sémantické spojitosti mezi určitými dvojicemi / skupinami slov, a to jak v rámci 

jednoho jazyka, tak i v případě dvou či více příbuzných jazyků. 

I V.V.Vinogradov: 06 OMOHlIMax II CMe)!{HbIX lIBJIeHllilX, Borrpocbl 1I3blK03HaHHlI 5, 1960, str.4n 

2 A.N.Gvozděv: O'fepKH IlO CTHJIHCTHKe pyCCKOro 1I3b1Ka, Moskva 1952, str.39-42 

3 J. Vlček: Úskalí ruské slovní zásoby. Slovník rusko - české homonymie a paronymie. Praha 1966, str. 199 
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1.2.8. U příbuzných jazyků jde tedy většinou o společný lexikální fond jazyků, o jejichž 

původním společném základu bylo ztraceno povědomí. Z toho vyplývá, že ze synchronního 

hlediska pociťujeme mnohá slova jako významově daleko vzdálenější a klasifikujeme je ~1.ko 

homonyma, avšak podíváme-li se na ně z hlediska diachronického, shledáme, že se jedná o 

jasnou mezijazykovou polysémii. 

1.2.9. Z výše uvedených důvodů plyne, že pro práci, jejíž cílem je osvětlit společný původ 

česko - ruských homografních a homofonních slov, bude nejlépe, příjmem-li si za určující 

termín mezyjazyková polysémie. 

1.3. Historie otázky česko - ruské polysémie 

1.3.1. O studium slovní zásoby v příbuzných jazycích projevovali lexikologové zájem tím, že 

sestavovali takzvané diferenční několikajazyčné nebo dvoujazyčné slovníky. V Rusku již 

v roce 1903 vyšel diferenční slovník slovanských jazyků - srbštiny, bulharštiny a slovenštiny 

od L.A.Mičátka 1, v Čechách sestavil podobný slovník polsko - český Josef Fuhrlich2 v první 

polovině 20. století. Přibližně ve stejné době vznikl česko - ruský kapesní slovník ve 

spolupráci J.Říhy a A.Kulčického3 . K tomuto slovníku autoři připojili zvláštní seznam slov, 

jejž nadepsali "Slova, jež v češtině a ruštině jsou podobného znění, ale různého významu" 

(CJIOBa, CXO,I(HhUl no 3ByKy HJIH Kopmo, HO pa3JIWIHhUl no 3Ha"'IeHHIo). 

1.3.2. Otázkou česko - ruské slovní zásoby se vědci začali zabývat aktivněji až po roce 1948. 

V té době nároky na aktivní znalost ruštiny slovem i písmem rapidně vzrůstaly. Tehdy se 

začaly objevovat metodické články a studie o problému podobně znějících a významově 

odlišných slov. Tato problematika se zkoumala především z hlediska vyučování rus!:::tho 

jazyka v českých školách. V obou jazycích se tento jazykový jev nazýval mezijazykovou 

homonymií - }vle:JlCb513blKOfJa51 OMOHUMU51. 

1.3.3. Jedny z nejnovějších a nejpodrobnějších prací, které se zabývají přímo otázkou česko -

ruské slovní zásoby, vypracoval prof. PhDr. JosefVlček4 . V roce 1966 vyšla práce nazvaná 

I L.A. Mičatek, Differencial'nyj serbsko - russkij slovar. Snakt-Peterburg 1903 
2 1. Furlich, Diferenční slovník polsko-český. Praha 1925 
3 J.Říha, A.Kulčickij, Kapesní slovník česko - ruský se stručným přehledem tvarosloví čes. i rus. a s označením 
změn ruského přízvuku, sv.I-IV., Praha 1926 
4 J. Vlček: Úskalí ruské slovní zásoby. Slovník rusko - české homonymie a paronymie. Praha 1966 

J. Vlček: Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se zásobou českého jazyka. Praha 1985 
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"Úskalí ruské slovní zásoby", která obsahuje slovník rusko - českých homonym a studii 

zabývající se touto otázkou. Později, v roce 1985, vychází práce nazvaná "Porovnání slovní 

zásoby ruského jazyka se slovní zásobou českého jazyka". Ta zpracovává ze synchronního 

hlediska lexikální plán ruského jazyka v porovnání s češtinou. 

1.4. Vznik mezijazykové polysémie z etymologického hlediska - sémantické změny 

1.4.1. Jak již bylo zmíněno výše (1.1.2.), sémantické rozdíly v lexiku dvou příbuzných jazykú 

jsou zpúsobeny odlišným vývojem každého z nich. Jazyky se po rozpadu jazykové jednoty 

vyvíjely individuálně. Tyto rozdíly se netýkají pouze sémantiky, nýbrž celého jazykoY,-~ho 

systému. 

1.4.2. Při zkoumání sémantických souvislostí a při pokusu o rekonstrukci púvodního významu 

zkoumaných slov se musí brát v úvahu jak specifický vnitřní vývoj určitého jazyka, tak 

i vnější faktory, které jazyk ovlivňovaly. Etymolog musí mít poznatky o historickém vývoji 

i povědomí o národních zvycích daného národa. 

1.4.3. Při pokusech o věrohodný výklad sémantického vývoje je nejsložitější překážkou fakt, 

že vysledovat púvodní sémantiku je ještě obtížnějšÍ, než se dopátrat prehistorického stavu 

jazykové jednotky po výrazové stránce. Etymologické rekonstrukce hláskového 

a slovotvorného stavu se řídí přesnými pravidly, kdežto sémantické změny jsou popsány 

pouze přibližně. Jde pouze o povrchní poučky o možných směrech těchto změn. Veškeré 

snahy etymologú vypracovat exaktní a všeobecně použitelné metody pro určování púvodní 

sémantické identity slov bohužel nevedly k nalezení postupú, které by bylo možno aplikovat 

komplexněji a jejichž výsledky by byly jednoznačné a nesporné. 

1.4.4. Typy sémantických změn I 

Povědomí o různých typech sémantických posunů poskytuje etymologům jediný přijatelný 

opěrný bod při pokusech o sémantické rekonstrukce: 

I Erhart, A. - Večerka, R. : Úvod do etymologie. SPN 1981 
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• typ zužování neboli specializace - slova původně obecnějšího významu nabývají 

významu konkrétnějšího, specializovanějšího a jejich obsah se zvětšuje díky J2.')vě 

získaným sémantickým znakům, jejich obsah se však naopak zmenšuje: 

* žito "obilí" z "materiál k obživě, živobytí" --t žito "jeden druh obilí" ; 

* pivo "nápoj, pití"; 

• typ rozšil';;ování neboli generalizace - tato změna je založena na ubývání sémantických 

znaků a následném zmenšování obsahu slova zvětšování rozsahu: 

ruské naJlelj "jakýkoliv prst" x české palec "největší prst" z * palhcb příbuzné s lat. poUere 

"být silný, mohutný"; český význam je tedy zřejmě původnější, v ruštině došlo k generalizaci; 

• typ změny hodnocení - enantiosémie - veškeré procesy vedoucí k opačnému významu: 

čerstvý x '-lěpCmeblií (viz. Slovník polysémních adjektiv) 

i) zhoršování významu neboli deteriorace 

ii) zlepšování významu neboli meliorace 

Tyto dva poslední procesy mohou být chápány jen jako zvláštní typy sémantické 

specializace a generalizace. 

• typ přenášení významů: 

i) metafora - přenášení významu podle vnější podoby 

ii) metonymie - přenesení významu slova na základě věcné souvislosti místní, časové, 

způsobové, látkové ... 

iii) synekdocha - záměna části a celku 

1.5. Charakteristika česko - ruské slovní zásoby 

1.5.1. Stručná obecná charakteristika slovní zásoby jazyka 

Slovní zásoba každého jazyka odráží a osvětluje stav a vývoj společnosti, která daným 

jazykem hovoří. Jelikož pracuje s obrovským množstvím lexikálních jednotek, je narozdíl od 

jiných jazykových systémů např. morfologie, syntaxe či fonetiky daleko obtížněji 

systematizovatelná. Zatímco se gramatický systém mění jen pomalu a můžeme jej 

zaznamenat řadou pouček, slovní zásoba jazyka pohotově odráží mimojazykovou skutečnost, 

tedy život, kulturu, politiku a vědu každého národa. Aby mohl jazyk splňovat svůj účel, musí 

se řídit pevně stanovenými normami, proto se každá nová lexikální jednotka následně 

zařazuje do určitých gramatických slovotvorných a sémantických struktur. 
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1.5.2. Hlavní strukturní rozdíly mezi češtinou a ruštinou] 

Základem slovní zásoby je v obou jazycích indoevropská a obecně slovanská vrstva, ta však 

postupně podléhala odlišným sémantickým změnám a různé kombinabilitě slov. 

1.5.3. Česká slovní zásoba 

Česká slovní zásoba se formovala na základě jednoho národního jazyka a do určité míry na ni 

působila němčina. Český jazyk musel dlouho čelit hrozbě germanizace, a proto se po celou 

dobu ohrožení snažil důsledně vyhýbat jakýmkoliv výpůjčkám. Německé předlohy se 

kalkovaly, a to i u slovních spojení a frazeologizmů např. Heute ist keine Sehule "dnes není 

škola"; Bis iiber die Ohren in den Sehulden steeken "vězet v dluzích až po uši". 

1.5.4. Ruská slovní zásoba 

Slovní zásoba ruského jazyka se nikdy neuzavírala tak jako čeština, nebránila se výpůjčkám 

a obohacovala se slovy z příbuzných slovanských i jiných jazyků. Tento proces probíhal od 

počátku existence ruského jazyka. 

1.5.5. K nejstarším výpůjčkám patří slova ze staroslověnského jazyka, z finštiny, tatarštiny 

a řečtiny, která byla vnesena do ruského jazyka především přes církevní slovanštinu. 

Podstatné zrněny přinesla do ruštiny také nadvláda Tatarů a značné obohacení o slovní zásobu 

západoevropských jazyků proběhlo za vlády Petra Velikého (1672-1725; vládl od r. 1682). 

1.5.6. Nejvíce slov bylo přejato ze staroslověnštiny, do níž se překládala řecká církevní 

literatura a v níž byla psána původní pravoslavná literatura, která postupně pronikala i do 

lidového jazyka: epaz x eopoz, xpa6pblu x XOp06pblU, 6Jlazo x 6oJlozo, epeo x eepeo 

Některé staroslovanské výpůjčky slOUŽÍ: 

• k lexikální a stylistické diferenciaci: ZJlaea (hlava např.státu) - ZOJloea, empaHa -

enlOpOHa, nepem - naJleZI; 

• k vytvoření terminologie: MJle'-lHbZU nymb x MOJlO'-lHble npooyKmbz. 

Některé staroslovanské výpůjčky se sice již nepoužívají, jsou však zachovány jako: 

1 J. Vlček: Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se zásobou českého jazyka. Praha 1985, s.45 

10 



• kořenové morfémy v odvozených slovech, v toponymech: 6opoma x 6pama-----" 

6pamapb, npU6pamHUK; zopoo x zpao -----" zpaOOHa'-laJlbHUK, BOJlzozpao; 

• součást frazeologizmů: zJlac 60nUlOUJezo 6 nycmbLHe, ope60 :JICU3HU, Ha cmpa:JlCe Mupa. 

1.5.7. Pro ruštinu je typické, že část základního slovního fondu ruského jazyka je 

turkotatarského původu: JlOUlaOb, co6aKa, oeHbzu, capaú, myJlyn, '-leJvtOOaH, '-lyZyH, KctpC{HOaul. 

1.5.8. Dělení česko - ruské slovní zásoby z hlediska formální a významové stránky I 

Veškerá slovní zásoba v ruštině a češtině by se dala při porovnávání formální a významové 

stránky českých a ruských slov rozdělit na pět skupin: 

a) slova odlišná hláskovým složením a nemající vlastní významový ekvivalent v druhém 

jazyce, např.: neJlbMeHU, UlaUlJlblK, 6oPUJ, knedlík, špekáčky; 

b) slova odlišná hláskovým složením, ale významově stejná, např.: KaHuKyJlbl- prázdniny, 

oeHbzu - peníze; 

c) slova stejná nebo podobná svým hláskovým složením a také stejná nebo přibližně stejná 

svým významem, např.: UlKOJla - škola, ome~J- otec, maHK- tank; 

d) slova stejná nebo podobná svým hláskovým složením a také stejná nebo přibližně stejná 

svým významem, ale s různou stylistickou platností v obou jazycích, např.: 30pa6búi -

zdravý, MaUlUHa - mašina, 60úHa - vojna; 

e) slova stejná nebo podobná hláskovou strukturou, ale rozdílná významem, např.: cmyJl 

(židle) - stůl, 3anax (vůně) - zápach, 3anOMUHamb (pamatovat si) - zctpomínat. 

1.6. Slovanská adjektiva jako slovní druh 

1.6.1. Vznik slovních druhů 

Nejstarším tvarem slovního vyjadřování byla zcela nediferencovaná věta. Vznik slovních 

druhů byl výsledkem historického vývoje jazyka, který se zdokonaloval a vyvíjel spolu 

s lidským myšlením. Dodnes není jednoznačně ustanoveno, jaký slovní druh by měl být 

považován za základní a výchozí. Je však upřednostňována teorie o prvopočátečním jménu 

před teorii o původní predikativní sémantice prvních slov. 

1 J. Vlček: Úskalí ruské slovní zásoby. Slovník rusko - české homonymie a paronymie. Praha 1966, s. 5 
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1.6.2. Slovní druhy se začaly přesněji vyčleňovat zároveň s postupnou strukturalizací 

výpovědi. Morfologizací se slova ve výpovědi osamostatňovala a stávala se tak různými 

slovními druhy. Pokus o vysledování vzniku slovních druhů tak, jak by mohly ve vývoji 

následovat po sobě, by byl pouhou spekulací. Zmínit by se dala snad jen logická domněnka, 

že první se po jménech vyčlenila zájmena a slovesa a umožnila tím posléze vzniknout 

jménům přídavným, příslovcím (ustrnulým subjektivním a adjektivním tvarům) a slovům 

synsémantickým (problematická je otázka začlenění citoslovcí). 

1.6.3. Mluvíme-li o vzniku a utváření nových slovních druhů, musíme bezpodmínečně 

specifikovat jazyk nebo jazykovou skupinu. V rámci této práce, která je věnována adjektivům, 

je třeba zdůraznit, že zdaleka ne každý jazyk disponuje takovým "přepychem", jakým 

adjektivum jako slovní druh bezesporu je. V řadě jazyků není téměř vůbec zastoupeno (např. 

thajština) a "adjektivní" funkci pak zastávají jiné slovní kategorie. V jazycích, ve kterých 

existují pouze nesporná (primárnf) adjektiva popisující barvy, prostor a hodnotící jakost, se 

jiné "adjektivní významy" vyjadřují opisem za pomoci substantiva či verba (např. arabština). 

1.6.4. Adjektivum v jazycích slovanských, jmenovitě v jazyce českém a ruském, je jed'1ou 

z nejpočetnějších slovnědruhových skupin. Tento stav je původně dán historickým vývojem 

slovanského tvarosloví. Ve vývoji slovanských slovních druhů docházelo k výrazné tendenci 

rozmnožování původního počtu slova také zostřování hranice mezi jednotlivými slovními 

druhy. Především se jednalo o vytvoření zvláštního typu tzv. složených adjektiv. Původní, 

krátké tvary adjektiv se lišily od substantiv jen možností stupňování (netýkalo se to ovšem 

všech adjektiv) a syntaktickým využitím. 

1.6.5. K původním krátkým (jmenným) tvarům adjektiv zakončených v nom. sing. na -b, -a, 

-o nebo -b, -ja, -je byla přidána anaforická (odkazovací / ukazovací) zájmena *-jb, -ja, -je 

a splynutím těchto dvou částí v jeden celek vznikla adjektiva morfologicky oddělená od 

substantiv tzv. adjektiva dlouhá neboli složená. 

1.6.6. V současném českém a ruském jazyce existují adjektiva trojího skloňování. Vedle 

nejvíce používaných adjektiv složených máme, jako protějšky k dlouhým tvarům některých 

jakostních adjektiv, uchovaná v nevelkém rozsahu i adjektiva krátká (tato dvojice dlouhý -

krátký tvar není dnes již doložena u všech adjektiv). Krátká adjektiva jsou neproduktivní 

pozůstatky starého stavu, považují se za příznakovou variantu tvarů dlouhých a mají dnes své 
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charakteristické, specifické využití. Vystupují ve větě jako predikát, nebo doplněk a většinou 

označují vlastnosti jen živých bytostí. Tato adjektiva se svými pádovými zakončeními neliší 

od tvarů substantivních vzorů pán, hrad, město, žena, a proto se těmto tvarům říká také 

adjektiva jmenná. 

1.6.7. Zvláštní postavení mezi adjektivy mají adjektiva posesivní, která se odvozují pouze od 

jmen mužského a ženského rodu označujících osoby popřípadě jiné živé bytosti koncovkami 

-Llv / --06, -ova / - 06a, -ovo / -060 II -in / -UN, -ina / -UNa, -ino / -UNO a jsou prostředky 

individuálního přivlastňování jevů. Tato adjektiva JSou zastoupena především 

v západoslovanských jazycích, v ruštině jen v menší míře. Jsou to ve své podstatě gramatické 

formy substantiv, a proto se tu také do jisté míry udrželo staré jmenné skloňování. V dnešním 

jazykovém stavu mají tato adjektiva smíšený typ skloňování, ve kterém je zastoupeno 

skloňování jmenné i skloňování čistě adjektivní. 

1.6.8. Adjektiva, tedy gramatická kategorie jmen, jejichž funkcí je pojmenovávat, popisovat 

a označovat vlastnosti substancí, jsou souborem slovních tvarů, které společně utvářejí osooité 

deklinační paradigma. Tyto adjektivní tvary do své struktury zahrnují informace o rodu, čísle 

a pádu, které ale neodrážejí vnitřní významový odstín (jako v případě substantiv), ale pouze 

poukazují na syntaktickou vazbu se substantivem. Z toho vyplývá, že gramatické tvary 

adjektiv nemají žádný dodatečný lexikální význam, vyjadřují pouze vazbu a shodu 

(kongruenci) se "svým" řídícím a dominantním neboli podstatným jménem, a jsou proto 

i více abstraktní. 

1.6.9. Specifickým gramaticko-sémantickým prostředkem adjektiv je stupňování. Slovotvorné 

I lexikální prostředky zde vyjadřují relativizaci vlastností, diference v kvalitě a kvantitě 

nesamostatného, nedynamického příznaku a vztahy mezi těmito diferencemi. Rozlišujeme tři 

stupně kvalitativního a kvantitativního hodnocení příznaku: pozitiv, komparativ a superlativ. 

1.6.10. Adjektiva z hlediska významového l 

Adjektiva můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, zda vyjadřují příznak substance: 

i) jako kvalitu čili jakost; 

ii) jako vztah neboli relaci. 

I Akademická mluvnice češtiny, Academia Praha 1986, s. 67 
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1.6.10. i) Primární adjektiva - kvalitativní 

Jen nevelká část adjektiv, ve srovnání s jejich celkovým počtem, je schopna popsat vlastnost 

(z hlediska mluvčího) přímo, bezprostředně a nevztahově. Neodvozená, bezesporná tedy 

primární adjektiva můžeme rozdělit ze sémantického hlediska na adjektiva: 

a) deskriptivní - vyjadřují příznak jevu z hlediska mluvčího objektivně, bez příměsi 

relativního nebo subjektivního hodnocení vlastnosti: 

• hodnotící vnější i vnitřní vlastnosti lidí /zvířat: nahý, slepý, živý ... ; 

• hodnotící objektivní vlastnosti (tedy i popisující barvy): holý, červený, studený, levý; 

b) kvalifikační - vyjadřují příznak jako výsledek vědomého hodnocení určitého stavu, ke 

vztahu k mluvčímu je toto hodnocení subjektivní: 

• vlastnosti živých bytostí: malý, široký, statečný, rychlý ... ; 

• vlastnosti materiálních jevů (pocity, vjemy): kyselý, pevný, ostrý, lehký, hustý, nový. 

1.6.10. ii) Sekundární adjektiva - relační 

U této daleko rozsáhlejší skupiny adjektiv příznak vyplývá ze značně různorodých vztahů 

k věcem, dějům nebo okolnostem, s nimiž je adjektivum slovotvorně sdruženo a bývá 

nejčastěji odvozeno od substantiv, sloves a příslovcí. Tyto vztahy mohou být: 

• k osobám, jejich postavení ve společnosti, zaměstnání..: lidský, královský, matei::ský, 

učite ls ký ... ; 

• k mytologickým / pohádkovým bytostem: andělský, rusalčí, vodnický ... ; 

• k druhům zvířat, rostlin, plodů .. : ptačí, lipový, ovesný, jahodový . .. ; 

• k materiálu: stříbrný, papírový, vlněný, gumový ... ; 

• k místu: městský, polní, okresní, vysokohorský ... ; 

• k určitému předmětu: a) pokud jde o jeho původ / příslušnost k němu: oční, knižní, 

televizní ... ; 

b) pokud jde o jeho tvar a podobu: kruhový, tužkový ... ; 

• k jevu, který výrazně charakterizuje nositele: nosatý, pihovatý, tvrdohlavý, 

talentovaný; bezhlavý, bezzásadový, bezcharakterní ... ; 

• k ději, který označuje výchozí sloveso: tvořivý, hořlavý, vynikající, jedlý, dospělý ... ; 

• k prostorovým a časovým okolnostem existence určovaného jevu: vnitřní, vnější, 

blízký, horní, domácí, dnešní, častý ... 
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1.6.11. Některá relační přídavná jména se na základě přenesení významu přiřazuji ke 

kvalitativním (především kvalifikačním). Takto užitá adjektiva se od výchozích liší 

významem, zachovávají si však s nimi společný významový invariant, jsou tedy významově 

neměnná i během různých významových přechodů: ocelové svaly "pevné, odolné svaly"; 

kamenné srdce "chladné, neoblomné, netečné" x měkké srdce ---+ Narozdí! od svého 

původního kvalitativního významu mohou tvořit antonymní dvojice. 
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II. SLOVNÍK POL YSÉMNÍCH ČESKO-RUSKÝCH ADJEKTIVNÍCH DVOJIC 

2.1. Poznámky k praktické části 

2.1.1. Slovník obsahuje 41 dvojic česko-ruských polysémních adjektiv. Při výběru těchto 

dvojic jsem vycházela především ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnosti. Ruské 

polysémní ekvivalenty byly ověřovány podle Slovníku ruského jazyka S.LOžegova. Stejných 

zdrojů bylo užito i při zpracování aktuální sémantiky adjektiv. 

2.1.2. Pro přesnější vymezení a pro názornou demonstraci součastného všeslovanského 

sémantického stavu JSou u každé polysémní dvojice uvedeny ekvivalenty v jiných 

slovanských jazycích. 

2.1.3. Historický stav staročeský a staroruský je uváděn pro plynulejší přechod k samotnému 

pokusu o etymologický výklad a taktéž pro lepší a přesnější pochopení sémantického vývoje 

zkoumaných slov. 

U staročeských a staroruských slov není uváděn zdroj, jelikož při jejich vyhledávání 

bylo použito pouze dvou slovníků ke každému jazyku, z nichž jen první níže uvedený byl 

užíván aktivně, druhý sloužil jen k občasné potřebě lépe zmapovat historicko-sémantický 6tav 

určitého slova. 

Staročeský jazykový stav je uváděn převážně za pomoci Malého staročeského slovníku 

sestaveného J.Běličem a částečně i za přispění Staročeského slovníku sestavovaného Ústavem 

pro jazyk český. 

Staroruský jazykový stav obstarává především Slovník staroruského jazyka XL

XIV. stol. v deseti dílech (CrroBaph .n;peBHepyccKoro 5I3hIKa XI-XIV BB. B .n;eC5ITH TOMax) 

a Slovník staroruského jazyka LI. Sreznevského (CrroBaph .n;peBHepyccKoro 5I3hIKa). 

2.1.4. Etymologický výklad začíná (doloženým) staroslovanským, popřípadě 

rekonstruovaným *praslovanským tvarem toho kterého slova a pokračuje až 

k rekonstruovanému *indoevropskému prapůvodu. Přes veškeré snahy odborníků není 

a zřejmě nikdy nebude možné dobrat se jednoznačného řešení etymologických otázek. 

I Přesné bibliografické údaje o slovnících, které jsou zmiňovány v této části, jsou uvedeny v kapitole 
Bibliografie 
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Proto j sou u každého hesla uvedeny všechny nalezené výklady a prehistorické tvary 

zkoumaného slova, v závorkách pak i zdroj (autor a stránka) daných faktů. Pokud se 

etymologové na tvarech srovnávaného slova shodovali, zdroj uváděn není. 

Při této práci se vycházelo dohromady z šesti základních (pro tuto práci) 

etymologických slovníků. Pro český jazyk to byly: 

1) Etymologický slovník jazyka českého, který vzešel ze spolupráce J.Holuba 

a F.Kopečného; 

2) Etymologický slovník jazyka českého a slovenského 2. opravné a doplněné vydání 

zpracovaný Václavem Machkem; 

3) Český etymologický slovník lRejzka. 

Pro ruský jazyk: 

1) Istoriko-etimologičeskij slovar sovremennogo russkogo jazyka sestavený P.J.Černychem; 

2) Etimologičeskij slovar russkogo jazyka sepsaný G.P.Cyganěnkovou; 

3) Etimologičeskij slovar russkogo jazyka I-IV vypracovaný M. Vasmerem. 

Informace z těchto slovníku byly podle potřeby doplňovány fakty z dalších českých, 

ruských i jiných slovanských etymologických slovníků. Přehled všech použitých slovníku je 

zaznamenán v bibliografii. 

Na konci každé rekonstrukce jsou pro srovnání a komplexnější pojetí uváděna příbuzná 

slova z jazyků vzešlých z indoevropského prajazyka, náležících však k jiné než slovanské 

jazykové skupině. 

2.1.5. Zřejmě nejtěžší částí této práce bylo opatřit česko-ruská polysémní hesla výstižným 

a uspokojivým sémantickým výkladem. Stejně jako v případě etymologického vývoje, byla 

i zde snaha nabídnou všechny dostupné hypotézy týkající se srovnávaných dvojic. A stejně 

jako u hláskových rekonstrukcí se i zde potýkáme s nedostatkem informací a faktů 

(viz. 1.4.2.). 

Všechny pokusy o sémantickou definici polysémních dvojic jsou čistě subjektivní. 

2.1.6. Přehled všech srovnávaných polysémních rusko-českých dvojic 

Adjektiva jsou rozdělena do dvou skupin na adjektiva primární a sekundární. Charakteristika 

těchto adjektiv je popsaná v části 1.6.10. 
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Ani zde však nemůžeme jednoznačně zařazovat adjektiva do skupin. Může zde docházet 

k významovým přechodům a nejednotnostem v určování, která je daná subjektivním 

pohledem na každé adjektivum. 

primární adjektiva 

bystrý x 6hICTphIM 

čerstvý x 'lěpCTBhIM 

di vn Ý x JJ:MBHhIM 

chudý x XYJJ:OM 

chytrý x xluphrn 

krásný x KpacHhIM 

lichý x JIMXOM 

náhlý x HarJIhIM 

rychlý x phIXJIhIM 

sporý x crrophIM 

útlý x yTJIhIM 

vlažný x BJIa)KHhIM 

sekundární adjektiva 

bezpečný x 6eCrre'lHhIM 

bývalý x 6hIBaJIhIM 

činný x 'lMHHhIM 

hlásný x rJIaCHhIM 

hodný x rOJJ:HhIM 

hromadný x rpoMaJJ:HhIM 

náhradní x HarpaJJ:HoM 
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(ne)povinný x (He)rroBIIHHhIM 

(ne)skladný x (He)cKJIaJJ:HhIM 

(ne)věrný x (He)BepHhIM 

platný x rrJIaTHhIM 

pošlý / prošlý x rrOIIIJIhIM/rrpOIIIJIhIM 

pozorný x rr030pHhIM 

převratný x rrpeBpaTHhIM 

rozkošný x pOCKOIIIHhIM 

sdělný x cJJ:eJIhHhIM 

smutný x CMyTHhIM 

spokojený x crrOKOMHhIM 

trudný x TPYJJ:HhIM 

umělý / umný x yMeJIhIM / yMHhIM 

upřímný x yrrp5IMhIM 

úžasný x y)KaCHhIM 

vkusný x BKyCHhIM 

vzdorný x B3JJ:OpHhIM 

záporný x 3arropHhIM 

znamenitý x 3HaMemIThIM 

způsobný x crroco6HhIM 

žalostný x )KaJIOCTHhIM 

žírný x )KMpHhIM 



2.1.7. Přehled používaných zkratek jazyků: 

ang. anglický 

avest. avestský 

blh. bulharský 

csl. církevněslovanský 

germ. germáský 

got. gótský 

ie. indoevropský 

ir. irský 

lat. latinský 

lit. litevský 

lot. lotyšský 

nor. norský 

pol. polský 

psI. praslovanský 

řeč. řecký 

slovin. slovinský 

19 

srbch. srbský/chorvatský 

stněm. staroněmecký 

stind. staroindický 

stisl. staroislandský 

stč. staročeský 

sthn. starohornoněmecký 

str. staroruský 

stsl. staroslověnský 

ukr. ukrajinský 



2.2. PRIMÁRNÍ ADJEKTIVA 

BYSTRÝ x Eb1CTPbII1 

bystrý - rychle se dějící, pohybující 
rychle a dobře vnímající, pronikavý 
člověk mající dobrý postřeh, úsudek - důvtipný 
založený na dobrém postřehu, úsudku 

6blcmpbúí - rychlý 
dějící se v krátké době 

ukr.6ucmpuu "rychlý, hbitý" 
blh.6ucmbp "rychlý" 
srbch.6ucmap "jasný" 
slovin. Mster "rychlý, bodrý, jasný, pronikavý" 
pol. bystry "rychlý, pronikavý" 

stč. bystrý "rychlý, čilý; prudký" 

str. 6blcmpblu / 6bp3bÚí "rychlý" 
str. 6blcmpoma, 6blcmpocmb "rychlost" (SreznevskU, 198/1) 

Etymologický výklad: 
i ) stsl. bystrb " prudce se pohybující dopředu" např. rychle plynoucí voda ~ sekundární 
význam "průzračný, čistý" v některých slovan. dialektech (C. Králik) ~" rychle uvažující" 
z psI. * bystrb z ie. onom. kořene * bhu - / * bhu-s - / *b(e)u- / *bh(e)u- "růst, vyrazit, stávat 

se; nafukovat se, otékat" (Černych, 129; Vasmer, 259/255) 
* bystrb z * bhus(t)ro- -t- vkladné 
příbuzné s: 
stisl. bysia "prudce vyrazit, vytékat" 
nor. diaI. b@ysa "vytrhávat se"; nor/švéd. buse/ busa "prudce vyrážet dopředu" 
vých. fríz. busen " být prudký, násilný, hlučný"; busterig "bouřlivý, prudký" 
kimrština / bretonština buan "rychle" (Rejzek, 100; Vasmer, 259) 
stind. bhušati "je činný, pohotový, čilý, horlivě se stará" (Machek, 78) 

ii) bystrb z bbděti z *byd-trb z předsl. * biíd-tro z ie.*bheudh- "být bdělý" ~ "pohotový, 
čilý" (Vasmer, 260; Rejzek, 100) 
=> předpokládá se zde změna -dt- ~ -st- + suf. -tro- , ovšem vokalizmus * byd- není jinde 
prokázán (Vasmer, 260), stejně tak suf.-tro- je velmi ojedinělý a proto i tento výklad není 
považován za nijak zvlášť pravděpodobný. 

Sémantický vývoj: 
Nehledě na to, že ani s jedním výkladem nejsou vědci spokojeni, dal by se z nich 
vydedukovat význam pro rus. adj. 6blcmpblii: "růst, vyrazit; stávat se" ~ "prudce vystartovat 
dopředu" ~"všeobecně rychlý pohyb" ~ "rychle plynoucí (o vodě)" ~ "být rychlý (o 
člověku)". 

Význam pro české adjektivum bystrý "rychle a dobře vnímající, pronikavý" by se dal 
vysvětlit přenesením významu z fyzických vlastností, možností, na vlastnosti psychické. 
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Podle Machka (Machek, 78) by se za původní význam mohla pokládat lidská vlastnost "hbitý, 
čilý, rychlý" a odsud přeneseně na stsl. bystrb "všeobecně rychlý pohyb" 

Na české adj. bystrý "rychle a dobře vnímající, pronikavý, důvtipný" by se dala též aplikovat 
práce :Cubora Králika1

. Tato sémantika je dodnes zastoupena v dialektech slov. jazyků např. 
v oravském nářečí bystrá voda "čistá voda" (Ž. Varbot tento sémantický posun připouští 
pouze u kmenů, které žili poblíž rychlých, bouřlivých řek). V češ. by se dala tato hypotéza 
uplatnit na frazeol. bystrý zrak v opozici zrak se mu zakalil, z toho logicky plyne, že bystrý 
zde znamená "jasný" (nikoliv "rychlý") ~ "zakalený" x "čistý, jasný". Ten samý výklad by se 
dal uplatnit v případě frazému bystrá / čistá / jasná hlava "schopnost rychle a dobře vnímat, 
pohotově a snadno chápat, usuzovat; uvažovat ve stavu duševní svěžesti ,,2 ~ bystrý" rychle a 
dobře vnímající, pronikavý". 

ČERSTVÝ x llĚPCTBhIM 

čerstvý - nedávno vzniklý, vyrobený, opatřený 
odpočatý, svěží 

rychlý, hbitý, čilý 
příjemný, chladný, svěží 

'-IěpemebZÚ - oschlý, okoralý, tvrdý 
bezcitný, zatvrzelý (o člověku) 

ukr. '-IepemeULl "zatvrzelý, silný, svěží" 
blh. '-IeepbCm / '-Iepbem "tvrdý, drsný, pevný, hbitý, bodrý" 
srbch. '-lepem / '-Iepema "pevný, drsný, plný masitý" 
slovin. črstev / čvrst "pevný, jadrný, bodrý, svěží" 
pol. ezerstwy "svěží, bodrý, pevný, okoralý" 

stč. črstvý / črství "čerstvý, svěží" 
stč. črstvost "čerstvost, svěžest" 

str. '-IbpemebZLl / '-Ibpemeb od XI. - XII.stol. "tvrdý, pevný, vážený, upřímný" 
od XIII. stol. "okoralý,suchý, zatvrzelý (o člověku)" 

str. '-Ibpemeě "usilovně, čile" (Sreznevskij, 15671III) 

Etymologický výklad: 
Otázka etymologie tohoto slova nebyla ještě uspokojivě zodpovězena. 
i) stsl. črbstvb / črestvb "pevný" z psI. *čbrstvb z *črbstvb "tvrdý" (Cyganěnko, 480); 
"pevně, dobře stočený" (Holub-Kopečný, 91); "hbitý, bodrý" (Černych, 384) z * čbrdtvb z * 
čbrdb "tvrdý" z * Čbr-
a) z ie. * kbr- "síla" (Cyganěnko, 480) 
b) z ie. *(s)ker- / *kert- / *keret- "otáčet (se), kroutit (se), plést" (Černych, 384; Holub
Kopečný, 91; Rejzek, 114) 

lL. Králik : K otázke prasolv. *bystID, *bbfZb "čistý" a ich derivátov, Slavica Slovaka, 1997, roč. 32, č.l, s. 18-
23 
2 Slovník české frazeologie a idiomatiky. Academia praha 1988, s. 92 
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psI. *čbrstvb z ie. * krt-tu-os 
příbuzné s: 
got. hardus "tvrdý" 
řec. krátos "síla, moc"; kratýs "silný" (Cyganěnk:o, 480; Vasmer, 347/IV; Holub-Kopečný, 91) 
stind. krtsna- "plný, úplný" 
stind. krnatti "namotává nit; přede" 
lat. crassus "tlustý, hrubý" (expresivní, proto málo pravděpodobné podle Vasmera, 347/IV) 
lat. criitis "pletivo, proutí" 
got. haúrds "dveře (něco, co se otáčí)"; něm. Hurde "proutěná ohrada" (Rejzek, 114;Vasmer, 
347/IV: považuje za málo pravděpodobé; Černych, 384) 

ii) Machkův pokus (Etymologický slovník, 1968) o rekonstrukci tohoto slova je zcela 
ojedinělý: 

psI. *ČVbrstb / *čevbrstb (blh. podoba, kterou Machek považuje za původní) 
*če- + -Vbrstb 
č- z *če- zesilovací předpona 
-vbrstb t-ové participium z *verdh- "růst"(Machek, 525) 
příbuzné s: 
stind. v[ddhá (z *vJ;dh-tó-) "vzrostlý, dospělý, mohutný, silný, velký, vysoký, starý, dovedný 
(obratný, zběhlý, zručný), radostný, přívětivý, hrdý" 

Sémantický vývoj: 
Ač se to na první pohled nezdá, sémantika dvou zdánlivě odlišných slov by se dala vyvodit 
docela logicky asi takto: výchozí společný význam byl pravděpodobně "silný" (Cyganěnk:o, 
481) nebo "hbitý" (Černych, 384): 
---+ "pevný, tvrdý" i "okoralý" (o pečivu) ---+ '-lepCmebLLt 
---+ "pevný, svěží" ---+ "svěží neboli čerstvý" (o pečivu) ---+ čerstvý 

Pro tuto hypotézu svědčí i rus. dialekt. '-lepcmeou "odvážný, hbitý". 

Machek vykládá sémantiku pomocí uvedených indických významů: 
v otázce chleba tedy za původní pokládá význam "tvrdý, okoralý" a český opačný význam 
vykládá pomocí metafory (jako v něm.- frisch) 
Původně "hbitý, čerstvý" platilo o duševním a tělesném zdraví člověka. 

DIVNÝ x ,lJ;MBHbItÍ 

divný - budící podiv, podivný, neobvyklý, zvláštní 
podezřelý, nekalý, nenáležitý 

=> negativní sémant. 

oueHbzii - náramný, úžasný, překrásný, úchvatný, okouzlující 
=> pozitivní sémant. 

ukr. oueo, OU6HUÚ 
blh. oueeH "zázračný" 

srbch.ou6aH "zázrak" 
slovin. diven "překrásný, úchvatný" 
pol. dziw, dziwny "zázračný" 
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stč. div "zázrak; údiv, podivení"; v divě "okázale" 
stč. divný "podivuhodný, zvláštní, neobvyklý; hrozný" 
stč. divnost "podivuhodná věc, zvláštnost" 
stč. divniti "činit divným"; divník "divný člověk" 
stč. dívati sě "dívat se; podivovat se, divit se; rozjímat o čem" 

str. OUBb / OUBO pl. OUBeca od XLstol. "zázrak, čáry; překvapení" 
str. OUBbHb / OUBbHblU "zázračný" 

str. OUBumu( Ul) "divit (se)" 
str. OUBUU "zázračný" ale především i "divoký" (Sreznevskij, 662-664/1) 

Etymologciký výklad: 
Etymologie těchto adj. dosud nebyla zcela objasněna. Existují dva předpoklady. 
stsI. divb "znamení, zázrak" z psI. * divb / *divo (zřejmě novější; Černych, 252) z: 
i) ie. *dei- / *di- "zářit; jasný" (Cyganěnko, 108; Černych, 252; Holub-Kopečný, 101; 
Rejzek, 137; Vasmer, 514/1) 
ie. *diu "nebe" (Cyganěnko, 108); ie. *dei-uos "Bůh; ten, který žije na nebi" (Černych, 252; 
Pokorny, 185/1) 
příbuzné s: 
lit. dievas "Bůh"; dieve "strašidlo"; dyvas "zázrak" 
lot. dzvs "Bůh" 
lat. dzvus "božský"; deus "Bůh"; dies "den" 
řec. Theos "Bůh"; Zeus "bůh nebes" 
stind. devah "Bůh; ten, který žije na nebi"; djauš "obloha; den"; diva "ve dne" 

ii) psI. *divb "údiv, podiv" postverbale z *divati (Machek, 118) přez stind. dhl- z ie. *dhei
"vidět, hledět; všímat si" (Cyganěnko, 108; Rejzek, 137) 
příbuzné s: 
stind. dhl- "pozorovat, hledět na něco; přemýšlet" 
stind. dhlh "nábožensky smýšlet" 
stind. dhíras / dhírah "moudrý, rozumný" 

Sémantický vývoj: 
Kdybychom vycházeli z prvního předpokladu, dala by se sémantika slova div ~ divný vyložit 
asi jako "něco pro smrtelníka nepochopitelného, nadpřirozeného, zázračného; božského". 
Postupně se význam generalizoval a kromě náboženského či nadpřirozeného podtextu se 
slovo začalo vztahovat i na lidi s tím, že v češtině se už ve starších dobách začala připlétat 
negativní sémantika: stč. divný "podivuhodný, zvláštní; hrozný". Díky generalizaci významu 
se dnes české adj. divný používá už jen ve zcela negativním kontextu. 
Ruské adj. oUBHbnl se s největší pravděpodobností vyvíjelo stejně, jen s tím rozdílem, že si 
uchovalo pozitivní sémantiku. 
V případě druhého výkladu by se dala sémantika vysvětlit takto: divb / divo "to, co se jeví, 
zjevuje našemu zraku" z *divati ~ "zázrak" ~ "zázračný" ~ "podivuhodný, neobvyklý, 
ojedinělý" a dále, podobně jako v prvním případě. 
Tato hypotéza by potvrzovala společný základ ve slovech divný a dívat se z ie. *dhei- "vidět, 

hledět; všímat si" (Cyganěnko, 108; Rejzek, 137) a potvrzoval by jí fakt, že stč. dívati sě 
znamenalo "dívat se" i divit se". 
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CHUDÝ x Xy,;o:otí 

chudý - nuzný, nemajetný 
mající nedostatek něčeho (chudá půda) 
málo kvalitní 

xyooú - hubený, vyzáblý 
špatný, mizerný 
roztľhaný, děľavý, ľozbitý 

ukr. xyouú "hubený, vyzáblý" 
blh. xyo "špatný" 
sľbch. xyo / xyoa "špatný / špatná" 
sloven. chudý "hubený" 
slovin. hud / huda "chudý / chudá" 
pol. chudy "vyhublý, nuzný" 

stč. chudý / chudný "nebohatý, ubohý, bídný, bědný; nedostatečný" 
stč. chuditi "ochuzovat" 
stč. chuděti "stávat se chudým, chudnout" 

str. XyOb, XyOblÚ "špatný, nespľávný; slabý, neodolný; malý, ubohý, chudý; nepěkný" 
stľ. xyoěmu "zmenšovat se" 
str. xyoumu "ochuzovat; pomlouvat; zmenšovat (se), oslabovat, slábnout" " 
str. xyoocmb "slabost; špatný stav či vzhled; ubohost" 
str. XyOblH5l "slabost" 
str. xyoě "špatně, zle; surově; málo" 
stľ. xyoo6a "nouze" 
str. xyobcmeo / xy:JICobcmeo "nepatrnost, bezvýznamnost" 
str. xyna "hana" 
csl. chudb "chudý, ubohý" 
csl. kuditi "kazit, ničit" 

Etymologický výklad: 
stsl. chudb "nuzný, mizerný, nepatrný" z psI. *chudb / *chudbjb "slabý, ubohý; vyzáblý, 
chudý" z ie. *kseud- / *ksoud- / *ksud- (Cyganěnko, 469; Černych, 359; Rejzek, 230) / 
(s)kudh- (Holub-Kopečný, 144) "(p)omlácený, zmlácený, podupaný" ~ "zbída'::clý, 
zmenšený" ~ "malý" z ie. * ks- / * kes- "bít, sekat,dupat" 
příbuzné s: 
stind. kšudhčí "hlad"; kši5dhukas "hladový" kšudľah "malý, neznatelný" 
jindy se za příbuzné uvádí: stind. kšódati "drtí, tluče"; kšudrah "malý, neznatelný" 
lit. skaudús "bolestivý, křehký"; skurdús "ubohý, nuzný" 
Srovnejme s rus.: nackyoa / nacKYoHblll "neřád, ohava / ohavný, šeľedný" 

CKyOHbltl "ubohý, více než skrovný" 

Sémantický vývoj: 
Je patrné, že sémantika obou adj. se nijak zvlášť nevzdálila svému pľapůvodu, vzhledem 
k tomu, že již ve svých počátcích odľážela neutěšený fyzický a do jisté míľy i psychický stav 
člověka. 
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Pokus o vysledování sémantického vývoje by mohl vypadat takto: "pomlácený, zbídačelý, 
rozsekaný" ~ "malý, nepatrný, drobný, nicotny, mizerný" ~ "ubohý; vyzáblý, hubený". Tyto 
výrazy již odráží aktuální sémantický stav rus. adj. xyooú, s tím, že tomuto adj. v češtině 
odpovídá adj. hubený (porovnejme se slovenským adj. chudý "hubený"). 
O významovém posunu pro čes. adj. chudý se můžeme domnívat, že vznikl jako dúsledek 
dřívějšího lidského chápání a sice, že hubený člověk nemá dostatek potravy a možností 
pečovat o svou fyzickou schránku, je tudíž nemajetný neboli chudý. Mohl zde proběhnout 
stejný sémantický posun jako v případě výše zmíněného adj. hubený "mající málo tuku". Ve 
staré češtině toto slovo znamenalo "ubohý, chudý, nicotný". 

CHYTRÝ x XI1TPhIH 

chytrý - rozumově vyspělý, bystrý 
svědčící o chytrosti 

xumpbzii - vychytralý, mazaný, lstivý 
důmyslný, složitý (hovor.) 

ukr. xumpuú "lstivý, mazaný"; xumamu "houpat" 
blh. xumbp "rozumný, bystrý"; xumaM "spěchat" 

srbch. xumap "rychlý, zkušený, mazaný, obratný"; xumamu "spěchat, chytat" 
slovin. híter "rychlý, zkušený, mazaný, obratný"; hitrost "rychlost"; hítati "chytat, házet" 
pol. chytry "šikovný, obratný, rychlý, mazaný"; chwytaé "chytat" 

stč. chytrý "chytrý, důmyslný; lstivý" 
stč. chytrný / chyterný "chytrý, důmyslný; učený" 
stč. chytrost "chytrost, chytráctví, obratnost; lstivost, úskočnost" 
stč. chytl "chytrost, důmysl" 
stč. chytroščě "chytrost, chytráctví" 

str. Xbzmpb / xbzmpblLl "šikovný, znalý, zkušený (o lékaři), vědoucí, moudrý" 
- od XL stol. "rozumný, slušný, způsobný, umělecký, důmyslný" 

str. tvar x!:!:.mpbnt byl nalezen pouze ve Slově o pluku Igorově 
str. xbzmpě od XII. stol. "rozvážně" 
str. Xbzmpumu "uvažovat, vymýšlet" 

od XILstol. "podvádět, klamat" 
str. Xbzmpocmb od XL stol. "rozum, znalosti, vědomosti, umění" 

od XIII. stol. "lstivost, podvod, mazanost" (Sreznevskij, 1427-1432IIII) 
str./csl. xbllnpb~fb ~ xbzmpe~fb "malíř, stvořitel" ~ "umělec, člověk, který v něčem vyniká" 
=> str. xbzmpbzú mělo pozitivní sémantiku 

Etymologický výklad: 
i) stsl. chytrb z psI. *chytrb bylo pravděpodobně odvozeno od všeslov. *chytiti / *chytati / 
*chvatiti / *chvatat "dělat rychlý pohyb, rychlý v pohybu" s -r- sufixem, označujícím nějaký 
příznak (*doba - *dobrb) (Cyganěnko, 464; Holub-Kopečný, 146; Rejzek, 232) z psI. *chyt
pravděpodobně z ie. * skeu(t)- / * skou(t)- / * skií(t)- "krájet, párat, škrábat; třást, vytřásat; 

kolíbat" 
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ii) Vzhledem k zcela neodpovídající sémantice (Černych, 340) v předchozím případě 
a k tomu faktu, že přípona -rb- není ve slovan. jaz. produktivní a tudíž se nemůže připojovat 
k novým slovesným útvarům (Machek, 212), vznikl předpoklad, že ve slovanštině existovala 
dvě mezi sebou nijak nepropojená adj: a) chytrb "rychlý, hbitý" spřízněné s *chytiti zřejmě 
z ie. *skiít-
příbuzné s: 
lit. kutrús "pohyblivý, hbitý"; kúteti "vytřásat", kusti "sílit" 
stněm. scutten "třást, vytřásat"; ang. shudder "otřásat se, chvět se" 
srovnejme i se sloven. chytro "rychle, hbytě" 
b) chytrb "bystrý, rozumný", příbuzné s lit. gúdras, gudrús "chytrý" 

Tento názor zastával Machek (Machek, 212), Černych (Černych, 340), připouštěla ho 
i Cyganěnková (Cyganěnko, 464) a zcela negoval Vasmer (Vsmer, 240,239,230). 

Sémantický vývoj: 
Kdybychom vycházeli z prvního předpokladu, význam adj. chytrý / xumpbzLI by se mohl 
vyvíjel takto: "fyzicky rychlý, obratný" ~ "rychlý v chápání" ~ "chytrý, bystrý" 
V případě rus. adj. se význam posunul od "bystrý, chytrý" str. "učený, moudrý, šikovný" ~ 
"vychytralý, mazaný" 
Kdybychom vycházeli z psI. * chytrb "bystrý, rozumný", mluvili bychom o sémanticKém 
posunu (deteriorace) pouze v případě rus. jaz. ~ " vychytralý, mazaný, lstivý" 

KRÁSNÝ x KP ACHblH 

krásný - libý pro zrak, sluch a představivost, velmi hezký 

KpacHbZLI - červený 

ukr. KpácHuLl 
blh. KpáceH 
srb ch. krásan 
slovin. krásen 
pol. krasny 
~ u všech se význam shoduje s češtinou. 

stč. krásný "jasný, světlý, lesklý, zářivý; krásný, sličný; červený, načervenalý" 
stč. krása / krásen "lesk, zář, světlost; krása, sličnost; červená barva, červeň" 
stč. krásiti / krásliti "zdobit, krášlit"; krasiti o kom "jednat s někým vlídně, mile" 
stč. krasitý "krásný" 
stč. krásně "jasně, zářivě; krásně, pěkně" 

stč. krásnost "jasnost, světlost; sličnost, krása" 

str. KpacbHb / KpacbHbzií "(pře)krásný, krásný; příjemný;ozdob(e)ný, slavnostní, vážený" 
(KpacHbze eopoma, KpacHblll yZOJl) 

novodobý význam "červený" se začal objevovat v pramenech z Xry.stol. 
str. Kpaca / Kpacoma "krása, velkolepí; ozdoba; 
str. Kpacumu "zdobit" 
str. KpacumucR / KpacoeamUCR "radovat se"; později "kochat se sám sebou" 
str. KpacKa "barva" 
str. KpacbHo "překrásně" 
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str. K]Jacb6a "ozdoba" 

Etymologický výklad: 
stsI. krasa / kraSbnb / krasenb z psI. * krasa "lesk, červeň, barva ohně; krása, nádhera, 
elegance, ozdoba" (Rejzek, 310; Cyganěnko, 196) má tři dostupné výklady: 
i) z ie. *kriis- z *krot-s- / *kros-s- (Cyganěnko, 196; Černych, 440; Vasmer, 367) 
příbuzné s: 
got. * hroth - ,hrotheigs "sláva, slavný" 
stisI. hro s / hrosa "sláva" 
šved. rosa "chválit" 
dan./ nor. rose "chválit" 
stskand. hroár "sláva" 
st-h-něm. hruod "sláva" 

ii) z psI.dublety * kros -/*groz- " pálením zbarvený do červena" ~ "barevný, krásný". 
bsI. podoba *kros- / *groz- (Holub- Kopečný, 185; Černych, 440; Cyganěnko, 196) 
stsI. / str. K]Jaoa "oheň, obětiště" 
příbuzné s: 
lit. krósnis "pec"; gróžis / gražibě "krásá"; gražus "krásný"; lit. karštis "žár" 
lot. kriisns "pec"; kriisa "barva"; karsa "žár" 
K této hypotéze se přiklání i Machek (Machek, 289) a přidává k příbuzným slovům ještě 
lat. crassus "silný, tučný" 

iii) psI. * krasa "lesk, červeň, barva ohně" z * kresati / krěsiti "zapalovat, rozdělávat oheň" ~ 
"tlouci" ( Rejzek, 310, 317) Pokud je "zapalovat, rozdělávat oheň" prvotní význam, pak psI. 
* kresati pochází z ie. * ker-s- / * ker- "hořet" 
Pokud je původním významem "tlouci", pak vychází psI. *kresati z ie. *(s)ker- "řezat, sekat". 

Sémantický vývoj: 
Většinou se má za to, že hodnotící adjektiva (např. hezký, pěkný, dobrý) se vyvinula z 
konkrétních. To by svědčilo pro prvotní význam adj. krásný / KpacHbzú: "červený - c::>rva 
krve", 
Význam "červený" by se mohl odvíjet od původního popisu ohně. Pak by se sémantika mohla 
vyvíjet takto: "červeň, barva ohně; pálením zbarvený do červenali generalizací ~ "barevný" 
metonymií ~ "krásný". Význam se přenášel jak na věci, tak i na fyzické vlastnosti člověka. 
(Holub-Kopečný, 185) 
Ovšem dalo by se obhájit i stanovisko starší a častěji uváděné v ruských etymologických 
pracích, totiž že původní pro rozebíraná adjektiva byla sémantika "velmi hezký", a to tak, že 
v prvopočátcích se nejednalo o barvu vzniklou pomocí ohně, ani o barvu plamenů, nýbrž o 
samotný jev, který se jevil jako neobyčejný a velkolepý. 
StsI. / str. K]Jaoa "oheň, obětiště". Od této skutečnosti by se dala odvodit domněnka, že se ve 
významu slova krása / Kpacoma neodráží jen narážka na barvu ohně, ale hlavně fakt, že slovo 
Kpaoa původně znamenalo "obětní oheň" (Černych,440). Tudíž by se dalo uvažovat 
o přenesení významu "velkolepý, neobyčejný oheň" na cokoliv, co se jevilo velkolepým, 
neobyčejným ~ krásným. S tímto stanoviskem souhlasil i Vasmer (Vasmer, 368/II) 
Sémantický vývoj by se stručně mohl popsat i takto: "žár"~ "lesk ohně" ~ "záře" ~ 
"velkolepost" ~ "krása" (Cyganěnko, 196) 
Zajímavé je, že význam pro ruské adjektivum se na určitou dobu vzdálil od svého prapůvodu 
a postupně znovu nabyl původní sémantiku: K]JaCHbZU ~ "červený" ~ "krásný" ~ a dnes 
znovu "červený" (KpaCHa5l I1rrOIJJ;a.IJ:b původně znamenalo "krásné, pěkné, néměstí "). 
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rus. KpaCKa "barva, původně všeslov. červená barva". Srovnejme s Č. kráska "krásná žena" 
V ruské lovecké terminologii slovo KpaCKa dodnes znamená "krev" a ruské sloveso Kpacumb 
"barvit, zdobit"; 
české slovo kraslice "původně východočes. velikonoční vajíčko červeně(!) malované" 
(Holub-Kopečný,185) 

LICHÝ x nI1XOI1: 

lichý - nedělitelný dvěma 

neodpovídající skutečnosti, neodůvodněný, bezpodstatný, klamný (liché obvinění) 

JlUXOU - zlý, složitý (o člověku) 
zoufale odvážný, udatný, smělý 

ukr. JlUXUU " zlý, špatný, nešťastný" 
blh. JlUX "zlostný; udatný; vrtošivý" 
srbch. JlUX "lichý, nehodicí se do páru" 
slovin. líh "lichý, nehodící se do páru" 
pol. Zichy" lichý, špatný, chudý" 
~ ve většině slov. jaz. - negativní sémantika nebo matematický výraz 

stč. lichý "podvodný; zlý, nespravedlivý; prostý, prázdný, zbavený; marný" 
stč. lichati (se), lišiti "zbavovat se někoho /něčeho" 
stč. lichota "klam, faleš, lest, úskok" 
stč. přielišně, přieliš z *přě-lichb "příliš, přílišně, náramně, nadmíru, až nazbyt" 

str. od XI. stol. JlUXb / JlUXblU "nadměrný, přesahující limit ----+ přebytečný, zbytečný" 
"hrůzný, strašný, špatný, tíživý, zlý, zlostný, sproštěný (něčeho), zkažený" 

str. JlUXb "pozbylý, smutný, zlý, špatný; odvážný, udatný" 
str. JlUUlbHULI "nadbytečný" 
str. JlUXO "hodně, příliš" ----+ JlUxHymu "předstihnout, předčit, vyniknout" 
str. JlUXO "zlo" 
str. Jluxóe, JlUXHOeULfa "přebytek" 
str. JlUXHOeeHue "přebytek; zločin" 

str. JlUxoeamu "připravovat o něco, ubližovat" 
str. Jluxeoeamu "ubližovat" 
csI. ob-lišb "příliš"; ot-lěkb " zbytek" 
csI. lichota "ničemnost" 

Etymologický výklad: 
i) stsl. lichb "nadměrný, hojný" z psI. * lichb /* lichbjb "přebytek / přebytečný" 
z * lik-chb z ie. *leik"-s-o / *loiku

- z ie. * lekll
- "(za)nechávat, přebývat; přestávat" 

(Cyganěnko, 215) 
příbuzné s: 
lit. leikus / lot. lieks "zbytečný, nadměrný, zbývající"; lit. likti "zbývati" 
řeč. leípo "zanechávám"; elleipo "vynechávám" ----+ elipsa 
lat. linquere "zanechat"; re-liquiae "ostatky" ----+ relikvie "ostatky svatých" 
got. leihwan "půjčovat" 
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got. číselné zpřežky: ain-lij ~ elf, eleven; twa-lij ~ zwolf, twelve 

ii) Velké sémantické rozdíly v rámci slovanských jaz. přivádí některé etymology na 
myšlenku, že se v případě adj. lichý / JlUXOÚ jedná o čistou homonymii. Že tedy 
pravděpodobně kromě * Uch'b 1 "nadměrný, nepárový" z * Ukb z * leiku- existovalo * lich'b2 
"zlý, špatný" ve smyslu fyzickém i mravním. Za příbuzné a vychozí * lich'b2 se pak 
pokládá lit. liesas /lot. liess "hubený, ubohý". (Machek, 333; Holub-Kopečný, 206; 
Cyganěnko, 215) 

Sémantický vývoj: 
Nehledě na nejasnosti v etymologickém vývoji, vývoj po významové stránce nebude nijak 
zvlášť náročný. Opomeneme-li možnost homonymie, která se jeví jako zcela neopodstatnělá, 
vzhledem k faktu, že přebytečnost neboli lichost byla vždy považována za něco nedobr~ho, 
nepatřičného a tudíž zlého, špatného (porovnejme s ang. odd "lichý" i "divný"), můžeme za 
prvotní význam považovat lichý ve smyslu "nadbytečný, přebytečný, nadměrný; 

nedostačující" ~ "nepatřičný, nedobrý; postrádající cosi" ~ "zlý; lstivý, klamný". 
Význam pro rus. JlUXOÚ "udatný, smělý", který je spolu s bulharským významem "udatný" ve 
slovanských jazycích ojedinělý, by se snad dal odvodit z *lich'b "zlý, špatný~ "snad 
zoufalý" ~ "neobávající se smrti" ~ "až zoufale smělý". 

N ÁHL Ý x HAf nbIH 

náhlý - přicházející rychle, nenadálý, neočekávaný, nepředvídaný 
unáhlený, ukvapený 

fWZJlbZÚ - drzý, opovážlivý 

ukr. HaZJlw'í "nenadálý, neočekávaný" 
blh. HaZJlO "drze, opovážlivě" 
srbch. Hazao "rychlý" 
slovin. nágel "nenadálý" 
pol. nagly " nenadálý" 

stč. (v)náhle "náhle, znenadání; rychle, hbitě;honem, hned, neprodleně; prudce, mocně" 
stč. náhlost "zběsilost, nenadálost; rychlost, chvat, spěch; prudkost, dravost, prchlivost" 
stč. náhlý / náhel "náhlý, rychlý, spěšný; prudký, prchlivý; krutý, ukrutný" 
stč. náhlenie "prchlivost, rozhorlení" 

str. HaZJl'b / Ha2JlO "rychlý, spěšný / rychle, ihned" 
str. HaZJlbn'í zmíněné v Minei z roku 1096 bez uvedení významu, předpokládá se, že mohlo 

zamenat "rozhněvaný" 
str. HaZJlbCm60 ze XIII stol. "vznětlivost, hněv" 
str. HaZJlO ze XIV-XV stol. "rychle, hned" 
str. HaZJlOCmu pl. r.1627 "nezkrotný ~ drzý" 

r. 1771 "drzost" 
str. HaZJle71 r.1780 "drzoun" 

Etymologický výklad: 
Pro adj. náhlý / HaZJlbZÚ stále není přesvědčivého výkladu. 
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stsl. naglb "rychlý, spěšný" z psI. *naglo / *naglojb 
nejčastěji se jako hrubý předpoklad uvádí: všeslov. * naglb z *na-l(b)g-lo, zde je druhé -l
sufix, kořen * 19- I * log- v nulovém stupni z ie. * legh- "ležet, lehnout" 
Srovnejme se str. l-laJle:J/Camu / l-laJle'-lU "útočit, chovat se násilnicky, hrozit I zaútočit, natlačit" 
od ie. * legh- "ležet, lehnout" 
příbuzné s: 
lit. nogetis "chtít, snažit se" 
lot. naguót "spěchat, rychle jít" 
stind. ánjas(či) "přímý, rychlý, náhlý" 
got. anaks "náhlý, rychlý" 

Sémantický vývoj: 
Původní význam *naglo bude asi "prudký, nenadálý". V češtině tento význam ukotvil již 
v dávných dobách (viz. stč. náhel) a do dnešních dnů zůstává takřka nezměněn. 
V ruštině ke změnám došlo, dnešní význam "drzý, opovážlivý" byl poprvé zaznamenán v XIII 
stol. a jeho vývoj by se dal předpokládat asi takto: "prudký, rychlý, nenadálý" ~ "útočný, 
prchlivý" ~ "drzý, opovážlivý" 

RYCHL Ý x PbIXJIbIH 

rychlý - pohybující se s malou spotřebou času 
spěšný, kvapný 
který se uskuteční za krátký čas, okamžitý 

pblXJlbni - kyprý, křehký, sypký 
otylý 

ukr. pyx, pyUlumu(C5l), pyUlamu(C5l) "pohyb; pohybovat (se)" 
blh. pyUla "bourat, ničit" 
srb ch. pyulumu "lámat, ničit" 
slovin. rušiti, rušim "otřásat, demolovat, bourat" 
pol. rychly "spěšný, kvapný" 
=> význam "spěšný, kvapný" je pouze v západoslovan. jaz. Tvar rychlý / pblXJlbZtl 
jihoslovanské a východoslovanské jazyky (kromě ruštiny) nemají. 

stč. rušenie "zboření, rozboření" 
stč. rušič "rušitel, kdo ruší, porušuje" 
stč. rúšeti "porušovati" 
stč. rychliti "kypřiti, uspíšiti, učiniti rychlejším" (rychliti zeleninu) 
stč. rychlík "rychlý kůň" 
stč. uryšený "uřícený" (k řítiti) 
stč. ruchati ~ ruchadlo 

str. pblXJlbltl, pblXJlbl pl.(?) v slovníku z roku 1794 
str. pyutamu, pyuľumu (C5l) , plOUlumu "ničit, demolovat, poškozovat, lámat, páčit" 
str. pyUlumu nejstarší zaznamenaný význam "kopat (zem)" 
str. pyxamu z pyXb "pohyb" > pyXl-lymb "spadnout, zkolabovat; obcházet pravidla" 
csl. rušiti "trhat, ničit" 

30 



csl. (na- )rušan "chatrný" 

Etymologický výklad: 
stsI. rychlb / rych-ati / rych-iti (Machek, 527) z psI. *rych-lb "řídký, nehutný, nesourodý, 
nepevný, nestabilní" -+ "v pohybu" 
z *rych- / *ruch- (> ruch, ruch-ati, ruš-iti / *rusti "rýt, kopat" (nedoložené-Rejzek, 551) 
z ie. * reu-s- / *rou-s- / *ru-s- "rýt, kopat, odhazovat do stran; rvát" 
z velmi produktivního ie. kořene *er- / *or- / *r- , který má různé významý spojené 
s pohybem, úsilím, snahou. (Černych, 129/131) 
příbuzné s: 
lit. rušéti "být pohyblivý, hemžit se"; rausti "hrabat"; rokšti, rašklti "trhati"; 
rausti "rýti"; rusis "jáma"; ruošus "starostlivý, aktivní" 
lot. rusenis "velmi kyprý sníh"; rusa "prach, odpadky" 
stisI. rúst "zříceniny, rozvaliny"; ryslga "rvát" 
stind. ru§, ru§a "hněv, sveřepost" 

Sémantický vývoj: 
psl. *rych-lb "řídký, nehutný, nesourodý, nepevný, nestabilní" -+ "hroutící se, řítící se" -+ 
"v pohybu" -+ "rychle se pohybující" 
Z tohoto výkladu plyne, že význam pro rus. pblxJlbnl ustrnul ve významu "kyprá, nepevná, 
nesourodá hmota", zatímco v češtině vývoj pokračoval až k významu "hbitě se pohybující" 
Machek nepovažuje rychlý a pblXJlblU za spřízněná slova, rus. pblXJlblU podle něj vzniklo 
nezávisle na čes. rychlý z ruch, rušiti. 

SPORÝ x CIIOPhIM 

sporý - fyzicky zdatný, ale neveliký 
velmi slabý (sporé vědomosti) 

cnopblU - úspěšný, zdárný, rychlý (cnopaR pa6oTa) 

ukr. cnopuu "rychý, úspěšný, objemný" 
blh. cnop "zisk, úroda" 
srbch. cnop "pomalý, dlouhý" 
slovin. spór "hojný, výživný" 
pol. sporý "štědrý, hojný" 

stč. sporý "vydatný, hojný, dlouhotrvající; ochotný" 
stč. spořiti" rozhojňovat, množit, rozmnožovat" 
stč. sporota "hojnost" 
stč. spořiti "rozhojňovat,množit, rozmnožovat"; stč. rozspořiti milost Boží v nás 
str. cnopb "hojný" 
str. cnopblu "zvětšující se, znásobený" 
str. cnopblHR "hojnost, zvětšení se, nárust" 
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Etymologický výklad: 
psI. * sporb "ten, který vyrostl, dozrál, rozrostl se" ze * spěti "spěchat, chvátat, stihat; spěšně 
chystat, být připraven" z ie. * sp(h)ě(i)- / *sp(h)e-r- / *spi- "stíhat, (vy)dařit se, prospívat" 
(Černych, 193) 
příbuzné s: 
lit. spět, spěr(t)us "rychlý, směřující k cíli, spěšný" 
stind. sphiras "tučný, hojný, bohatý" 
lat. spěs "naděje"; sperare "doufati" 
stisI. sparr "skoupý, opatrný" 
ang. spare "skrovný, skoupý, nadbytečný, zbývající" 
něm. sparen "šetřit"; sparlich "skrovný, řídký" 

Sémantický vývoj: 
Význam rus. cnopbZU "úspěšný, rychlý, úspěšně a rychle vykonaný" si po dlouhou dobu 
zachoval původní psI. význam slovesa * spět "chvátat, stíhat, spěšně chytat, být včas 

připraven" . 
Zcela odlišná sémantika č. adj. sporý se dá vyložit tak, že kvalita, hojnost (např. v případě 
obilí), není zas tak častý jev, nestává se pravidelně, vydrží však déle a je lepší, odsud se tedy 
mohl vyvíjet význam "fyzicky zdatný, ale neveliký" a stejně tak i význam "nedostatečný, 
skrovný, slabý" (Rejzek, 595). Avšak skutečnost, že se tyto významy vyskytují pouze 
v češtině, slovenštině a lužičtině nám může vnuknout domněnku, že se tato sémantika do 
těchto jazyků dostala z něm. sparlich "skrovný, řídký" 

ÚTL Ý x YTJ1hIM 

útlý - štíhlý, drobný 
nedospělý (kniž.) 

ymJlbtU - vratký, nepevný 

ukr. 6ymllblLt; mJlO "základy, podklad (barevný)" 
srbch. ymaJl (dial.) "děravý" 
slovin. vótel "slabý" 
pol. wqtly "slabý, často nemocný"; tlo "podklad, osnova" 

stč. útlý "křehký, salbý, jemný, choulostivý, snadno porušitelný; nestálý, vratký; pomíjející, 
dočasný" 

stč. útlost "úzkost, malá šíře; jemnost, křehkost" 

str. ymbJlb, ymbJlbZU (od XLstol.) "nakřáplý, rozbitý, děravý, potrhaný, vetchý ... " 
str. ymbJlUHa, ymbJlU3Ha "díra, štěrbina, skulina" 

Etymologický výklad: 
stsI. C)tblbz psI. *9tblb / *Qtblbjb z *9 "zesilující negativní předpona - záporka" z *on
z ie.*en- / *on- / *n- + * tblo "dno, podlaha, zem, půda, základ, osnova" z *tbl- tento 
prakořen zřejmě souvisí se slovesem tlít z *tblěti z: 
i) ie. *tel- / *tl- "být tichý, nenápadný" (Černych, 247) 
ii) ie. *tel- / *tl- "rovná zem, podlaha" z "měnit se v půdu, stávat se zemí" (Rejzek, 663) 

32 



dva výklady: 
i) útlý - přímo vycházejíc z tlíti "býti pomalu stravován vnitřním ohněm - chřadnout" 

(Machek, 672); "uvnitř tlející, chátrající" (Rejzek, 694) 
ii) tblo "podlaha, dno" + záporka u- ~ "děravý, bezedný" 
příbuzné s: 
lit. tyléti "mlčet"; tHit "utichat"; tyla "tichost" (neuspokojivé ve vztahu k ii) hypotéze. Uvádí 
se zde lit. tíles "prkenné dno člunu" Rejzek,633) 
lit. dulti, dulěti "tlít" (uvádí pouze Holub-Kopečný, 386) 
stpr. talus "podlaha, půda (zemina)" 
stir. talam "země" 

Sémantický vývoj: 
Vzhledem k tomu, že psI. slovo * tblo zřejmě vychází ze slovesa tlít, mohli bychom tyto dva 
výklady spojit. 
Význam pro ruské ymllblu se pravděpodobně vyvinul z "děravý I bez dna" 
(viz. str. ymblluHa, ymbllu3Ha) ~ "vetchý" ~ "křehký, nepevný". 
V případě českého útlý se význam pravděpodobně posunu dál: "křehký, nepevný" ~ "dnJ~ný 
popř. nedospělý, štíhlý". Ovšem je možné spojit výklad s i první hypotézou. 

VLAŽNÝ x BflA)KHlIH 

vlažný - mírně teplý, vlahý 
nedostatečně horlivý, trochu lhostejný 

611a:JfCHbnl- vlhký 

ukr. 6011oza, 60110Zutl "vláha, vlhký" 
blh. 611aza, 611aJfCeřl 

srbch. 611aza, 611aJfCařl 

slovin. vlága, vlažnost 
pol. wilgoé, wilgotny "vlhnout,vlhký" 

stč. vlažný "vlhký, mírný, netečný, liknavý" 
stč. vlažně "vlažně, slabě, netečně, málo" 
stč. vlažnost "vláha, vlažnost, netečnost, slabost, chabost" 
stč. vláhnúti "vlahnout, rozplývat se" 

str. 60110za od XL-XII. stol. "skromná mastná omáčka" 
str. 611aza "voda, vlhkost, tekutina" 
str. 611azoma "pára, vlhkost" 
str. 6bllZbKblLl "vlhký" 

Etymologický výklad: 
stsl. vlaga z psI. *volga "vlhkost" z *volg- I *vblg- z ie. *uel-g- I *uol-g-I *ul-g- "vlhký, 
mokrý" (Černych, 156) 
příbuzné s: 
lit. valgys "jídlo"; vilgyti "vlhčit" 
lot. valgums "vláha" 
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stang. wlcec "vlažný" 
sthněm. welc "vlhký, vlažný, mírný, zvadlý"; něm. welk "zvadlý" 

Sémantický vývoj: 
V případě rus. 6Jla:JICHbl z,l je vidět, že se význam po celou dlouhou dobu vývoje nezměnil. 
Pro ryze českou sémantiku adj. vlažný existuje předpoklad, že se do češtiny dostala pod 
vlivem němčiny. Ovšem vysvětlení, jak takový posun "vlhký, mokrý -+ teplý, nehorlivý" 
vznikl, neexistuje ani tady. Možné by bylo vysvětlení o působení vlhka a následné ztrátě chuti 
a čerstvosti u potravin (Rejzek, 715). 
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2.3. SEKUNDÁRNÍ ADJEKTIVA 

BEZPEČNÝ x EECI1EllHhIll 

bezpečný - který je bez nebezpečí 
poskytující ochranu před nebezpečím 
nepochybný,zaručený 

6eCne'il-lblLt - bezstarostný 

ukr. oniKa "péče" 

slovin. peči se "mít péči" 
pol. piecza, bezpieczny "bez nebezpečí" 

stč. péče "starost; péče,starostlivost" 
stč. pécě "trápení, muka" 
stč. péci sě "pečovat, starat se, usilovat o něco, chystat něco" 
stč. pečný "působící starost, nebezpečný, nejistý(?)" 
stč. bezpeč "bez péče, bez starostí" 

rus. oneKa "péče, opatrovnictví" je převzaté z pol. objevuje se ve slovnících z XVIII stol. 
kalk. 0- + slov. *piek "starost" z lat. procííratio "opatrovnictví" z procíírare "pečovat" 

str. ne'iaJlb "neštěstí, starost, nepřátelství, nepřízeň" 
str. ne'iUC5l "být smutný; starat se" 
str. ne 'i aJl bl-l blLi "smutný, zoufalý; neklidný; nepříjemný" 
str. ne'iaJlumu / ne'laJl06amu(C5l) "být smutný, zoufat si; starat se" 
str. ne'la "opatrovnictví" 
str. 6ecne'luJlue "bezstarostnost" 
csl. pešti s~ "starat se" 

Etymologický výklad: 
i) psI. *peča "zármutek, starost, útrapa" z *pek-ja "starost, trápení ( něco, co pálí)" 
z psl.*pek-ti z ie. *peJ(1 "péci" 
příbuzné s: 
sind. pačami "peku", pácati "vařit, péct, smažit" 
avest. pačaeti "vařený" 
řeč. pesso z *peku-j6; pepto "vařím" z * peku ~ pepsin "název žaludeční šťávy" 
lit. kept; , kepu; lot. cepu, cept "vařit" 

lat. coquo "vařím", coqzna ~ Kuche, kitchen "kuchyně"; snad i ang. cake(s) "koláč, pečivc:" 

bez- / 6ec-(6e3) z psI. *bez z ie. b(h)e- / Q(h)eg'h (Černych, 82; Rejzek, 77) 
příbuzné s: 
lit. bé "bez, kromě" 
lot. bez "bez, kromě" 
stind. bahíh "vně, venku" 
ii) Machek ve svém novějším vydání ES jaz. českého i) výklad nepovažuje za správný a za 
původní pokládá ie. kořen * kep- (geb-) "mít starosti trampoty, soužení", který podle něj 
snadno podléhal záměně s * pekl/o 
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Sémantický vývoj: 
psI. *pekti " ovanout teplem, horkem" (Cyganěnko, 299) ~ psI. *peča " parno, dusno" ~ 
"zármutek, starost, útrapa" ~ stč. péčě /str. neKa " starost" ~ stč. by ti bezpeč "býti bez 
starostí"> stč. bezpéčě> bezpečný. 
Sémantický posun psI. *pek-ti z ie. *pee "péci" ~ *pek-ja "starost, trápení" by se dal 
vysvětlit asi takto: *pek-ja " něco, co pálí a tedy i způsobuje bolest" (ukr. cneKa "parno, 
vedro") bolest fyzická ~ bolest duševní/ duchovní/ psychická, přinášející útrapy, starosti ~ 
bezpeč / bezpečný" oproštěn oněch útrap, starostí" ~ 
~ do češtiny "cítící se dostatečně ohrazen od starostí, v bezpečí" ~ bezpečný 
do ruštiny "jsoucí bez starosti, bez péče o cokoliv" > "bezstarostný" ~ 6eCne'-lHbZÚ 

BÝVAL Ý x EhIBAJIhIH 

bývalý - někdejší, dřívější, minulý 

6bZ6aJlbZÚ - zkušený, ostřílený 

ukr. 6ymu, 6y6amu 
blh. 6U6Cl.iW "bývám" 
srbch. 6umu,jecaM; 6u6amu 
slovin. biti, sem; bivati 
pol. byé,jestem; bywaé 

stč. bývalý "kdo dřív (někde) byl; zběhlý, zkušený" 

str. 6b16amU "bývat, existovat, stávat se" 
str. 6b16aHUe "žití, existence" 

Etymologický výklad: 
stsl. by ti z psI. * by ti / * byvati / * buti "růst" z psI. kořene * by- z ie. * bheu- / * bhu- / * bhou
"růst, vznikat, být" 
příbuzné s: 
lit. buti "být"; buvoti "bývat" 
lot. but "být" 
got. bauan "žít" 
stind bhu- "bút vznikat" zievovat se' žít'" bhutá-m- "bytost" mír'" bhuti- "bytí mír'" . ) "', , ~ " " " 
stind. bhávati "vzniká, stává se" 
lat.fui "byljsem";fio "vznikám, stávám se";futurus "budoucí" 
řec.jj;o "plodím, dávám život";fYomai "rostu, vznikám, stávám se" 
ang. be "být, žít" 

Sémantický vývoj: 
V sémantice obou adjektiv je dodnes jasně patrný původní význam slovesa být z ie. * bheu- / 
*bhu- / *bhou- "růst, vznikat, být", od něhož jsou odvozena deverbativní adjektiva bývalý / 
6bZ6aJZbZÚ. 
České adj. bývalý "ten, který existoval, byl v dřívější době" se objevuje již ve stč., kde kromě 
českého aktuálního významu nesl i stávající sémantiku rus. 6b16aJlbnt "zkušený, ostřílený" , 
která s největší pravděpodobností vychází z faktu, že starší člověk má zároveň i více 
zkušeností. 
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ČINNÝ x LfI1HHblH 

činný - konající činnost, aktivní 
čin "co je vykonáno, skutek,jednání" 

'-lUHHbZÚ - odpovídající přijatým pravidlům chování, důstojný, slušný, vhodný 
'-lUH "hodnost (vojenská, civilní)"; rus. dial. '-lUHHbZÚ "aktivní" 

ukr. '-lUH "hodnost, způsob"; '-lUHUmU "dělat, uskutečňovat, pořádat, vyrábět" 

blh. '-lUHeH "důstojný, vhodný" 
srbch. '-lUH "tvar, způsob, pořádek, vzhled"; '-lUH umu, '-lUHUM "dělat, uskutečnovat, čarovat" 

(pl. '-lUHU "kouzla, čáry"), '-lUHUmU ce - přetvařovat se 
slovin. činiti, činim " prosévat zrní"; činíti, činím" dělat, vyrábět" 
pol. czyn "hrdinství, práce (činnost), jednání"; czynié "dělat" 

stč. čin, kterým činem "skutek, způsob, jakým způsobem" 
stč. činiti "činit, dělat, zhotovovat; působit, počínat si" 
stč. činiti sě "stávat se, předstírat, přetvařovat se" 
stč. činitedlný "činný, aktivní" 

str. '-lUHb / '-lUHb " pořádek, řád; podřízenost; určité místo; hodnost" 
str. '-lUHumU od XIV. stol. "pořádat; dělat, vytvářet; vyrábět; dělat; uzavírat (mír); jednat; 
str. '-lUHUmUC51 "uskutečňovat se" 
str. '-lUbHblU "který dbá na pravidla, řídí se pravidlý" 
str. '-lUHbHO "ladně" (Sreznevskij, 1517-15221II1) 
csl. činb " řád, způsob" 

Etymologický výklad: 
stsl. činb "postavení, pořádek, způsob" ---+ činiti "pořádat" z psI. * činb "postavení, řád, 
pořádek, způsob"z: 

i) ie. *kllei- / *klli_ / *lť1oi- "klást, pořádat; hromadit" (Černych, 390; Rejzek, 117; Machek, 
74) 
ii) ie. * ke i- "řezat, sekat" (Cyganěnko, 484) ---+ "pořádat, řadit" 
Jedná se s největší pravděpodobností o stejný kořen, jen předpoklady o původní sémantice se 
v případě Cyganěnkové liší. 
*klloi-nu (Holub-Kopečný, 93) / *kein-os "řezání, sekání" (Cyganěnko, 484) 
příbuzné s: 
stind. činóti, cájati "nakládá, vrství, sbírá, skládá, staví" 
stind. cáyas "hromada"; káyas "tělo" 
avest. čayeiti "vyhledává" 
řec. poié6 "dělám";poietes "skladatel> básník" ... 
lat. caed6 "sekám" 
lot. škzbs " šilhavý, šikmý, křivý respekt. seřízlý, podkosený" 
(Cyganěnko, 484) 
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Sémantický vývoj: 
Od prvopočátku mělo toto slovo co do činění s pořádkem, řádem, způsobem a konvencemi: 
psI. význam "pořádek, postavení, řád, způsob" z ie. "klást, pořádat, řadit, hromadit" z "sekat, 
řezat"(tento poslední význam pouze u Cyganěnkové, 484) 
Český a ruský význam se začal nepatrně rozlišovat ve chvíli, kdy v stč. význam slova čin 
začal poukazovat na jakýkoliv způsob děje, ne jen ten konvenční (stč. čin "skutek, způsob"), 
zatímco str. substantivum ttUHb / ttUHb vyjadřovalo hlavně okolnost, která má řád, pořádek. 
Z těchto podmínek se již lehce dají odvodit soudobé významy: 
adj. činný z čin "skutek, jednání, jakákoliv aktivita" -+ "byt aktivní, činný" 
adj. ttUl-Il-Ibltt z ttUl-I "hodnost" z str. ttUHb "pořádek, podřízenost; hodnost" -+ "chovajíc,~ se 
podle daných pravidel"-+ "vhodný, slušný; důstojný, vážený". 

HLÁSNÝ x fnACHbIH 

hlásný - sloužící k hlášení 

2JtaCl-IblU - veřejný 

ukr. 20JlOC, 20JlOCUmu 

blh. 20JlaC, 2JlaCJl "hlásit, ohlašovat" 
srbch. 2Jlác, 2JlaCUmU "hlásit" 
slovin. glás 
pl. glos, glosny "hlučný" 

stč. hlas "hlas"; nad hlas "hlasitě, s důrazem" 
stč. hlasec "hlásek" 
stč. hlasně "nahlas, hlasitě" 
stč. hláska "hradní věž, z níž se hlásilo do kraje; noční stráž" 
str. 20JlOCb / 2JlaCb "hlas, zvuk" 
str. 2JlaCbHblU "hlasitý, zvučný" 
str. 2JlaCUmb "sdělovat, mluvit, informovat" 

Etymologický výklad: 
stsl./csl. glasb z psl. *gol-s-b "hlas" z ie. *gal-s(o)- " výzva, volání, křik"(Černých 200; 
Rejzek, 201) z onom.ie. *gol- /* gal-/*gar- "zvuk, hluk, hlas" (Cyganěnko, 87). Jiná varianta 
přepisu onom. ie. *ghal- /*kal- /* gal-
(Holub-Kopečný, 123) 
příbuzné s: 
lit. garsas / galsas "ozvěna, zvuk"; balsas "hlas"; kalba "řeč" 
stind. bhČlSČl "řeč, jazyk" 
stisl. kalIa "křičet, mluvit-+ volat, zpívat" 
stněm. helIan "ozývati se"; něm. gelIen "pronikavě znít" 
ang. nightingale "slavík"; cal! "volat" 
řeč. kalo "volám" (~ kalendář) 
lat. gallus / gallina "kohout / slepice"; clamare " volat (~reklama, deklamace) 

Sémantický vývoj: 
Domnívám se, že sémantický vývoj českého adj. hlásný nepotřebuje zvláštního vysvětlení, 
zatímco o významu rus. 2JlaCHblU "veřejný" se můžeme pouze domnívat, že vzešel 
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z historického faktu, že se určité otázky řešily veřejně a kdy každý měl právo vyjádřit se 
a říci vlastní názor. 

HODNÝ x rO,IJ;HbIl1 

hodný - dobrý, laskavý 
hoden "zasluhující si něčeho" 
velký, notný (např. hodný kus cesty) 

hod - hození, házení (i příslušná disciplína) 
hlavní svátek, hostina 

200HblU - vhodný 
200 - rok 

ukr. 200i "stačí, konec"; 2ioHUií "hodný něčeho"; 200zma "dobré počasí" 
3a2000M "po určité době" 

blh. 200 (gen. rO,lJ,é) "svátek"; 200eH "hodící se"; 200zma "rok" 
srbch. 200 (gen. rO,lJ,a) "svátek"; godan "vhodný" 
slovin. god "doba, zralost, svátek, výročí"; godan "časný, zralý"; godina "roční období, déšt''' 
pl. god "čas, doba"; gody "hody"; godny "hodný něčeho ---* důstojný, úctyhodný" 

stč. hod "doba, čas, svátek, hod (boží), výroční den" 
stč. hodina "čas, chvíle, okamžik, určitá doba; hodina, pracovní směna; co se hodí, je slušné, 

vhodné"; 
stč. dobrá hodina (o člověku) "dobrá duše ---* dobrý,hodný člověk" 
stč. hodní, hodný "hodový, sváteční; hodný, zasluhující,; hodící se, vhodný; způsobilý, 

schopný" 
stč. hodě "vhod"; pozdě hodě "v pozdní hodině, pozdě" 
stč. vhod "správně, v pravé míře, v pravý čas, právě" 
stč. vhodný "vhodný, slušný; příslušný, náležitý" 
stč. hodnost "vhodnost, příležitost" 
stč. hodují "vhodný, náležitý, pravý, přiměřený" 
stč. inhed "ihned" 
stč. pohodlný "vhodný, příhodný" 
stč. pohodlé "dobrá, vhodná věc, dobro, dobrodiní; pomoc, podpora; prospěch, užitek,dobré 

podmínky živobytí, pohodlí" 

str. 200b "čas; doba; rok; věk; lhůta"; 6e3b 200a " v nepravou chvíli" 
str. cb200a "štěstí, porozumění, shoda" (srovnej čes. shoda) 

str. 200uHa "čas, hodina; rok"---* rus. 200uHa "doba, vyznačující se vesměs složitými 
(sémant.negativ.) událostmi"; str. 200UHaMU "občas, někdy"; 200UHbl "osudy" 

str. 200bHbzii /200bHb " použitelný, potřebný, vhodný, dobrý; včasný, příjemný, pohodlný" 
str. 200umu "zvděčit se, vyhovět" 
str. 200ě "vhodně, příjemně" 
str. n0200a "příhodná, příjemná doba / počasí" srovnejme s č.pohoda 
str. n0200ue "počasí, dobré počasí" 
str. n0200umucR "přihodit se, stát se" 

39 



Etymologický výklad: 
stsl. godbnb "úslužný, ochotný, vhodný, příjemný" z stsl./csl. gOdb "vhodná, určitá doba, 
čas, rok, věk "také "cosi, co se shoduje, trefa" (Cyganěnko, 86) z psI. *godb "něco přesně, 
těsně padnoucího; určitý, vhodný čas" z ie. *ghedh- /*ghodh- "spojovat, být spjat; držet 
pohromadě" (Cyganěnko, 86; Černych, 199; Rejzek, 206) / *ghadh- "vhodně spojený, dobrý" 
(Holub-Kopečný, 126) 
Sloveso *goditi "dělat něco v pravou chvíli, rozumět" ~ odsud do slovanskýchjaz. "hodit se; 
líbit se; mít strpení; házet resp. strefovat se" (Černych,199) bylo pravděpodobně utvořeno 
později z * gOdb (Cyganěnko, 87; Černych, 199; Rejzek, 206) 
*gOdb - in -a "vhodná doba, osud" ~ "určitá doba, určitý čas" ~ "určitý časový úsek" 
*gOd-bnb (-nb ~ pomoc.suf. "mající určitou vlastnost") "jsoucí vhod, vhodný, schopný, 
příjemný" ~ "mající dobré vlastnosti" 
stč. in-hed z pč. * hed z psI. * gbd 
příbuzné s: 
lit. gudrus "hodný, řádný"; guodas "počest, sláva, pohoštění";pagada "pohoda" 
lot. guodfs "hodný, úctyhodný"; gadigs "schopný, úctyhodný, střízlivý"; gúods "čest, sláva" 
stind. gadh "pevně svírat" 
stněm. gigat "vhodný"; (ge)gate "přítel, chot"'; něm. Gatte "manžel" 
stněm. guot ~ ang. good, něm. Gut 
řec. agathos "dobrý" (podle Vasmera sem nepatří z fonet. důvodů;Vasmer, 426) 

Sémantický vývoj: 
Sémantika obou slov se výrazně neliší. Při pokusu o sémantický vývoj budeme vycházet 
ze sémanticky velmi neurčitého výrazu *godb "něco přesně, těsně padnoucího; určitý, vhodný 
čas" generalizací ~ "obecně čas, vhodná doba" ~ český význam slova hod "vhodná doba 
(ke slavení), velký svátek" ~ "doba, která uplyne mezi těmito svátky" ~ rus. zoo "rok" 
*god-bnb "jsoucí vhod, vhodný, schopný, příjemný" ~ "mající dobré vlastnosti" ~ do 
češtiny "dobrý, laskavý" a do ruštiny "příhodný, mající vhodné vlastnosti". 

HROMADNÝ x fPOMA,lJ;Hblň 

hromadný - masový, zahrnující větší počet něčeho 
kolektivní, společenský, celkový 

zpoMaoHbLLI- obrovský, velikánský 

ukr. zpaMaoa "obec, společnost, společenství, svět, shromáždění","hromada" 
blh. zpaMaoa, zpbMaoa "shromáždění, zástupy lidí" 
srbch. zpaMaoa, ZPM "vysoký, košatý strom, keř, dub"; ZpMaJlb "hromotluk" 
slovin. gramáda, grmáda, grm "keř"; grmast "křovinatý" 
pol. gromada "množství, početnost, masy", "společnost, svět, shromáždění" 
=> ve všech slovan. jaz. hromada znamená: i) kupa, halda, seskupení ~ o věcech 

stč. hromada "hromada, houf' 
stč. hromadně "společně" 

ii) masy, shromáždění, společnost, kolektiv ~ lidí 

stč. hromazditi (hromažděti) "hromadit, shromažďovat, schraňovat" 
stč. hromažděnie "hromadění" 

str. zpoMaoa "kopa, ohniště" adj. zpoMaoHblLt je zaznamenáno až kolem XVIII. stol. 
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str./sts1. ZpbMb / ZpbMb "keř, zahrada"; zpbMue "křoví" 
cs1. gromada, gramada > sbgramaditi 

Etymologický výklad: 
sts1. gramada / gromada (Rejzek, 215) z psI. *grom-ad(a) "kupa, halda" --* "dav" 
z ie. *gr-em- / *grom- / *grm- z *ger- "sbírat, shrabávat" (Černych, 220) 
sts1. grbmb / grbmb "keř, zahrada" 
příbuzné s: 
lit. gramatas "hromada"; gramantas "hrouda, chomáč" 
stněm. krimman "tisknout, drápat, tísnit" 
dán./nor./švéd. kramme / krama "mnout, tisknout" 
stang. crammian --* cram "cpát" 
lat. gremium "náruč, hloubka, klín, lůno" --* "shromáždění" --* "správní sbor" 
stind. grama(s) "hromada, shromáždění, obec, vesnice" 

Sémantický vývoj: 
Významy obou adj. se vzdálily svému prapůvodu jen nepatrně a liší se jen tím, že čes. adj. 
hromadný vyjadřuje obvykle nakupení lidí: psI. *grom-ad(a) "kupa, halda" --* sts1. gramada / 
gromada --* "dav" --* "davový, masový" (čes. valná hromada); (Cyganěnko, 96), 
zatímco význam pro rus. adj. zpoMaÓHblu vyjadřuje nakupení fyzické síly, nebo masy: 
psI. *grom-ad(a) "kupa, halda" --* sts1. gramada / gromada --* "něco vysoko postaveného do 
kupy" --* "něco vysokého, velkého, obrovského" --* "obrovský, veliký". 

NÁHRADNÍ x HArp A,lJ;HOtí 

náhradní - jsoucí náhradou, rezervní 

HazpaÓHou / HaZpaÓHa5l - daný jako odměna 

ukr. Hazopóóa 
blh. Hazopóóa 
srbch. HCtZpaóa 
slovin. nagráda 
pol. nagroda 
=> u všech se význam shoduje s ruštinou. 

stč. nahrázěti "nahrazovat, vynahrazovat; odměňovat, odplácet" 
stč. hrazditi "stavět hradby, ohrazovat" 
stč. hrad "hrad; město" 

str. zopoóumu / zpaóumu "ohrazovat, stavět hradby" 
str. ZOpOÓb "ohrada, plot; opevnění, hrad; kameill1á zeď; město" 
str. zpaób "stěna, ohrada; město" 

Etymologický výklad: 
Názory etymologů se v případě tohoto slova různí: 
i) sts1. nagrada z *nagorditi "obdařit městem" (Miklosié, EWdSS74; Cyganěnko, 249) ze sts1. 
gradb "stěna, plot; město" z psI. *gordb "ohrazené sídliště" z ie. *ghordhos- "ohrazené místo" 
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z *gher(dh)- / *ghor(dh)- "ohrazovat, oplocovat" (Cyganěnko, 249,90; Černych, 206; Ho:ub
Kopečný, 131) 
příbuzné s: 
stind. grháh "dům; sluha; pan domu" 
lit. gardas "ohrada (pro dobytek)" 
lot. hortus "zahrada, sad" 
gót. gard s "dvůr, dům; ~ ang. yard, garden z stang.geard; něm. Garten "dvůr/ zahrada" 
fr.jardin / cour "zahrada / panovnický dvůr" 
řec. chórtos "ohrada, dvůr" 

ii) stsI. nagrada z *nagorditi "nakupit na hromadu" (Vasmer,37/III) tedy pravděpodobně 
z stsI. gramada / gromada z psI. *gramada / *gromada z ie. *gr-em z *ger- "sbírat" 
příbuzné s: 
lit. gramatas "hromada" 
ang. cram "cpát" 
stind. gráma - "hromada, shromáždění" 

iii) stsI. nagrada z psI. *nagorditi / *graditi z ie. *gheld- "odplácet, vynahrazovat" 
příbuzné s: 
něm. gelten "platit, mít platnost"; Geld "peníze" ze stsI. žlědc; "platím, vyplácím, odplácím" 
(Machek,388) 

Sémantický vývoj: 
Kdyby se v případě ruského Ha2paÓHOtl utvořeného od substantiva Ha2paóa "odměna" 

vycházelo z prvního a nejčastěji uváděného výkladu, pak by se dalo říct, že se význam tohoto 
adjektiva nijak výrazně nezměnil: "obdařený městem" ~ generalizací "obdařený čímkoliv". 
V případě českého adjektiva náhradní se můžeme domýšlet, že kdyby se při pokusu o výklad 
vycházelo ze stejného zdroje, pak by se toto adjektivum dalo vyložit takto: "obdařit městem" 
~ "darovat něco za dobrou službu" (dříve dostávali úspěšní vojevůdci dobytá města darem za 
svou snahu) ~ "vynahradit úsilí něčím" ~ "dát něco za něco" ~ nahradit (náhradnf). 

(NE)POVINNÝ x (HE)I10BHHHhIM 

nepovinný - fakultativní 
povinný - mající nějaký závazek 

Heno6uHHblLl- nevinný 
n06UHHbltl- vinný 

ukr. 6UHHULI, np06UHa " přestupek, zodpovědnost za přestupek" 
blh. 6UHa "vina" 
srbch. krivica, krivnja "vina" 
slovin. krivda, pregrešek, zagrešitev "vina" 
pol. wina, powinný "povinný" 

stč. povinný "povinný ~ podle viny, podle své viny, povinnosti" 
stč. poviniti "uznat, prohlásit někoho vinným"; být povinen "být uznán vinným, být nucen 

něco udělat Gako trest)" 
stč. závina "zavinění, vina, provinění"; zaviniti "proviniti se, zhřešit" 
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stč. povinovatý "povinný, dlužný" 
stč. vina "vina, pokuta za provinění; poplatek; záminka" 
stč. viniti "vinit, obviňovat, nalézat na někom vinu; trestat za někoho za něco; mstít se; 

proviňovat se proti někomu" 
stč. vinník "viník, hříšník"; vinný "mající vinu; mající povinnost, povinný, dlužný" 
stč. vinovat "vinen"; vinen z *vin-bntJ ---+ povinován (někomu) 
stč. vinovati "vinit, někoho obviňovat" 
stč. vinovaty "vinný, vinen; povinný, dlužný" 
stč. závina "zavinění, vina, provinění"; zaviniti "proviniti se, zhřešit" 

str. nOeUřtbřtbl'U "vinný, mající účast na vině; podléhající, podrobený; poddaný" 
str. noeuřtumu "obvinit, uznat vinným" 
str. noeuřtymUC51 "podrobit se, podřídit se, pokořit se" 
str. noeuřtoeamu(c51) "pokořit (se), podrobit (se)" 
str. euřta od XI. stol. "hřích, vina; obvinění;odpuštění;důvod, příčina; pokuta, poplatek" 
str. euřtoeamu "uznat vinným, odsuzovat, obvinit"; eUřtbřtbl meopumu "obviňovat" 
str. eUřtoebřtbul "vinník" 
str. eUřtbřtblU "vinný" 
str. o6uřtymuc51 z o6euřtymuc51 "bát se" 
str. eou- "voják, bojovat, válka" 

Etymologický výklad: 
povinný z *po-vině "podle viny" 
sts1. vina z psI. *vina /* ve i-na "příčina, přestupek" patrně z *věna (jako psI. *cěna, lit. kaina) 
z *vei- /*voi- z ie. * uei- /*uoi- /*uz- "hnát, směřovat k něčemu, pronásledovat" ---+ 
"způsobovat, působit strach, hrůzu" 
psI. *viti "pronásledovat" ---+ stsI. vbZVitb "kořist, válka" (Cyganěnko,59) 
psI. *povim}ti "vojensky přemáhat" 
V slovanských jazycích ze stejného ie. kořene pochází: voj(ák) / eou(řt), vojna / emlřta 
příbuzné s: 
lit. vaina "chyba, vina"; vainoti "vinit, spílat"; vlti "pronásledovat" 
lot. vaina "vina; vada; nemoc" 
lat. vindex "mstitel; ten, který určuje cenu za prohřešek" 
stind. véti "pronásleduje; směřuje" 
Existují úvahy o kontaminaci *věna / *vina všeslov. *viti "vinout" (Černych, 151; Holub
Kopečný,4l6) z *uz-t(o)- z ie *uei- /*uoi- /*uz- "otáčet; vinout, ohýbat, kroutit; krčit" 
příbuzné s: 
lit. vlti /výti "vít" 
lat. viere "vázat, plést" 
stind. váyati "tká, plete" 

ne- / řte- všeslovanské zstsI. ne(-) zpsl *ne(-) / *ni(-) zie. *ne / *nei z *n (Černych, 563; 
Rejzek, 405) 
příbuzné s: 
lit. né "ne" 
lat. ne- / non 
řeč. ne-
stind. ná 
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Sémantický vývoj: 
Sémantika tohoto etymologicky ne zcela jasného slova by se mohla vyvijet takto: 
"pronásledování, přemáhání nepřítele, zločince" ~ metonymií "výsledek pronásledování" ~ 
"provinění samo" ~ "provinění; trest, něco trestuhodného" ~ vina / eUHa 
V ruštině se význam prakticky nevzdálil od svého prapůvodu a dosud tedy znamená 
HenoeUHHbzií "nenesoucí, nemající vinu" aje tedy takřka synonymem k adj. HeeuHHbnt
nevinný "mravně čistý, bezúhonný; panenský" 
V čes. j. by se aktuální význam adj. mohl vysvětlit takto: povinný "podle (své) viny; nucený 
podle zákona vykonat jistou činnost nebo zaplatit určitý obnos" ~ nepovinný "fakultativní" 

(NE)SKLADNÝ x (HE)CKJIA)J;HbIM 

neskladný - který lze jen obtížně složit / uložit 
do kterého lze jen obtížně něco uložit 

skladný - který je možno dobře složit 
který zabírá málo místa 
poskytující možnost prostorově snadného uskladnění 

HeCKJzaOHbnt - nesouvislý (o řeči) 
neforemný, neohrabaný (hovor.) 

CKJzaOHbZtl - statný, urostlý, ztepilý, dobře stavěný (o člověku) 
ucelený, důsledný, věcný, zřetelný (o řeči) 
dobře, pohodlně udělaný, sestavený (nař. o nábytku) 

ukr. KJlaCmU 
blh. KJlaeaM, KJlaOa 
srbch. KJlaCmU, KJlaOeM 
slovin. klas ti, kladem 
pol. klasé, kladf2 

stč. klásti "pokládat; pohřbívat; vykládat, poučovat; jmenovat, vypočítávat, uvádět" 
stč. klásti sě (v čem) "obviňovat se" 
stč. kládati "pokládat, vkládat, nakládat" 
stč. kladenie "pokládání, vykládání (drahým kamením)" 
čes. kladný je výtvorem Palackého 
stč. poklad "poklad; pokladnice, zásobárná" 
stč. pokladiti "hromadit, shromažďovat poklady" 
stč. pokladný "uložený, uschovaný; týkající se pokladu, pokladny; základní, potřebný" 

str. Kllacmu "odkládat" 
str. nOKJlaCmU "položit, složit" 
str. nOKJlaOamU "pokládat; vkládat peníze" 
str. nOKJzaobleamu "pokládat, vkládat; přinášet" 
str. nOKJzaJICaU "poklad; složené, uschované věci" 

Etymologický výklad: 
stsl. klasti z psI. *klasti z klad-ti ze sub. *kladb "něco položeného" z klo-d -(formant) / 
* kI6-dh( -0- v germán. j az.) z ie. * kléi- "rozkládat" 
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přbuzné s: 
lit. kli5ti / kloju "rozkládat, rozprostírat; klodas "vrstva"; poklí5de "přikrývka, prostěradlo" 
lat. klčit "přikrývat" 
got. hlapan; něm. laden; ang. load (ze stang.hladan) => vše "nakládat" 

Sémantický vývoj: 
V češtině se neuskutečnil žádný zásadní sémantický posun: 
"skládat, rozkládat" ~ skladný "pohodlný ke složení" 
V ruštině se význam "skládat" ~ CKJlaOHbltl přenesl: i) na člověka, ve významu "dobře tělěsně 
stavěný" ~ "mající dobré, ladné, krasné proporce" 
ii) na umění se vyjadřovat, ať už písemně, či verbálně ~ "umět dobře, zprávně, vhodně 

poskládat věty" 

(NE)VĚRNÝ x (HE)BEPHbIH 

nevěrný - ten, který nezachovává věrnost 
věrný - stálý v lásce, citových vztazích; oddaný 

HeeepHbn'í - nesprávný, chybný 
zrádný, nevěrný 
nejistý 

eepHbn'í - správný, přesný 

ukr. eipa, eipHbn'í 
blh. eepeH, SRpa "víra v Boha" 
srbch. sepa, eepaH 
slovin. vera, veren 
pol. wiara, wierny, wiarygodny 

stč. viera "víra, věrnost, poctivost" 
stč. věrovati sě "zapřísahati se svou vírou" 
stč. dóvěra, dověřovati sě "důvěra, důvěřovati" 

stč. vieřěhodný, vieryhodný "věrohodný" 

str. sěpa "víra, pravda, náboženství" 
od XVII.stol. "přísaha, věrnost, náboženství" 

str. eěpbHb, eěpbHbn'í "věrný; věřící" 
str. eěpoeamu od XL stol. "věřit" 
str. eěpumu od XIILstol. "věřit" (Sreznevskij,490-492/I) 

Etymologický výklad: 
sts1. věr-bnb z sts1. věra z psI. *věra z ie. *uěra "důvěra, víra, pravdivá věc, věrnost" z *uěr
"náklonnost, ochota; opravdovost, pravdivost" 
adj. *uěros "skutečný, pravdivý" 
příbuzné s: 
got. (alla)wěrei "čestnost"; wěrs "skutečný, věrný, platný" 
stněm. yvara "pravda, skutečnost"; war (něm. Wahr) "pravdivý, pravý; věrný, platný" 
stang. wcer "spojenectví, slib, věrnost, přátelství" 
lat. věrus "pravdivý, pravý" 
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avest. var- "věřit"; varena "víra" 

Sémantický vývoj: 
Je zřejmé, že i zde si sémantika daných adj. uchovala svůj původní význam. 
Významové rozdíly mezi oběma jazyky jsou ovlivněny tím faktorem, že české adj. (ne)věrný 
poukazuje v první řadě na vztahy mezi životními partnery, zatímco v případě ruského 
adjektiva (He)6epHbZtl se jedná o vztah mezi jedincem a společností, mezi přátely a podobně. 
V neposlední řadě také hodnotí skutečnost stejně jako české adj. chybně, nesprávně / správně. 

PLATNÝ x rrnA THbIH 

platný - mající povahu normy, závazný, uznávaný 
mající cenu, význam, účinek 

nJlamHbZtl - placený 

ukl'. nJlam "kus látky"; nJlama "mzda" 
blh. nJlam "kus látky"; nJlama "plat, mzda" 
srbch. nJlama, nJlana "odměna" 
slovin. plat, plača "odměna, výplata" 
pol. plat "kus látky" 

stč. plat "plat, důchod" 
stč. platiti "platit, mít cenu" 
stč. zaplat(a) "zaplacení, plat, mzda, odměna;cena;dluh" 

str. nJlamb, nOJlOmb, nOJlbmb "část, kousek; útržek, kousek látky" 
str. nJlamwlf.e "kousek / útržek tkaniny" 
str. nJlambKb "kousek / útržek tkaniny; šátek, plátno" 
str. nJlamumu "platit, odvádět daň; látat, záplatovat" (Sreznevskij, 9551II) 

Etymologický výklad: 
Etymologie zkoumaných slov není dostatečně objasněna. Existují dvě verze: 
i) stsl. platb"hadr, halena; záplata" z psI. *platb "kus látky" (Rejzek,473) z *POltb / *POltb 
"látka, tkanina" (Cyganěnko,303)~ poltb-no "plátno" ~ stsl. platbno 
pravděpodobně z alternací ie. kořene *pol- / *pla-
z *polta "kousek latky v roli peněz" vzniklo v. *poltiti ~ platiti 
příbuzné s: 
stind. patas "látka, tkanina, oděv" 
stněm. valde "oděv";fald "záhyb, řasení" 
ii) psI. * platb z psI. *plesti z *pletti "plést" z *plektti z ie. *plek- "plést" 
příbuzné s: 
lat. plecto "pletu" 
řec. pleko "pletu" 

Sémantický vývoj: 
Když přehlédneme druhou, méně úspěšnou verzi, ve které by původní psI. * platb se VSI 

pravděpodobností znamenalo "pletený výrobek" a která nám neposkytuje žádný opěrný bod, 
zaměříme se raději na první, uznávanější předpoklad. Z něj je patrné, že význam ruského adj. 
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lVlamHbltt "placený" zůstal skoro nepozmenen od dob, kdy se kusy látky používaly jako 
platidlo, nebo jako výměna za jiné zboží. (Zde se můžem pozastavit nad zajímavým 
předpokladem: látka na placení se trhala na trhu.) 
Český význam se posunul od významu "placený" ~ "který má cenu" (stč. Platnějšít' jest 
vrabec v rucě, nežli sto řeřábóv na lúce) ~ "uznávaný, závazný". 

POŠLÝ x I10111JIbIM 
PROŠLÝ x I1POlllJIbIM 

pošlý - uhynulý 

nOUIJlblU - vulgární, nechutný 
banální, otřepaný, hrubý 

prošlý - který něčím prošel ~ zkušený 
který pozbyl platnosti, propadlý 

npOUlJlblU - minulý, uplynulý, předešlý 

ukr. xio, xooumu 
blh. xoo, XOO5l "chodím" 
srbch. xoo, xooumu 
slovin. hod, hoditi 
pol. chod, chodiié "chůze, chodit" 

ukr. imu 
blh. uoeaM, uoa "jdu" 
srbch. unu 
slovin. iti 
pol. isé 

stč. chod "chůze, chod, jíti; pochod, vchod, průchod" 
stč. choditi "chodit" 
stč. záchod "západ slunce"(x východ) 
stč. obchod "ochoz; obvod; obcházeti" 
stč. pojíti, pojdu / pójdu "vyjít, dát se do pohybu; zahájit tažení"; pojít za muž "vdát se" 

"vzniknout, vzejít, povstat, zajít, zaniknout, zahynout, zastřít se (o očích)" 

str. xooumu, XO:JICy, UlbJlb od XI. stol. 
str. XOO5l'lUií od Xv. stol. "obyčejný, často, denně používaný" 
str. xoob6uuje od XIV. stol. "místo, kde se chodí" 
str. XOOb 
str. umu, uoy od XI. stol. ~ uomu od XIV. stol. 
str.nOUlbJlblU / nOUlbJlb "odvěký, původní, starodávný" 

Etymologický výklad: 
V těchto adj. se spojují dva historicky zcela odlišné kmeny: *sod-/ *sed- a *ei-/ *i- , které 
utvořily supletivní systém forem jednoho slovesajít. 
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i) stsI. choda, choditi z psI. *choditi z chod- / šbd (-+šbd-lo-+ pošlý i prošlý) z ie. * soda z ie. 
* sod-os "chod" z * sod- / * sed- "sedět i chodit" (Cyganěnko, 465; Černych, 346) 
Přepokládá se, že -ch- vzniklo ze -s- po prefixe ch *pri, *u-, *per- (tj. po i, u, r, k) 

*u- soda -+ uchoda 

* pri- soda -+ prichoda 
S největší pravděpodobností se -ch- utvořilo záměrně, aby nedošlo k homonymii s ie. * sed 
"sedět". 

příbuzné s: 
avest. ah ad "blížit se, přicházet" 
stind. aSldati "sedí; přichází"; a-sad "dojít, blížit se" 
řec. hodos "cesta" 

ii) Jiný, málo pravděpodobný výklad nabízí pouze slovník Holuba-Kopečného (Holub
Kopečný, 140): psI. * choda z ie. *sked-
příbuzné s: 
lat. de-scendo "sestupuji" 
lit. skendeti "tonout" 

stsI. iti, id9 + hiját -j- -+ jbdq z psI. *iti / *b-dq z psI. *i- / 
*b- (redukované) z ie. *ei- (+dh-+ *ei-dh) / *i- "jít" (Černych, 337; Rejzek, 251) 
atematické *ei-mi; pl. i-més 
příbuzné s: 
stlit. eimi "jdu" 
lit. eiti "ten, kdo vyšel"; lit. eidine "chod,chůze"; eldiniti "nutit, aby šel" 
lot. iet, eimu, iemu 
stprus. eit "jdu" 
stind. éti "jde"; émi "jdu" 
lat. lre; eo "jdu" (z *eio); it "chodit" 
got. iddja "šel jsem" 
řec. eimi "jdu; jedu, pohybuji se" 

Sémantický vývoj: 
pošlý x nOUlJlblu: 
stč. pojíti "vyjít, dát se do pohybu, vzniknout", ale i "zaniknout, zahynout" vzniklo z po + jít 
z psI. *po- / *pa- z ie. po "po (něčem), blízko, na druhém místě" 
spojení po + jít by se dalo proto interpretovat jako něco, co následuje po cestě, po životní 
pouti-+ tedy "smrt" 
pojít -+ pošlý (v novodob. češtině se vztahuje na zvířata) 
S tímto vysvětlením pravděpodobně souvisí i sémantika rus. nouUlbnl: 
str. nOUlbJlblU / nOUlbJla "odvěký, původní, starodávný" jinými slovy "ten, co už něco zažil" 
-+ přenesení významu na zevnějšek (synekdocha) -+ "starý, staromódní" -+ "otlučený" -+ 
"nevkusný" -+ a zpět k vnitřním kvalitám -+ "otřepaný, nevkusný, obhroublý" -+ 
"nepřístojný, vulgární" 
prošlý x npOUIJlbZÚ: 
pro- z psI. *pro- "pro, za" z ie. *pro "dopředu, vepředu, před-" 

č. prošlý: "ten, co byl dříve aktuální" -+ "dříve platný" -+ "nyní neplatný" -+ "neplatný" 
rus. npOUIJlbZLI: "dříve v chodu" -+ "nyní ustrnulý" -+ "neaktuální" -+ "minulý" 
Dalo by se říct, že npOUIJlbZLI je náhradou za str. nOUlbJlbZU. 
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POZORNÝ x rr030PHhIM 

pozorný - plně soustředěný na něco 
plný zájmu, ochoty, úslužnosti; všímavý 

n030pHblti- hanebný, ostudný 

ukr. n03ip "vzhled, vzezření pozornost"; 3pimu, 3ip "vidění" 
blh. n03óp "ostuda, hanba" 
srb ch. nÓ30p "pozopnost"; 3a3pemu "uvidět" 
slovin. pozór "pozornost, pozorování"; zreti "vidět" 
pol. pozór "vzhled, zevnějšek, vzezření"; zrjeé "vidět" 

stč. pozorný "pozoruhodný, vzácný, výjimečný; spolehlivý, věrohodný" 
stč. pozornost "pozoruhodnost, vzácnost, výjimečnost" 
stč. pozorovánie "podívání" 
stč. pozorovati / pozerovati "dávat pozor, pozorovat; pohlížet, dívat se nač; poslouchat" 
stč. zřieti "zřít, dívat se, vidět; vzhlížet" 

str. n03bpěmu "podívat se, nahlédnout; všimnout si; zjistit" 
str. n030pumu "urážet, prznit, dělat ostudu" 
str. n030p06amu "dívat se; náležet, být veden" 
str. n030pbcm606amu "vystavovat na odiv" 
str. n030pb "podívaná, pohled; představení; něco, co je hodno pozornosti; zjevení se; 

shromáždění; vydání na posměch, hanba, zhanobení, stud" 
str. n030pbl m60pumu "zjevovat se" 
str. n030pbl óě5lmu "dívat se, sledovat" 
str. n030pamatl, n030pamellb "divák, svědek" 
str. n030pbHUKb "divák, pozorovatel" 
str. n030pbHbltl "mající co do činění s podívanou, představením" 
str. n030pbHě "otevřeně, upřímě; na odiv, afektovaně, strojeně" 
str. n03opbcm60 "pýcha, povýšenost" 
str. n030pUllfe "podívaná; pozorování, rozjímání; shromáždění" 

Etymologický výklad: 
sts1. po-zbrěti z zbrěti z psI. *zbrěti "viděti" z *zbr- / *zer- / *zar- z ie. *g'her- / *g'here- / 
*g'here- / *g'har- "zářit, svítit, blýskat se" (Cyganěnko, 147; Černych, 330; Rejzek, 742) 
příbuzné s: 
lit. žéreti "blýskat (se), zářit, hořet"; žirúoti "plápolat, blýskat se" 
lit. žžUréti "dívat se" - sporné slovo, etymologové si kvůli hláskové problematice nejsou jisti, 
zda se toto slovo může zařadit mezi příbuzné stsl. zbrěti 
Uvažuje se i o příbuznosti s: 
stněm. griio (něm. Grau, ang. grey) "šedivý, šedý" 
stis1. grár (z *g'hreuos) "šedivý, šedý" 
po- z psI. *po- / *pa- z ie. *p6 "po (něčem), blízko, na druhém míste" (Rejzek, 479) 

Sémantický vývoj: 
Slova pozor / n030p původně zřejmě znamenala "pohled" později metonymií přešel výraz na 
objekt pohledu, na to na co se díváme ~ "podívaná" 
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Ze stč. pozorovánie "podívaná" z pozbrěti "podívat se" ~ imp. pozor "dívej se" ~ "dívej se 
a vnímej, dávej pozor" ~ pozorný "ten, co dává pozor, vnímavý" 
U východních slovanů n030p "podívaná" nabyla negativního významu "ponižující, ostudná 
podívaná" ~ "něco ostudného, hanebného, ponižujícího". 

PŘEVRATNÝ x I1PEBP ATHbIH 

převratný - znamenající nebo způsobující převrat 

npeepamHbZtl - nesprávný, chybný 
nestálý, vrtkavý 

ukr. eepmimu(ul), eepHymu "otáčet (se), obracet" 
blh. ebpm51(C51) "točím (se), vrtím (se)"; ebpmeJlU "nepříjemnosti" 
srbch. epmemu(c51), epHymu "otočit" 
slovin. vrteti (se), vrniti se, vrtenje "vrtění, otáčení" 
pol. wiercié (si?) z wiercieé "vrtání" 

stč. vrtěti, vrcu "vrtět, kroutit"; chybu vrtěti "pochybovat" 
stč. vrtěti sě "vrtět se, kolísat; pohybovat se; plést se, motat se; točit se, kroutit se, otáčet se; 

zmítat se" 
stč. vrtkati "rozpakování" 
stč. vrtěnie "vrtění, nepokoj" 
stč. vrtkánie "rozpakování" 
stč. pl~ěvracěti "převracet, obracet; překrucovat, odvracet od pravé cesty, mást, svádět; 

uvažovat, rozjímat" 
stč. přěvratek, přěvratka "převrat, změna; záhuba, zkáza, pád" 
stč. přěvrátiti "převrátit, obrátit; vyvrátit, zničit, zkazit; změnit, proměnit; potlačit, zmást, 

svést" 
stč. přěvrátit sě "převrátit se, překotit se, převalit se; obrátit se k horšímu; odpadnout" 
stč. přěvratitel "kdo přináší obrat k zlému, zhoubce, záhubce" 
str. ebpměmu "vrtět, točit, otáčet" 
str. ebpměmuc51 pozdější varianta"vrtět, točit, otáčet" 
str. ebpmJlUeb, ebpmJlUebZií "nestálý, lehkomyslný" 
str. ebpměHue "otáčení, vrtění; neklid" 
str. npěepamumu "obrátit; svádět; využít na něco" 
str. npěepmaumuc51 "nechat se svést" 
str. npěepambHbZtl / npěepamueblLl "měnlivý, nestálý" 
str. npěepamb "změna, převrat" 
csl. vratbko "nestálý, měnící se, otáčlivý" 
csl. vrat "krk" ( eópom "límec"; eopóma / vrata) 

Etymologický výklad: 
stsl. vrbtěti /vratiti "učinit, aby se něco obrátilo" z psI. *vortěti / *vortiti "otáčet, způsobit, že 
se něco otočí, kroutí" z *vbrt- / *vort- z ie. *U[-t- / *uer-t- "otáčet, kroutit, vinout" z ie. *uer
příbuzné s: 
lit. vartýti "obracet"; vérsti "obrátit, proměnit se" 
lat. vertere "obracet, točit" 
got. waírjJan "stávat se" 
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stněm. werdan ~ něm. werden "stát se" 
stind. vart- "vrtět (se), točit (se), existovat, být"; vartáyati "dává do krouživého pohybu"; 
stind. vartati "otáčí" 
stsl. prě- z psI. *per- / perdb "před, vepředu, dříve" z ie. *per-
původní lokální tvar kořene *per- "převést, přejít, učinit pohyb kupředu" 
z ie. *uper- (pouze Machek, 491) 
příbuzné s: 
lit. per "skrz, přes, k" 
něm. ver- "pro-" 
lat. per "skrz, přes" 
řec. per "přes, více než" 

Sémantický vývoj: 
Sub. převrat "náhlá hluboká změna, obrat, náhlá, zpravidla násilná změna v politickém 
systému" (SSČ, 331) v porovnání s stč. přěvratek, přěvratka "převrat, změna; záhuba, zkáza, 
pád" zaznamenává pouze zúžení (specializaci) významu a vychází ze spojení přě + vrat, které 
by se sémanticky dalo vysvětlit jako "pohyb posouvající něco / někoho prudce a nepřirozeně 
kupředu", vychází z psI. *vutěti / *vortiti "kroutit (se), točit (se)", tedy "vykonávat pro 
člověka né zcela připrozený pohyb" ~ "dynamická změna v životě jedince / společnosti 
doprovázená většinou (velmi) radikálními excesy, o níž se domníváme, že změní budoucnost 
k lepšímu" ~ pl~evratný. V češtině se zúžil význam tím, že odhodil negativní rysy slova. 
vývoj sémantiky pro rus. adj. npe6pamHbltl nepochybně také odráží prapúvodní význam 
"rychlý, dynamický zvrat", ovšem narozdíl od čes. adj. převratný si uchoval výrazně 
negativní význam: "násilně a nedobře utvořený, změněný". V češtině tomuto adj. odpovídá 
slovo zvrácený. 

ROZKOŠNÝ x POCKOlllHbIH 

rozkošný - půvabný, roztomilý, příjemný 

pOCKOUlHbltt - přepychový, luxusní 

ukr. p03Kiul 
blh. pa3Kóuta "neukázněný, nevyrovnaný" 
srb ch. pácKoul(a) "požitek, rozkoš" 
slovin. razkošOe) "smyslnost, rozkošnictví, chlípnost" 
pol. rozkosz 

stč. rozkoš "rozkoš; libost, příjemnost, lahodnost; přepych, rozmařilost" 
stč. rozkošný "rozkošný; příjemný, milý, lahodný; rozmařilý" 
stč. rozkochati "potešit, pobavit" 
stč. rozkochaný "púvabný, rozkošný; rozkošnický" 
stč. rozkošňěnie "věnování se rozkoším" 
stč. kochati "obveselovat; těšit; laskat; milovat" 
stč. kochati sě / chochati sě "těšit se, veselit se, radovat se" 
stč. kochaný "milý"; kochánek "miláček; rozmařilec" 

str. pOCKOUlbřlu~Ja "žena, která si libuje v přepychu" 
str. pacKoulHblÚ se ve slovnících objevuje od roku 1704 
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csl. raskoš(bnb) 
csl. kochati (se) 

Etymologický výklad: 
rozkošný zřejmě vzešel ze stč. slovesa rozkochati "zahrnovat péčí, potěšit, pobavit" z psI. 
*orz(b)košb z * (orzb)kochati "milovat, mít rád, (zahrnovat péčí, potěšit, pobavit)". Toto 
sloveso má zřejmě původ v psI. slovese *kasati (s~ "dotýkat se, hladit (s láskou)" z ie. *kes-/ 
*kos- /*kas- "škrábat, česat, dotýkat se" (Cyganěnko, 360/193; Vasmer, 5041III, 3461II; 
Holub-Kopečný, 175) 
rus. KOCambC51 "dotýkat se" 
rus. Koca "cop, účes" 
čes. kasat (se) "vyhrnovat (oděv)" 
lot. košs "rozkošný" předpokládá se zde polský původ. 
Pokud budeme vycházet z hypotézy Cyganěnkové (Cyganěnko, 360/193) a VasJ:Ylera 
(Vasmer, 5041III, 346/II), pak můžeme rozkošný pokládat za 
příbuzné s: 
lit. kasu, kasiau, kasti "kopat"; kasau, kasýti "škrábat, drbat" 
lot. kašu, kasu, kast "shrabovat, kypřit" 
řec. keW (z * kesio) "rozštípnout, rozlousknout" (Cyganěnko, 193) 
stind. šČlsti "řeže, zabíjí" (Cyganěnko, 193) 

roz- z stsl. raz- z psI. *orz- z ie. *er- "jit od sebe" 
příbuzné s: lit. irti "rozpadnout se, rozpárat se"; ardyti "oddělit, štěpit" 
stind. árdha- "část, strana" 

Sémantický vývoj: 
Vycházíme-li ze stč. kochati, rozkošný "obveselovat, laskat, milovat; příjemný milý, lahodný, 
ale i rozmařilý", které se vyvíjelo pravděpodobně z pravýznamu "lehce se dotýkat rukou, 
hladit" ~ "milovat, laskat", zjistíme, že po sémantické stránce nenastala žádná výraznější 
změna. 

Do ruštiny se slovo pocKoulHbzil dostalo přez ukr. z západoslov. jaz. ze stč. rozkoš « kochati). 
Povážíme-li, že se hrátkám či rozmařilostem mohla oddávat pouze ta část společnosti, která 
nebyla nucena vydělávat si na živobytí neustálou tvrdou prací, tedy méně početná společnost 
movitých, pak veškeré tyto záležitosti můžeme považovat za přepych a luxus ~ pOCKOULHbZÚ 
"přepychový, luxusní" 

SDĚLNÝ x C,1J;EJIbHbIM 

sdělný - sdělovací (~ funkce) 

COeJlbHblLl- úkolový, akordní 
~ tato adj. mají původ ve všeslov. dělati / dUí ze stejného ie. základu 

ukr. OiJlo, Oi51mu (no)oimu(c51), (no)oieamu 
blh. OeJloeu "příčinlivý, oficiální" 051Ha(ce), 051eaM(ce) "pokládám" 
srbch. oe.Tlamu, oe/wM, oemu (ce), oeHymu (ce) 
slovin. delati, delo 
pol. dzielaé, dzielo "jednat, práce" 
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stč. sdieti, zdieti "vykonat, udělat, učinit, provést" 
stč. sdieti sě, zdieti sě "stát se, nastat" 
stč. dieti, děju, diem "dělat, konat, činit; dít, říkat," z * děti, děmb 
stč. dieti sě, dáti sě "dít se, zdát se" 
stč. (vz)dieti (komu) jmě, přěvzdieti "pojmenovat, přejmenovat, nazývat" ---+ pl':.ezdítí, 
přezdívka 

stč. dielo "dílo, práce; konání; budování; výrobek; skutek, jednání" z *dělo 
stč. dobrodienie "dobrodiní" 

str.od XLstol. oě.rzamu, OěJlalO "jednat, obdělávat" 
str. oěJlo "jednání, činnost, způsob, práce, bitva" 
str. od XIII stol. oěmu, oě:JIcy "založit, umístit, dělat" z *dědj9 ---+ alternace ke slovesu str. 
oěRmu, OělO ze stsl. dějati, děj9 "dělat, sahat, mluvit" 
str. oěRmu ---+ OeJlamb 

Etymologický výklad: 
sts1. děti, dějati "dělat, položit" z psI. *deti / *děti "položit, postavit" ---+ "dělat, jednat, říkat 
(dít)" z ie.* dhě-/ dhěi- "položit, stavět" ---+ "dělat" ---+ "říkat" (Cyganěnko, 1051107; Černych, 
238; H-K, 100; Machek, 118; Vasmer, 496/509) 
příbuzné s: 
lit. de ti, dedu "někam založit, položit, umístit" 
lit. detis; lot. děti es "podít se" 
lot. dět, děju "snášet vejce" 
stind. dádhiiti "pokládá, umisťuje, staví"; dhiima = řec. thěma "ustanovení, zákon,úkol" 
řec. tithěmi "kladu" 
lat. pouze ve složeninách cre-do "věřím" doslova "srdce cor vkládám" 
germ. *don ---+ ang. do, něm. tun "dělati" 

Sémantický vývoj: 
ie.* dhě- / dhěi- "položit, stavět" ---+ tedy vykonávat nějakou činnost ---+ "dělat"---+ "mluvit, 
říkat" Tento velmi starý sémantický posun je výjímečně doložen v chetitštině, kde kmen te
znamená "pokládat, klást", ale zároveň i "mluvit". 
V ruštině převážil význam "dělat, jednat, založit, umístit" (str. oěmu) ---+ oemb "založit 
(a ztratit)". Význam v adj. COeJlbHblÚ v sobě uchoval dřívější význam "jednat, dělat" ---+ 
"úkolový, akordní" 
Čeština si uchovala obojí význam: "uskutečňovat se, stávat se ... " (podít se, nadít se ... ), ale 
i "mluvit, rozprávět" ---+ odsud sdělný ---+ "související s mluvením, sdělováním" 

SMUTNÝ x CMYTHbIM 

smutný - mající smutek 
působící smutek 
působící neradostným dojmem 

cMymHblú - mlhavý, nejasný, matný 
nepokojný, neklidný 

ukr. Mymumu(cR), JHymb 
blh. MbmR, }VlbmeH "špiním, kalím" 
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srbch. Mymumu (ce), Mymwi "kalit, rozrušovat, přivádět do rozpaků, strachovat se, mást" 
slovin. motiti, moten 
pol. mqcié (siV, m~tny, mfEt(y) "zakalenost"; smutny, smfEtny "nejasný, matný, nepokojný" 

stč. mútiti (sě), mucu "soužit, trápit, kalit; rmoutit se, trápit se, vlnit se, vzdouvat se" 
stč. smútiti (sě), smucovati, smučovati, zmučovati "zarmoutit (se), zarmucovat, vzrušit se, 

utiskovat" 
stč. mutek "soužení" 
stč. smutek "smutek, zármutek, úzkost, obtíž, nesnáz" 
stč. mutitel, smucujúcí "sužovatel, trýznitel" 
stč. smutný "smutný, zarmoucený, truchlivý, zesnulý" 
podoby s (ko)r- (ko)rmútiti se v češ. objevují od 15. stol. 
stč. kormút "ten, kdo se kormoutí" 

str. od XI. stol Mymumu "(vz)bouřit (o moři), přivádět do rozpaků, znepokojovat" 
str. MymbHblu "špinavý, nejasný, neprůhledný, neklidný" 
str. Mymb, Mymb6b "rozpaky, neklid" 
str. cbMqmumu (o-nosové) 
str. cMyma ve slovnících od XIII stol. "vzpoura, povstání" 
csl. Sbmotbnb 

Etymologický výklad: 
stsl. m9titi z psI. *(sb)m9tbnb "zakalený; zmatený" ze *Sbmota "nepokoj" z psI. *mgtiti 
stejný původ s *mfEsti «*mfEtti) z ie.*ment(h)- / *month- / *mlJth- "míchat, krouživě 
pohybovat" 
příbuzné s: 
stind. manthati "míchá" 
lit. mfEsti, menčiu "míchat, smíchávat" 
lit. mentě "měchačka" 
*Sb z ie. *(e)su- kladé hodnocení, dnes již ne odlučitelná předpona s významem "dobrý" 
(Rejzek, 558) 

Sémantický vývoj: 
Obě adj. se v sémantickém vývoji ubírala stejným směrem. Význam českého adj. se pouze 
zúžil a postoupil ve vývoji; tedy z "míchat, krouživě pohybovat" -) "čeřit, mísit, mást"-) 
"zakalený, zmatený (tedy i ve stavu duševní starosti)" -) "vypadající zmateně, zkroušeně, 
neklidně, zarmouceně"-) "zarmoucený, smutný" 
V ruštině se jedná o jakýkoliv zmatek Gednotlivce, ale i skupiny lidí, národa ... ) a vývoj končí 
na významu "zakalený, mlhavý, zmatený, neklidný ... ". 

SPOKOJENÝ x CrrOKOHHblH 

spokojený - pociťující libost, uspokojení, projevující souhlas 
dávající podmínky k uspokojení 

cnoKOUHblii- klidný, pokojný, mírný 
pohodlný 

ukr. (c)noKhi 
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blh. nOKóú 
srbch. nOKOj, nOKojHu "klid" 
slovin. pokoj, pokojen 
pol. pokoj "mír", spokój "klid", spokojny "klidný"; kojié "uklidňovat, obměkčovat" 

stč. pokoj "pokoj, mír; bezstarostnost; pokoj, světnice, byt"; pokoj činiti "udržovat pokoj" 
stč. pokojiti "upokojovat, uklidňovat, zjednávat pokoj" 
stč. pokojný "pokojný, klidný, snášenlivý, mírný, trpělivý" 
stč. nepokojiti "znepokojovati" 

str. od XI. stol. nOKmt "klid, odpočinek, smrt" 
str. nOKoumu "uklidnit, konejšit, poskytnout zázemí" 
str. nO'-lueamu, nO'-lumu, nO'-lUHymu 
str. od XIII. stol. nOKmlHbzú "klidný; zemřelý" 
csl.POkOjb 

Etymologický výklad: 
stsl. pokoj, po-kojiti z psI. *PO-kOjb, *po-čiti "klid, odpočinek, odpočívat" z * koi- / *či- z 
ie. *klloi- / *klli_ / *kuei- "odpočívat" (Černych, 50) 
příbuzné s: 
lat. (re)quies "klid, pokoj, odpočinek; rekviem", tran(s)quillus "klidný" 
řeč. keimai "ležím, odpočívám" 
got. hveila "čas, chvíle" ~ ang. while, něm. Weile "chvíle" 

Sémantický vývoj: 
Obě adj. mají vlastně velmi podobnou sémantiku: klid, mír, spokojenost. 
Prapůvodnímu významu se v tomto případě více přibližuje ruština. Sémanticky toto slovo 
ustrnulo ve významu "klidný, setrvávající v odpočinku ~ "pokojný" (noKoúHbZÚ v ruš. 
"zemřelý") ~ cnoKoúHbZÚ. 
V češtině se význam trochu posunul ~ "pociťující libost a uspokojení" by se dal lehce 
odvodit ze západoslovanského *kojiti ~ stč. kojiti "kojit, utišovat, konejšit", kojiti sě (čemu) 
"radovat se, těšit se z něčeho". 

TRUDNÝ x TPY,IJ;HbIM 

trudný - chmurný, svízelný, těžký 

mpyoHbzú - těžký, obtížný, nesnadný, perný, krušný 

ukr.mpyo, mpyoHuú 
blh. mpyo, mpyoeH 
srbch. mpyo, mpyoaH "unavený" 
slovin. trud, utrudljiv "těžký, unavený" 
pol. trud, trudný "těžký, obtížný" 

srč. trud "námaha, dřina, práce; trápení, soužení" 
stč. truditi (sě) "trápit, rmoutit, zarmucovat; nutkat, štvát (na lovu);namáhat se, obtěžovat se, 

trápit se" 
stč. trudný "namáhavý, těžký; nemocný, smutný, nebohý" 
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str. mpyob od XI. stol. "práce, těžkosti, trápení, starosti, strádání, zármutek, nemoc, hoře" 
str. mpyObl-lb, mpyobHbzú "obtížný, smutný" 
str. mpyounnlC51 "pracovat; strádat" 
str. mpy:JICamu(c51) "znepokojovat, zarmucovat; pracovat, obětavě se starat" 

Etymologický výklad: 
stsl. trudb "námaha, práce" z psI. *trudb, *truditi z ie. *tr-eu-d- / *troud- "mačkat, tlačit, 
skřípnout, drtit" z ie. *ter- / *tor - / *tr- "třít" (Černych, 266; Holub-Kopečný, 391-392; 
Rejzek, 677) 
psI. *trudb, *truditi z *trondb / *trendb z ie. *tron- / *tren- (stejný význam, jiné tvary podle 
Cyganěnkové,437) 

příbuzné s: 
lit. triusas (pl.) "práce, starosti"; triusti, triusiu "starat se" 
lot. trauds "křehký" 
lat. trudo, -ere "tlačit, drtit" 
ang. threat "hrozba" 
ir. trot "spor" 

Sémantický vývoj: 
Původně slovo trud zřejmě znamenalo "starost, trápení, soužení, hoře, bolest, nemoc ... ", tedy 
samé nepřijemné fyzické či psychické stavy. S tím souvisí i rus. význam "těžká starost, práce" 
a odsud specializací později pouze "práce". 
Pro sémantický posun "starost, bolest, trápení..." ~ "práce" má zajímavé vysvětlení Machek 
(Machek, 654): " ... k významu "práce" se došlo tak, že těžká práce se pokládala za něco 
protivného, mrzutého. Dávný muž se vyhýbal dřině, důstojné zaměstnání pro muže byl tt.,:1dy 
jen boj, lov a hra .... " 

UMĚL Ý x YMEJIbIM 
UMNÝ x YMHbIM 

umělý - vzniklý, konaný zásahem člověka, ne přírodní, přirozenou cestou 
vytvořený profesionálními umělci, umělecký (x lidový, národní) 

umný - dovedně udělaný 

dovedný 

yMeJlbZÚ - obratný, dovedný, šikovný 

yMHblLl - moudrý, chytrý, rozumný 

ukr. YM, (P03)yMHUú 
blh. YM, yMeH 
srbch. ykt, yMaH 
slovin. um, umen 
pol. um, rozumny "rozumný" 

stč. um "rozum, schopnost, vnímání, mysl; vůle" 
stč. umi pl. "umění, vědění, věda" 
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stč. umělý" znalý, vzdělaný, učený; vycvičený, zkušený, dovedný" 
stč. uměnie "učenost, vědění, znalost, rozum, zkušenost, dovednost, schopnost" 
stč. uměti, uměju "umět, dovést, znát, vědět, znamenat" 
stč. uměti k např. vojně" být schopný k čemu" 
stč. umětedlnost "znalost, vědomost, povědomí" 
stč. umný "rozumný, schopný, dovedný" 
stč. umně "s porozuměním, pozorně" 
stč. bezumý "nerozumný" 

str. yMb "rozum, duše, myšlenka, porozumění" 
str. pa3yMb "rozvážnost, moudrost, schopnost porozumění, úvahy" 
str. yMbHbzU "duchovní, rozumový, myšlenkový 
str. pa3yMbHbzu "obdařený rozumem, získávající poznání" 

Etymologický výklad: 
sts1. umb "mysl, rozum" z psI. *umb, *uměti z *oumos (Černych, 290) 
z ie. *au-men- / *au-mo(s)- "vnímání (smyslově), rozum, úsudek; resp. stav bdělosti, 

schopnosti vnímat, poznávat" z *au- "opak snění; bdělost, vnímání smysly" 
Stejný původ se stsl. csl. (j)avě "zjevně", (;)aviti z psI. *avo, *avě "zjevně" 
stč.javo "zjevnost, zřejmost, veřejná známost; 
stč. na jevě "při bdění, nikoliv ve snu; ve skutečnosti" 
příbuzné s: 
lit. aumuo "rozum, chápání"; aumenis "pamět'" 
lit. ovis "bděle"; ovyje "zjevně" 
stind. éivih "viditelný"; éivis "zjevný"; 
lot. oma, oms "rozum" 
lat. audio "slyšet" 

Sémantický vývoj: 
Původní význam čes. umělý byl shodný s ruským yMeJlbZU "znalý, vzdělaný, učený; 

vycvičený, šikovný, zkušený, dovedný" ~ tedy "ten, který něco umí". Český význam se 
postupem času zúžil, přesto jsou aktuální významy adj. umělý / yMeJlbZU téměř shodné: 
"vzniklý, vytvořený díky určitým znalostem, dovednostem" / "obratný, šikovný, dovedný". 
V češtině význam charakterizuje objekt vytvořený určitým znalcem, odborníkem, umělcem 
(umělý člověk "robot"), kdežto v ruštině se jedná o samotného nositele vlastností (yMeJlbnt 
qeJIOBeK "šikovný, dovedný člověk"). 
Stejně rozlišená je i druhá dvojice slov umný / yMHbZU. Zatímco české umný označuje něco 
šikovně, dovedně udělaného, v ruštině je nositelem těchto vlastností zpravidla člověk, 

popřípadě zvíře a v poslední době i stroj, který je možno naprogramovat na určitý výkon 
(yMřtaR J1WUlUřla doslova "rozumný, přemýšlející stroj"). 

UPŘÍMNÝ x YITP 5IMhIH 

upřímný - jednající otevřeně, nezastírající své myšlení, city 
projevující takové jednání 
myšlený, konaný bez přetvářky, srdečně 

ynpRJ14blU - tvrdohlavý, svéhlavý, umíněný, vytrvalý 
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ukr. np5lJVtULI, np5lJVto 
blh. np5lJVt "ten, kdo má pravdu" 
srbch. npeJVta "naproti, oproti, naopak" 
slovin. prem(a) "rovný" 
pol. uprzejmy "upřímný, milý, zdvořilý" 

stč. upřiemý, upřiemný "rovný, přímý; upřímný" 
stč. upřiemost, upřiemnost "přímost, upřímnost; čistá víra; jistota" 
stč. přiemý "přímý, přímo vedoucí; správný, pravdivý, spravedlivý, upřímný" 
stč. přžemě "přímo" 

stč. přžemost "přímost, správnost" 

str. np5lJVto, np5lJVtb (od XLstol.) / npěJVto, npěJVtb "oproti, vepředu /"oproti, naproti; upřímný, 
správný, čestný, jednoduchý" 

str. np5lJVtbnl (od XIILstoI.) "rovný, přímý; správný, opravdový, skutečný; dokonalý; 
spravedlivý" 

csI.prěmb 

Etymologický výklad: 
Etymologie těchto adj. stále není přesně určená. 
upřímný /ynp5lJVtblll z u- z ie.*au- "od, dolů, pryč" + stsI.prěmb z psI. * prěmb (Rejzek, 514) 
/ prěmb (Cyganěnko, 340) / * prom- (Černych, 78); snad zde došlo ke spojení, kontaminaci 
mezi *prěm- , *pram- , * prom- (Černych, 78; Vasmer, 395/III); to vše z ie. *prai- / *proi
(dativ od *per-/ *pro-) + -m-o => ie.l psI. *pro-m-o "vpřed směřující" 
Domněnka o prapůvodním adv. *per-mo (Holub-Kopečný, 301) je zbylými vědci považována 
za mylnou. 
příbuzné s: 
řec. prómos "stojící v čele, vůdce" 
lat. primus "přední, první" 
got. stang. stněm.fram "vpřed, dále" ---+ ang.from "od, z" 

Sémantický vývoj: 
Adj. upřímný / ynp5lJVtbzu původně zřejmě znamenala "rovný, přímý; otevřený". 
V češtině se význam posunul jen nepatrně ---+ "jednající otevřeně" ---+ "příjemný, srdečný, 

nezastírající své city". 
V ruštině probíhal sémantický vývoj asi takto: "otevřený, přímý" ---+ "jednající přímo (podle 
svého mínění)" ---+"nepoddajný, neovlivnitelný" ---+ "tvrdohlavý, svéhlavý". 

ÚŽASNÝ x Y)KACHbIM 

úžasný - budící úžas, podivuhodný 
expr. neobyčejně velký, značný, ohromný 

y:JICacHbzií - strašný, děsný, strašlivý, příšerný 
mizerný, hrozný, děsný 
nesmírný, nelidský 

ukr. y:JICax, :JICax "strach, hrůza, děs" 
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blh.y~a~y~aceH 

srbch. y~ac, y~acaH,y~aco6amu, y~acHymu, ~acmu ce, ~acHymu ce "uleknout se" 
pol. przezasnqé si? "být ohromen, vyděsit se" 

stč. žásati, žěsiti "lekat, děsit" 
stč. zžasiti "vylekat, vyděsit" 
stč. užěst / úžast, užěsenie "úžas, leknutí, strach, zděšení, úděs" 
stč. žasnúti sě "lekat se" 
stč. žásanie "úlek, strach" 
stč. uhřasnúti sě 

str. y~acb, y~acmb od XI.stol. "strach,bázeň, zoufalost, nepříčetnost" 
str. y~acbHblu, y~acamUC5l, y~acHymUC5l 
str. yJlCaCmbHblu, y~acmumu 
str. Jlcacamu "pociťovat strach" 
str. ~acumUC5l "hrozit se" 
csl. JlCacumu "strašit" 
csl. npblCac "hrůza, vztek, zuřivost" 

Etymologický výklad: 
Toto slovo je etymologicky neprůhledné. Existuje několik předpokladů o jeho původu: 
i) po sémantické (ale i fonetické) stránce velmi nepravděpodobný dohad o původu 
ve všeslov. *gasiti, *gasn9ti z ie. *gUes "hasit" (Rejzek, 745 /195) 
ii) úvaha o stejném původu s got. us-geisnan I us-gaisjan "strašit, děsit" z ie. *gheis- by byla 
uspokojivá po sémantické stránce, ale nepřesná co do hláskových změn: *gheis- ----* *užisati I 
*užichati (Černych, 285 s odvoláním na Sreznevského, I, 845) 
V tomto případě zřejmě příbuzné s: 
něm. Geist, ang. ghost "strašidlo, duch" 
av. zaeša "hrozný" 
iii) pokus o odvození všeslov. *žas- Zle. *ged-s- (Černych, 285 s odvoláním na 
Sreznevského,I,845) 
příbuzné s: 
lit. gaňditi "strašit, zastrašovat" 
iv) nakonec by se dalo uvažovat o kontaminaci kořenů *žis-I *žich- a *žas- (z ie. *ged-s- ), 
což by vysvětlilo dva tvary *žas-I *žach-

Sémantický vývoj: 
Nebudem-li brát v úvahu první předpoklad, ve kterém bychom těžko hledali jakékoliv 
objasnění nynější sémantiky rozebíraných adjektiva přejdeme-li k druhé a třetí hypotéze, ve 
kterých jsou uvedená příbuzná slova hodně blízká nynější sémantice adjektiv úžasný I 
y~acHbzú, uvidíme, že v obou slovech figuruje údiv, obdiv, strach před něčím 

nevysvětlitelným, mystickým, podivuhodným. Význam obou adjektiv se rozešel pouze v tom, 
že, zatímco v češtině se ve vztahu s adj. úžasný hovoří pozitivně, ruská sémantika adj. 
yJlcaCHbZÚ je jednoznačně negativní. 
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VKUSNÝ x BKYCHbIH 

vkusný - odpovídající dobrému vkusu 

BKyCHbltl - chutný, dobrý 

ukr. rycumu "pokoušet" 
blh. BKyC, 6KyceH 
srbch. yryc, yKycaH "chuť, příchut", 
slovin. isku~iti "pokoušet" 
pol. kusié "pokoušet" 

V stč. toto slovo nenalezneme, neboť bylo F.Palackým přejato z ruštiny v době Národního 
obrození ~ vkus "krásocit" 
Do ruštiny se pak 6KyC ve významu "kráso cit" dostal kalkem z fr. goút "krásocit". 
str. od XII -XIII stol. 6bKyCb / 6bKyUlb, 6bKyUteHUe "chuť, (sladký?) pokrm; požitek; 
pokušení; kousnutí" (CJIOBapb .n:peBHepyccKoro 5I3bIKa,155/II) 
str. od XI. stol. 6bKycumu, yKycumu 

Etymologický výklad: 
všeslov. psI. * kusiti, *kusjati / * kušati z psI. kořene * kus- pravděpodobně se jedná o jedno 
z nejstarších přejetí z got. ~ kausjan "ochutnávat, požívat, zkoušet" z ie. *glleus- (Černych, 
156) 
příbuzné s: 
lat. (de)gustare "chutnat, ochutnávat; gustus "chuť, záliba, vkus" 
Pozor, -kusiti nesouvisí s kousat z kus z psI. *k9Sb z *kq(d)SbZ ie. *kond-s-os "kousek, 
resp.ukousnutý kousek něčeho" 
příbuzné s: 
lit. kqsnis "kousek" 
stind. khadati "kouše" 
Podobnost, jak sémantická, tak i fonetická vznikla následekem kontaminace. 

Sémantický vývoj: 
Vývoj rus.adj. 6KyCHbl'U "chutný"z obecného 6KyC "chuť i vkus / krásocit) z "ochutnávat, 
požívat, zkoušet". Význam se tedy specializoval ze všeobecného pojmu "chut", na "dobrá 
chut"'. 
BKyC ve významu "krásocit" byl v XVIII. stol. utvořen kalkem z fr. goút "krásocit" z goúter 
"ochutnávat, vnímat jako lahodné, příjmené". Není pochyb, že i fr. goút vychází ze stejného 
. k v * II le. orene g eus-. 
Jak bylo již zmíněno, české adjektivum vkusný bylo přejato z ruského 6KyC "chuť i krásocit" 
a ponechak si pouze význam "krásocit", neboť v době Národního obrození do svého nového 
lexika potřebovala výraz pro "krasocit", nikoliv pro chuťový vjem. 

VZDORNÝ x B3,[(OPHbIH 

vzdorný - vzdorně se chovající (zarputilý; substantivum vzdor "odpor jako reakce na utrpěnou 
křivdu") 

6300pHblti- nesmyslný, pošetilý; hádavý, hašteřivý 
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ukr. oepy, oepmu "sdírat, trhat (se)" 
blh. oepa "stahovat z kůže; trhat, škubat" 
srbch. oepeM, Opu jemu "trhat" 
slovin. dérem, dreti 
pol. dr~, drzeé "trhat, rvát" 

stč. vzdor "příkoří, urážka, odpor" 
stč. vzdora, vzdóra, zdora "vzdor, odor, projev odporu" 
stč. vzdorně "vzdorně, tvrdohlavě; slepě, nerozvážně" 

str. od XVI stol. 6300pHblti ~ od XVIII stol. 6300PHblÚ, 300PHblÚ, COOpHblÚ "náchylný 
k hádkám, hádavý, nesmlouvavý, hrubý; nepodložený (výrok), prázdný, hloupý; divný, 
neobvyklý" 
str. XVIII stol. 630 op, 300p, coop "hádka, spor; prázdná, hloupá slova, myšlenky; hlouposti, 
lži; drobnost, drobný suvenýr, cetka, nepotřebná věc" 
str. OOpb "půda očištěná, připravená k setbě"; v moskevském nářečí "špína, prach, plíseň" 

Etymologický výklad: 
stsl. dbrati / derti (> dříti) psI. * vbz-dor- b, kořen *-dor- alternace *-der-, *-dbr- z 
ie.*-der- / *-dor- / *-dl- ~ ie. *dere-, *dre- "dřít, drát, sdírat" (Černych, 226; Rejzek, 146) 
příbuzné s: 
lit. dirti "sdírat, drát" 
lot. dírat "dřít z někoho kůži" 
řec. dera "sdírám, dřu"; derma "kůže" 
got. dis-taíran "rozdírat" 
stněm. zéran "hubit" 
stang. teran "trhat (se), rvát (se)" 
stind. drnati "rozbít se na kousky, prasknout" 

i) stsl. VbZ- / VbZ "za, proti" z psI. * VbZ z ie. *uds- "vzhůru, ven" z ie. *ud- / iid- "vzhůru, 

ven" (Rejzek, 727) 
příbuzné s: 
lit. už "za, mimo"; už- "za-, vy-" 
lot. uz "na"; uz- "na-, vz-" 
av. us-, uz- "vz-, na-" 
ii) stsl. VbZ- / VbZ "za, proti" z ie. *up-s / *upo- "na, nahoru" (Holub-Kopečný, 428; toto 
vysvětlení považuje Vasmer, 333/1, za málo pravděpodobné) 

Sémantický vývoj : 
V případě těchto adjektiv je potřeba vysvětlit sémantický posun: "dřít, drát, sdírat" ~ 
"zarputilý; nesmyslný, pošetilý, hádavý" 
Adj. vzdorný / 6300pHblLi jsou utvořena ze substantiva vzdor: prefix vz- vyjadřující směr 

nahoru + dráti ~ "deroucí se nahoru, vylézající na povrch" ~ vzdorovat "projevovat odpor 
v reakci na utrpěnou křivdu (viz. stč. vzdora)" ~ "chovat se zarputile tzv. naštvaně" 
V případě ruského adjektiva se vývoj mohl ubírat dále takto: " projevovat odpor v reakci na 
utrpěnou křivdu i neadekvátně" ~ "chovat se hádavě, hašteřivě, pošetile" 
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V případě rus. 6300p existuje ještě předpoklad, že dřívější význam tohoto slova byl 
"nahromaděné smetí, nepotřebné, zničené věci" (A.T.Bolotov, "Zápisky", II, 191; 
Černych,149). Dal by se tedy předpokládat posun od "nepotřebné, zbytečné věc:"-+ 
k abstraktnímu "hloupý, malicherný, nesmyslný" 

ZÁPORNÝ x 3AIIOPHbIH 

záporný - negativní 
vyjadřující popření, nesouhlas, odmítnutí 
nepříznivý až nepřátelský 
nežádoucí, nevyhovující 
mající menší hodnotu ve srovnání s něčím 

3anopřlbnt - zařízení, kterým se zamyká 
zácpový 

ukr.nepmu 
blh. 3anpa "z(a)držovat, zakazovat" 
srbch. 3anpujemu "zavírat, uvíznout" 
slovin. zapreti "zavřít" 
pol. przeé "postavit si hlavu, zříkat se"; przeé si~ "protivit se, hádat se" 

stč. přieti, pru / přu; přěš / příš "popírat, zapírat; odpírat" 
stč. přieti sě "přít se, svářit se" 

str. nepemu, nepy od XLstol. "ždímat, vyždímávat" později "opírat se do něčeho", "trvat na 
něčem" (Sreznevskij,II,917) 

str. npěmu, nbp5l "hádat se, hádka, spor" 
str. 3anop v.3anepemb /3anupamb "zavírat -+ nástroj sloužící k zavírání -+ závora, zástrčka" 

"nemoci způsobené zadržováním tělesných tekutin, stolice" 
"přehrada, stavidlo, hráz" 
"uzpůsobení k odlovu ryb" 

=> str. adj. 3anopřlblu 

Etymologický výklad: 
stsl.- prěti, Pbr9 z psI. *perti, Pbr9 "tisknout, tlačit, stlačovat" z 
ie. * (s)per- / * (s)per- / * (s)por- / * (s)pr- "bít, tlačit" 
příbuzné s: 
lit. spiriu, spirti "podpírat" 
lit. perti "bít, švihat v sauně svazkem větviček určených k tomuto účelu" 
lot. pert "mlátit, bít"; pireties "pohádat se" 
lat. premere "tisknout, tlačit"; paries "stěna" 
lat. sparus: sparum "malé kopí" 
avest. sparaiti "strká" 
strněm. sperren "zavírat s pomocí zástrčky" 
stind. pft- "souboj, spor, vojsko" 

Prefix za- sloužící k vymezení začátku či konce děje nemá dosud uspokojivou etymologii. 
V etymologických slovnících se většinou objevuje heslo za pouze v roli předložky. Nejčastěji 
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se setkáváme s předpokladem, že se tato předpona 1 předložka vyvinula z psI. *za "vzádu" 
z ie. *ghea- 1 *gho- "vzádu, za, po". 

Sémantický vývoj: 
Podívame-li se na význam stč. přieti (se") "popírat, zapírat; odpírat; přít se, svářit se" z ie. 
*(s)per- 1 *(s)per- 1 *(s)por- 1 *(s)pr- "bít, tlačit", vidíme že již zcela odpovídá aktuálnímu 
stavu českého jazyka a můžeme z něj lehce odvodit novodobé významy adj. záporný. 
V případě rus. 3anOpl-lbltl by se dalo mluvit o částečném zúžení významu. 

ZNAMENITÝ x 3HAMEHI1TbIH 

znamenitý - mající vynikající vlasnosti, jakost, úroveň; výborný, výtečný, skvělý, velkolepý 
známý, proslulý, proslavený, významný, věhlasný, urozený, šlechetný 

3l-laMel-lUmbltl- proslulý věhlasný, slavný 

ukr.3l-lamU 
blh.3l-laR 
srbch. 3l-lamU 
slovin. znati 
pol. znaé 

stč. znamenitý "patrný, zřejmý, výslovný; pozoruhodný, důležitý; nápadný, poznatelný" 
stč. známý "známý; zřejmý, patrný, viditelný" 
stč. znati "znát, poznávat, přiznávat"; znáti sě (v čem) "vyznat se z čeho" 

str. 3Hamu od XI. stol. "znát, uznávat, dodržovat" 
str. 3HamucR"být známý, byt obeznámen" 
str. 3HaHue 
str. 3HaMeHUmbtií v XVIII. stol. - známý, proslulý;výborný, výtečný 

urozený 
důležitý, podstatný, hlavní 
značný, velký,obrovský 

Etymologický výklad: 
sts1. znamenitb "význačný, znamenitý" z sts1. znati z psI. *znati "vědět, znát" z 
ie. *g'en- 1 *g'ene 1 *g'ene- 1 *g'ně 1 *g'no- (~kořen *zna-) "poznat, znát" (Černych, 327; 
Rejzek, 740) 
ie. *gen "znát" = ie. *gen "(na/po)rodit (se)" (Vasmer,str.100/II s odkazem na Trubačeva in 
Voprosy jazykoznanija, 1957/2) 
příbuzné s: 
lit. žinóni "vědět 
lot. zinu "vědět" 
stind.janáti "ví" 
lat. noscere "poznávat" 
řec. gignosko "poznávám, znám" 
gót. kunnan (něm. kennen; ang. know) 
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Sémantický vývoj: 
Sémantika obou adj. by se dala popsat jako "něčím vyjímečný a proto proslulý, známý; 
disponující nejakou výjímečnou vlastností" s tím, že v ruštině je aktuální pouze první a, 
dovolím si tvrdit, že nejspíše i původní význam, který vychází z stsl Ipsl. slovesa *znati 
"vědět, znát" z ie. *g'en- I *g'ene / *g'ene- I *g'ne I *g'no- "poznat, znát". 
Původní sémantika se zúžila na význam "mající dobré vlastnosti". 

ZPŮSOBNÝ x CrrOCOEHbIH 

způsobný - slušný, zdvořilý 
cnoco6Hblll - způsobilý, nadaný, schopný 

ukr. cnoci6 
pol. sposób 

stč. zpósob, spósob "způsob, podoba, forma; ustanovení, působení; způsobilost; pozice, 
umístění, postavení" 

stč. zpósoba, spósoba "způsob, tvar, podoba; způsobení, stvoření; nádhera, okázalost" 
stč. zpósobný "způsosobilý; řádný, náležitý, vhodný; připravený; pěkný" 
stč. pósobiti "vytvářet, působit, připravovat, řadit (šiky), dělat" 
stč. posoba "působení, způsob" 
stč. osoba I osob "věc přináležející někomu; nebeská říše", ale i osoba "osoba, člověk" 

str. noco6b I noco6b "pomoc" (Sreznevskij, SDJ, H/2, 1251) 
str. cbnoco6umu "napomáhat" 
str. noco6ue od XLstoI. z no co6ě "člověkem zanechané peníze, za které měly být po smrti 
slouženy zádušní mše" (Cyganěnko, 321) ~ peníze na pomoc duši ~ pomoc 
str. co6umu "přivlastňovat" 
str. co6uHa "vlastnictví" 
str. OC06b od X. stol. "pro sebe" 

Etymologický výklad: 
stsI. POSObb "jeden za druhým" z psI. spojení *po sobě "sestavovat, řadit se za sebe" ~ psI. 
*sbposobb "jakjde něco po sobě" 
psI. *po z: i) ie. *(a)po "od, pryč"l *pos "k, za" (možný pádový tvar) 

ii) ie. *upo- "pod, přes" (Rejzek,479) 
příbuzné s: 
lit. pas "u, k, při"; piistarus "poslední"; paskul "poté" 
lat. post "po, vzadu" 

iii) ie. *po I *p8 "poté, po" ~ psI. *pa "poté, blízko; na druhém místě" 

(Cyganěnko, 308) 
příbuzné s: 
stind. ápa "od, pryč"; api "také; k tomu" 
řec. ápo "od"; epi "na, při" 
stsI. sebě Isebe I s~ z psI. *sebe I s~ z ie. *se- I *sue- "stranou, sám pro sebe" ~ "se" 
příbuzné s: 
gót. sik (něm. sich) 
lat. se, sibl 
řec. he 
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Sémantický vývoj: 
České adj. způsobný "dbalý dobrých způsobů" z pl. způsoby "chování, obyčejně uhlazené, 
dobré; zvyky, obyčeje, mravy" ze substantiva způsob "postup, kterým se něco děje; povaha, 
ráz nějakého děje" ze stč. zpósob(a), spósob(a) zpósob, spósob "způsob, podoba, forma, 
tvar..." ---+ stč. zpósobný "způsosobilý; řádný, náležitý, vhodný; připravený; pěkný" 
Vychází ze stsl. spojení POSObb "jeden za druhým" z psI. *sbposobb "jak jde něco po sobě" 
z *po sobě "sestavovat, řadit za sebe". Jak už bylo řečeno, adj. zpLlsobný je odvoznen od 
sub.pl. způsoby, tedy se dá definovat jako "dobrý, vhodně zvolený postup v chování" 
(x nezpůsobný). 
Ruské adj. cnoco6HblLt " způsobilý, nadaný, schopný" by se dalo odvodit stejně jako české 
ZpLlsobný, jen s tím rozdílem, že se na ruském území význam ustálil nikoliv na chování, nýbrž 
na dobrých, dobře využitých schopnostech. Tento výklad bychom mohli považovat za 
správný, pokud budem vycházet z Jakobsonova předpokladu zmíněného Vasmerem (Vasmer, 
738/III), že ruské cnoco6 se do ruštiny dostalo přez polštinu ze stč. zpósob (XIV.stol.). 
Jiný výklad, který předpokládá čistě ruský vývoj nabízí slovník G.P.Cyganěnkové 

(Cyganěnko, 320 / 398). Podle něho slovo vzniklo spojením prefixu Cb + noco6b "pomoc" 
z no co6ě "po sobě (nechat něco po sobě, po své smrti)" a vychází údajně ze starorusY~ho 
zvyku odkázat církvi určitý peněžní obnos, za který budou po smrti slouženy zádušní mše (viz 
t). 
S přihlédnutím k dnešnímu významu je očividné, že by se nám víc hodil první předpoklad. 
Nejlepším řešením proto bude považovat oba slova za souběžně vzniklé. 

ŽALOSTNÝ x )l(AflOCTHhlJÍI 

žalostný - smutný, bolestný 

:JlCaJlOCmHblLt - žalostný, tklivý, naříkavý 

ukr. :JIcGllimu, :JICaJlb "litovat; žal, lítost" 
blh. :JlCaJl51, :JICaJl, :JlCaJlocm "litovat, stýskat si po někom; šetřím; hoře, žal" 
srbch. :JICGllumu, :JICao "litovat, oplakávat; lítost" 
slovin. žaliti, žal "žal, hoře"; žalovati "nosit smutek, oplakávat, smutnit" 
pol. zalovaé, zal "litovat; smutek, lítost" 

stč. žalost "žalost, žal; bolest, smutek, zarmutek; nářek,truchlení, trápení" 
stč. žalostný, žalostivý "žalostný, zarmucující; zarmoucený, smutný, truchlivý, naříkavý; 

smuteční" 

stč. žalostiti "truchlit, rmoutit se" 
stč. žěliti "bědovat, oplakávat" 

str. :JICaJloeamu od XI. stol. "litovat" 
od XIII. stol. "činit dobrodiní" 
od XIV. stol. "mít slitování" 
od XV. stol. "obdarovávat" 

str. :JICeJlěmu "litovat, smutnit"; )KerreHlle "lítost, pláč" 
str. :JICeJlamu "litovat, trápit se;ale i přát" 
str. :JICaJl žělb, :JICaJlOCn1b "hoře, žárlivost" (Sreznevskij, 844, 845111II) 
str. :JICeJl51 "smutek, hoře" 
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Etymologický výklad: 
stsI. žělb z psI. *žělb "žalostný, smutný" z psI. *gěh z *gělti "strádat, trápit se" (Cyganěnko, 
126) 
stsI. žalb "bolest, smutek; hrob(ka), náhrobek" z psI. * žalb "bolest, trápení" z kořene *žal- / 
*žčil- z ie. *gllel "píchat, bodat; bodavá bolest, muka; smrt" (Rejzek, 744;Černych, 291) 
příbuzné s: 
lit. gela "bolest, trápení"; gélti "bolet, bodat" 
lot. dzelt "bodat, štípat" 
sthn. quelan "trpět, cítit bolest" (něm.Qual "muka") 
řec. belóne "jehla, hrot" 

Sémantický vývoj: 
Sémantika obou adj. se od svého indoevropského prapůvodu liší pouze tím, že se 
z konkrétního, fyzického trápení, stalo trápení duševnÍ. Můžeme v tom spatřovat metonymii. 
V tom se ovšem už zcela shoduje se sémantickým stavem praslovanštiny i staroslověnštiny. 
Novodobé ruské a české významy se liší pouze intenzitou prožitku s tím, že v českém jazyce 
adj. žalostný působí pravděpodobně intenzivněji. 

ŽÍRNÝ x )KI1PHb1M 

žírný - velmi úrodný (o půdě) 
vydatný jako krmivo (o vegetaci) 
bohatý na krmivo 

J/CUpHblU - tučný, mastný 
tlustý, tělnatý 

ukr. J/CUp "krmivo, tuk" 
blh. J/Cup "tuk, sádlo, žalud" 
srbch. J/CUp "žalud; krmivo pro dobytek" 
slovin. žir "žaludy, krmivo" 
pol. tyr, ter "žrádlo, krmivo" 

stč. žírný "úrodný; tlustý, tučný" 
stč. žíren / žiřen /žířeň /žírno "úroda, hojnost" 

str. JlCUpb od XLstol. "pastviny; bohatství" 
str. J/CLtpbHblií "bohatý, hojný" 
str. J/CupoBamu "pást se, vykrmovat se, hojně se krmit" (Sreznevskij,874-875/1) 
str. J/Cumu "existovat, pást se, krmit se, obývat" 
csI. žirb "pastva" 

Etymologický výklad: 
i) stsI. žirb z psI. žirb z psI. *žiti Gako *darb z *dati / *pirb z *piti); z psI. *ži- / *živ
z ie. *l'ei- / *glleie- / *glleiO_ / *gllf_ "žít" (Černych, 303 /304) 

Ablaut k *živ-: *goj- (čes. hojný; str. zou "klid, mír"; zoumu "žít, živit"; ZOLl ecu! "bud' 
zdráv"(Černych, 304; Sreznevskij 541/1) 
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příbuzné s: 
lit. gýti "ožívat, uzdravovat se" 
lot. dzit "zacelovat se" 
lat. V1VO "žiju" 
stind. džfvati "žije"; gayas "dům, hospodářství" 
řec. bias "život" 
ii) sts1. žiro z psI. žirb z inf. *žbrati z psI. *žerti z ie. * guer- "hltat, polykat". 
příbuzné s: 
lit. gérti "pít" 
lot. dzert "pít" 
stind. giráti "hltá" 
Tento výklad se považuje za málo pravděpodobný. Ve svém slovníku ho zmiňuje Rejzek 
(Rejzek, 56;) Černych (Černych, 303) s dodatkem o nepravděpodobnosti a odkazem na 
Vasmera (Vasmer, 56/II), který zase odkazuje na práci R. Jakobsona (R.Jakobson in 
"Word",8,1952). 

Sémantický výklad: 
Budeme-li vycházet z prvního předpokladu, totiž, že sts1. žiro pochází z psI. *žiti (jako *darb 
z *dati / *pirb z *piti), můžeme si sémantiku vyložit jako: verbum žíti "existovat, udržovat se 
naživu" -+ substantivum žir "prostředek nutný k životu" specializací -+ "jídlo, a vše, co 
obživu poskytuje t.j. úrodná půda, pole, louky" -+ žírný "úrodný, bohatý na krmivo". 
Ruské adj. :JICUpHblLi z J/CUpb "jídlo, potrava" -+ J/CupHblil "vykrmený, vypasený" -+ "tlustý, 
tučný". 
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II. ZÁVĚR 

4.1. Touto prací jsem se snažila přispět k objasnění vzniku česko-ruské mezijazykové 

polysémie, jevu, který je aktuální mezi všemi příbuznými jazyky. 

4.1.1. Při dynamickém, a pro každý jazyk individuálním sémantickém vývoji slov, se někdejší 

společný slovní význam rozštěpoval a postupně vznikala lexikální skupina slov, která se 

vyznačuje grafickou a fonetickou podobností a ze synchronního hlediska větší či menší 

významovou diferenciací. Tato část lexika způsobuje nemalé potíže při výuce a osvojování 

historicky příbuzného jazyka. 

4.1.2. Na příkladě česko-ruských polysémních adjektiv jsem se pokusila o názornou ilustraci 

sémantického vývoje slov s původně společným základem, až k nynějším zcela odlišným, 

mnohdy dokonce opozitním sémantickým stavům. 

4.1.3. Během své práce j sem se potýkala s nedostatkem informací týkajících se tohoto tématu. 

Nehledě na množství a kvalitu etymologických slovníků, v žádné z používaných prací jsem 

se nesetkala s podobným pokusem o vysledování rozdílných sémantických posunů u 

různojazyčných slov se stejným historickým původem. Přesto jsem se pokusila z dostupnýr.h 

zdrojů vydedukovat pravděpodobný sémantický rozchod rusko-českých polysémních 

adjektiv. Výsledky této mé snahy jsou k shlédnutí a posouzení v hlavní části diplomové práce 

u každé dvojice adjektiv zvlášť, v části věnované sémantickému vývoji. 

4.1.4. Svůj názor na sémantický vývoj jsem opírala především o názory zkušených a 

uznávaných etymologů. A však u některých sporných hesel jsem, bohužel, neměla dostatečná 

etymologicko-sémantická vyjádření k dispozici. Většina slovníků věnuje větší pozornost 

hláskovému vývoji slov. Bezesporu tak činí proto, že se tyto změny, jak již bylo mnohokrát 

výše řečeno, dají vysledovat s daleko větší přesností. Sémantika bývá dobře zastoupena u 

etymologicky průhlednějších slov, u méně jasných hesel jen okrajově a nejistě. 

4.1.5. Určitou překážkou je i relativní stáří některých slovníků (Machek, Holub - Kopečný, 

Vasmer), jejichž výklady bývají mnohdy zastaralé, nebo dnes již nedostatečné. Pokud jsou 

však aktualizovány o nové poznatky z novějších etymologických prací, mohou i nadále 

výborně plnit svůj účel. 
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Ve své práci jsem proto uváděla všechny dostupné výklady, ponechala jsem si pouze možnost 

posuzovat pravděpodobnost některých starších hypotéz z hlediska čerstvějších poznatků. 

Sémantický výklad jsem se pokoušela vyvodit z nejpravděpodobnějšího předpokladu. 

4.1.6. Přínos této práce bych si dovolovala spatřovat v tom, že upozorňuje na zajímavé a 

dosud dostatečně neprobádané téma. 
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