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Anotace:  Diplomová práce se zabývá analýzou anglicismů jako neologismů přelomu 20. – 

21. století v češtině a v ruštině. V práci jsou vysvětleny důvody intenzivního přejímání 

z angličtiny. Byla provedena analýza anglicismů ze strukturního, tvaroslovného a 

slovotvorného hlediska, jejímž vedlejším cílem bylo vysledování způsobů integrace 

anglicismů do jazykového systému češtiny v porovnání s ruštinou.    
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Annotation: The graduate's thesis deals with analysis of anglicisms as neologisms on the 

border of 20th – 21st century in Czech and Russian. In this thesis, the explanation of the 

causes of the intensive adoption of loanwords from English has been presented. The analysis 

of anglicisms from the viewpoint of stucture, morphological adaptation and word-forming has 

been carried out. The secondary aim of this analysis is to trace the manners of integration of 

anglicims into the Czech language system in comparison with the Russian language. 
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ÚVOD  
 
Politické proměny ruské a české společnosti konce 20. století, zesílení mezinárodní 

spolupráce v globálním měřítku, vznik a vývoj nových informačních technologií přinesly 

s sebou velký počet nových pojmenování. Neologismy této doby představují bohatý materiál 

pro jazykovědu.  

Na rozšiřování a neologizaci ruské a české slovní zásoby se v každé době podílelo 

přejímání z cizích jazyků. V současné době je hlavním zdrojem pro přejímání pojmenování 

angličtina. Neboť pravě angličtina dnes získala postavení jazyka mezinárodní spolupráce a 

komunikace. 

Integrace nově přejímaných anglicismů do české a ruské slovní zásoby má společné 

rysy a rozdílnosti. Proto bychom chtěli touto prací přispět k popisu této problematiky, 

zejména v oblasti formální adaptace anglicismů v češtině v porovnání s ruštinou. Klademe si 

za cíl: na základě analýzy konkrétního jazykového materiálu popsat anglicismy přejaté do 

češtiny a ruštiny na přelomu 20. a 21. století a prozkoumat způsoby integrace anglicismů do 

českého a ruského jazykového systému. 

První část práce je věnována teoretickým otázkám rozšiřování slovní zásoby, 

se kterým je spojeno přejímání cizích slov a neologizace slovní zásoby. Vysvětlíme zde 

pojem anglicismus a důvody přejímání anglicismů. Podrobněji se zastavíme u otázky formální 

adaptace anglicismů v češtině a v ruštině, včetně výslovnostní a pravopisné adaptace, ty však 

nejsou předmětem našeho zkoumání. V případě češtiny zevrubně popíšeme kategorii 

anglicismů přejímaných v současné době podle míry jejich adaptace.  

Teoretická východiska jsme čerpali z odborných prací českých a ruských lingvistů, 

článků z odborných lingvistických časopisů. 

Ve druhé části práce se zabýváme analýzou jazykového materiálu. Anglicismy jsou 

analyzovány ze strukturního, tvaroslovného a slovotvorného hlediska. Metoda analýzy je 

synchronní popisná. 

Jako jazykový materiál nám posloužily anglicismy vyexcerpované ze slovníků Nová 

slova v češtině. Slovník neologizmů, Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů a Novyj 

slovar´ inostrannych slov. Jsme si vědomi rozdílnosti vybraných slovníků, která je spojena v 

neposlední řadě s rozdílností charakterů slovníků. Pro částečné zmírnění rozdílu jazykového 

materiálu v češtině a ruštině, zejména z hlediska doby přejetí anglicismů, jsme roztřídili 

anglicismy vyexcerpované ze slovníku Novyj slovar´ inostrannych slov, jak bude popsáno 
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dále, a doplnili údaje o tvarosloví a slovotvorné adaptaci. Tyto údaje dokládáme příklady užití 

z Národního korpusu ruského jazyka, případně z internetu.  

Zkoumané materiálové korpusy jsme zařadili do přílohy diplomové práce. Výrazy 

v českém materiálovém korpusu jsme seskupili podle základového anglicismu nebo v případě 

kompozit podle jednoho ze základových anglicismů. Pro seskupení výrazů jsme využili 

vyhledávací systém Databáze heslářů Ústavu pro jazyk český AV ČR dostupný na adrese 

http://www.lexiko.ujc.cas.cz/heslare/index.php?word=fordwardovat+&full=0&encode=utf8_

bin&psjc=1&ssjc=1&ssc=1&ssc_jmena=1&sn1=1&sn2=1. Ke všem výrazům ruského 

materiálového korpusu uvádíme frekvenci výskytu v Národním korpusu ruského jazyka. 

K zajímavějším výrazům (především z hlediska hojnosti odvozenin nebo hojnosti výskytu 

v kompozitech) z českého materiálového korpusu uvádíme frekvenci výskytu v korpusu 

SYN2005 Českého národního korpusu.   

V závěru jsme shrnuli poznatky, ke kterým jsme dospěli během analýzy jazykového 

materiálu.  

Anglicismy se staly nedílnou součástí našeho života. Materiály naší práce by mohly 

být zajímavé pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o integraci anglicismů do jazykového 

systému češtiny a ruštiny. Pochopení rozmanitosti anglicismů po formální stránce by mohlo 

být nápomocné při určení ekvivalence anglicismů v češtině a ruštině.   

  
  

V následujících odstavcích se pokusíme představit výchozí prameny jazykového 

materiálu zkoumaného v této práci, a v případě ruského jazykového materiálového korpusu i 

způsob třídění lexikálních jednotek. 

 

Nová slova v češtině. Slovník neologizmů a Nová slova v češtině 2. Slovník 

neologizmů 

Jazykový materiál, který je zkoumán v této práci, byl čerpán z několika slovníků. Pro 

češtinu jsme vybrali slovník Nová slova v češtině. Slovník neologizmů (dále NSČ1)1 a Nová 

slova v češtině 2. Slovník neologizmů (dále NSČ2)2.  

Konec 80. a začátek 90. let 20. st. je poznamenán politickými, hospodářskými a 

kulturními změnami v zemích bývalého socialistického bloku a dalo by se říci i v celém světě. 

Otevření hranic, nejen mezistátních, vznik nových forem a technických prostředků 

komunikace přispěly ke vzniku obrovského množství nových pojmenování.  

                                                 
1 Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 
2 Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 
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Slovníky NSČ1 a NSČ2 zaznamenávají nově utvořená slova, slova s novými významy, 

nová slovní spojení a frazémy, nová přejatá slova z období 1985 – 1995 (NSČ1) a 1996 – 

2002 (NSČ2). Ve slovnících najdeme lexémy z oblasti publicistické, politické, odborné, 

administrativní, z běžné i profesní mluvy aj. Lexikální materiál byl čerpán ze soudobých 

publicistických textů, z vybraných beletristických textů, novin, časopisů, učebnic, letáků, 

internetových zdrojů, částečně i z mluvených rozhlasových a televizních projevů. Seznamy 

zdrojů jsou uvedeny vždy na konci slovníku.  

Slovníky NSČ1 a NSČ2 jsou těsně propojeny. Z mnohých slov uvedených v NSČ1 

byly utvořeny deriváty, u jiných slov přibyly nové významy. Taktéž oba slovníky mají 

podobný způsob zpracování jednotlivých hesel.  

Protože neologismy v době zpracování často nemají ustálenou podobu, slovníky 

uvádějí dubletní podoby.  

V slovnících najdeme údaje o tvarosloví, pravopisu a výslovnosti, většinou je uveden 

jazyk, ze kterého byl výraz přejat, dále výklad heslového slova, někdy i příklad kontextového 

užití. U velké části hesel se uvádí informace o funkčně stylové a komunikační platnosti 

nových výrazů.  

Slovníky patří ke slovníkům speciálním a nenormativním.3 

Slovníky neologismů zachycují jazyk v určitem momentu jeho vývoje, a proto jsou 

nesmírně důležité pro sledování změn probíhajících v jazyce. Jak uvádí E. Lotko, jen asi 60 % 

lexikálních jednotek uvedených ve slovnících neologismů přechází do obecných výkladových 

slovníků.4  

 

Novyj slovar’ inostrannych slov od kol. autorů: Zacharenko Je. N., Komarov L. 

N., Nečajev I. V. 

Pro ruštinu jsme si zvolili slovník Novyj slovar’ inostrannych slov (dále jen NSIS) z 

roku 2008. NSIS je jedním z nejnovějších slovníků cizích slov vydaných v Rusku 

v posledních letech. Slovník navazuje na tradici slovníků cizích slov, která se vyvinula v 

ruské lexikografii. Je slovníkem cizích slov klasického typu, do kterého jsou zařazeny 

přejímky v plném rozsahu, včetně přejímek z minulých historických období, nových slov 

přejatých do ruštiny na přelomu 20. a 21. století. Ve slovnících najdeme lexémy z různých 

                                                 
3 O slovnících. Ústav pro jazyk český AV ČR. <http://www.lexiko.ujc.cas.cz/heslare/dictionary.php> [citováno 
5. 5. 2011] 
4 Lotko, E. Co odhaluje analýza neologismů v současné češtině. In: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane 
profesor T. Z. Orłoś. Kraków, 2000. str. 138. 
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oblastí lidského poznání, publicistiky, odborné a běžné mluvy. Slovníková hesla jsou opatřena 

údaji o jazyce, ze kterého byl výraz přejat. 

Autoři slovníku se snažili zachytit jazykovou situaci v oblasti přejímání z cizích 

jazyků do ruštiny v daný historický okamžik5.  

Údaje o tvarosloví a slovotvorné adaptace anglicismů zařazených do našeho 

jazykového materiálu jsme vyhledali v Ruském národním korpusu a na internetu. 

 

WEB Russkije slovari 

Pro potřeby této práce bylo nutné ze všech anglicismů zařazených do slovníku NSIS 

vyčlenit lexikální jednotky přejaté z angličtiny v období odpovídajícím lexikálnímu materiálu 

slovníku SNČ1 a SNČ2, tedy v období 1985 – 2002. Pro třídění jsme použili WEB Russkije 

slovari. 

Vyhledávač WEBu Russkije slovari vyhledává výrazy ve všech slovnících WEBu 

Russkije slovari, nebo jen ve zvolených. WEB Russkije slovari disponuje celkem více než 

dvaceti díly slovníků, devatenácti díly jazykových příruček a děl z oblasti lexikografie. 

Abychom mohli vypustit výrazy starší nežli ty, které byly přejaté v určeném období, 

vyhledávali jsme je v níže uvedených slovnících. 

Slovník Slovar’ russkogo jazyka Jengeňjevy je normativní slovník a zaznamenává 

slova a výrazy z let 1981 až 1984. U cizích slov se uvádí i informace o jejich etymologii.  

Slovník Russkij semanticheskij slovar’ Švedovy vydaný v roce 1998 je dalším slovníkem, 

který jsme využili pro třídění výrazů. Jelikož tento slovník je normativní, podle našeho názoru 

zachycuje6, vzhledem k roku jeho vydání, slovní zásobu ruštiny počátku 90. let a uvádí již 

ustálené a frekventované výrazy, tedy cizí slova plně adaptovaná. A to znamená, že jsou 

přejata již dříve. 

                                                 
5 Předmluva ke slovníku Zacharenko, Je. N., Komarov, L. N., Nečajev, I. V. Novyj slovar’ inostrannych slov. 
Moskva: Azbukovnik, 2006.  < http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=289> [citováno 5. 5. 2011] 
6 Etapa registrace cizího výrazu ve slovnících je v ruské lingvistice až poslední v procesu přejímání (adaptace) 
cizích výrazů. V tomto smyslu L. P. Krysin rozlišuje pět etap adaptace cizích slov: 1) начальный этап – 
употребление иноязычного слова в тексте в его исконной орфографической и грамматической форме, без 
транслитерации и транскрипции, в качестве своеобразного вкрапления; 2) второй этап освоения 
иноязычного слов – приспособление его к системе заимствующего языка; транслитерация или 
транскрипция, отнесение к определенной части речи; употребление иноязычного слова в тексте в 
кавычках, с оговорками и комментариями; 3) третий этап – период, когда носители языка перестают 
ощущать непривычность иноязычного слова; могут сохраняться жанрово-стилистические, ситуативные и 
социальные особенности; 4) четвертый этап – этап утраты жанрово-стилистических, ситуативных и 
социальных особенностей: этап стабилизации значения; 5) пятый этап – регистрация иноязычного слова 
в толковом словаре. Факт фиксации слова в словаре указывает на то, что слово признается 
принадлежащим лексико-семантической системе данного языка. (Krysin, L. P. Russkoje slovo, svojo i 
čužoje. Moskva: Jazyky sklovanskoj kultury, 2004. str. 37- 44.) 
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1. NEOLOGIE. PŘEJÍMÁNÍ SLOV. ANGLICISMY 
 

1.1 Způsoby obohacování slovní zásoby 
 

Slovní zásoba každého živého jazyka podléhá vývojovým změnám mnohem více, než 

zvuková stavba nebo gramatika. 7 Lexikální dynamiku lze pozorovat srovnáváním slovníku 

několika generací. Změny ve slovní zásobě mají jednoznačně progresivní charakter, tj. 

lexikální zásoba každého živého jazyka neustále roste, i když některá část slovní zásoby 

zastarává a může časem zcela zmizet.8  

Rychlost změn slovní zásoby je ovlivněna tím, jak rychle se mění svět kolem nás. 

Slovní zásoba kmenu žijícího v divočině někde daleko od civilizace podléhá změně jen 

pozvolna.     

Technický pokrok, změny v uspořádání společnosti, jako například období socialismu 

nebo období po roce 1989, jakož i vývoj vědy, přinášejí nové skutečnosti, které je potřeba 

pojmenovat. V tomto případě může být použito pojmenování z již existujících, jen se mu 

přiřadí nový význam. Nebo může být vytvořeno podle jazykových pravidel daného jazyka 

nové pojmenování. Taktéž může být pojmenování jednoduše vypůjčeno z jiné vrstvy slovní 

zásoby nebo z jiného jazyka.  

Při určování způsobů obohacování slovní zásoby jsme se opírali o práci J. Hubáčka 

Tvoření slov v češtině9.   

Způsoby obohacování slovní zásoby češtiny, které můžeme vztáhnout i k ruštině:   

Slovotvorné postupy tvoření nových pojmenování 

 derivace (odvozování) 

- prefixace (odvozování předponové), někdy deprefixace 

- sufixace (odvozování příponové) 

- prefixálně-sufixální způsob 

- konverze (přechod slova z jedné slovnědruhové kategorie do druhé) 

 kompozice (skládání) 

 univerbizace (kondenzace víceslovného pojmenování v jednoslovné) 

                                                 
7 Proměny foneticko-fonologické roviny jsou postupné a předpokládá se, že k úplnému proběhnutí hláskové 
změny je třeba nejméně 75 let, tj. doby, kdy se vystřídají tři generace mluvčích (Krmčová, M. Proměny zvukové 
stavby češtiny. < http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/krcmova/krc-008.pdf> [citováno 5. 5. 2011]) 
8 Černý, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2008. str. 5. 
9 Hubáček, J. Tvoření slov v češtině. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. str. 2-12. 
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 abreviace (zkracování) 

Další prostředky rozšiřování slovní zásoby 

 sémantické tvoření (přenášení slovních významů) 

- metaforizace (na základě podobnosti některého znaku vyjádřeného v pojmenování 

výchozím s některým znakem, který je obsažen v pojmu pojmenovávaném) 

- metonymizace (přenášení slovního významu na základě vnitřní souvislosti) 

- zužování významu 

- rozšiřování významu  

 přiřazování nového významu již existujícím pojmenováním (sémantické neologismy) 

 multiverbizace (tvoření víceslovných pojmenování a frazeologických spojení) 

 hybridizace (tvoření slov z domácího nebo zdomácnělého základu cizí příponou nebo 

předponou, případně tvoření složenin, v nichž se cizí komponent spojuje s domácím) 

 přejímání slov z jiných vrstev národního jazyka 

 přejímání slov z cizích jazyků a slov mezinárodních (internacionalizmů) 

- přejímání celých lexémů 

- přejímání částí slov (polokalky) 

- přejímání slovotvorných struktur (kalky) (J. Hubáček, 1996: 2-12). 

V současné době je velice produktivním prostředkem rozšiřování slovní zásoby 

přejímání slov, především z angličtiny. Z přejatých slov jsou pak slovotvornými postupy 

tvořena další pojmenování. Například slovotvorným postupem, derivací: sponzor - 

sponzorovat. Nebo sémantickým tvořením. Jako například z názvu hračky panenka Barbie 

metaforizací vznikl výraz barbína. Barbínou nazýváme hezkou dívku podobnou panence, u 

které je na prvním místě módní oblékání a kosmetická úprava vizáže.  Nebo lexém hardware 

byl přejat k pojmenování pevných součástí počítače a dnes je používán i ve významu lidského 

mozku.  
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1.2 K některým aspektům neologie  

 
Jazyk se jako dynamický systém neustále mění. S rozšiřováním slovní zásoby jazyka 

je neoddělitelně spjata její neologizace. „Neologizmy můžeme považovat za projev a 

výsledek jazykové kreativity, prostředek nepřetržité regenerace, restrukturace a stabilizace 

slovní zásoby.“ 10   

Problematikou neologismů, zejména otázkami jejich vzniku, začleňování do slovní 

zásoby, uplatnění v ní, se zabývá neologie. Soustavnou prací v oblasti české neologie je 

monografie Olgy Martincové Problematika neologizmů v současné spisovné češtině (1983). 

Lexikografickému zpracování neologismů současné češtiny je věnována práce Ústavu pro 

jazyk český AV ČR slovník neologismů Nová slova v češtině. Slovník neologizmů (1998) a  

Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů (2004). Nejnovější dílo českých lingvistů v oblasti 

neologie je sborník studií Neologizmy v dnešní češtině (2005), ve kterých jednotliví autoři 

sledují konkrétní jazykové jevy.   

Z ruských prací v oblasti neologie stojí za zmínku práce Kotelové N. Z. Novyje slovari 

a slovari novych slov (1983), nebo monografie Togajevy S. I. Sovremennaja leksikografija i 

novyje jedinicy nominacii (monografija) (2000), ve které se autorka pokusila o vypracování 

psycholingvistické teorie v oblasti neologie.  

K problematice neologizmů můžeme přistupovat z hlediska diachronního, kdy za 

neologizmus pokládáme nové lexikální jednotky, které nejsou obsaženy v repertoáru slovní 

zásoby předcházejícího období. Nebo z hlediska synchronního, kdy jako neologizmy 

vymezujeme nové lexikální jednotky, které lze na základě současných lexikálních norem 

hodnotit z hlediska jejich možnosti stát se jednotkou „langue“.11   

Dále u neologismů odlišujeme slova potenciální, pro které má jazykový systém 

slovotvorný „potenciál“, ale dosud jej nevyužil, a okazionalismy, pojmenování příležitostní, 

vytvořená na úrovni parole.  

Obecně se dá říct, že termínem neologizmus označujeme lexikální prostředky, které se 

charakterizují jako nové ve smyslu „novosti“ označovaného, nebo „neotřelosti“ vyjadřovacího 

prostředku, nebo v rovině stylistické v protikladu k archaismům.12  

                                                 
10  Kolektiv autorů pod vedením O. Martincové. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005. 
<http://lexiko.ujc.cas.cz/index.php?page=14&idStudie=3#uvodem> [citováno 5. 5. 2011] 
11 Martincová, O. Problematika neologizmů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, 1983. str. 
10. 
12 Tamtéž, str. 11. 
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Podle V. I. Zabotkiny má každé nové slovo vlastnosti neologismu, tedy dočasně je 

bráno jako neologismus, dokud kolektiv uživatelů jazyka pociťuje jeho novost. 13  

Neologismus je nová lexikální jednotka, která má novou formu nebo obsah (nebo i formu i 

obsah):  

Неологизм есть новое слово (устойчивое сочетание слов), новое либо по форме, 

либо по содержанию (и по форме, и по содержанию). Исходя из этого, можно выделить: 

1) собственно неологизмы (новизна формы сочетается с новизной содержания): 

видеокультура (область культуры, искусства, связанная с созданием видеофильмов); 

2) трансноминации, сочетающие новизну формы слова со значением, уже 

передававшемся ранее другой формой: пилинг (очистка кожи с удалением ороговевших 

частиц с её поверхности); 

3) семантические инновации, или переосмысления (новое значение обозначается 

формой, уже имевшейся в языке): карточка (магнитная карта). 

 a) старые слова полностью меняют свое значение, утрачивая ранее 

существовавшее;  

 б) в семантической структуре слова появляется еще один лексико-

семантический вариант при сохранении всех традиционных.14 

Za mimojazykové příčiny vzniku neologismů pokládáme potřebu pojmenování nových 

jevů, skutečností nebo lidskou potřebu většího výběru vyjadřovacích prostředků jazyka. 

Vnitrojazykové příčiny, jak uvádí Filipec – Čermák, jsou: tendence k symetrii lexikální formy 

a významu, odstranění variant, polysémie a homonymie, tendence k vyvažování dílčích 

systémů, významová a stylistická diferenciace lexikálních prostředků, experimentování.15      

 Specifika popisu neologismů tkví v tom, že nemůžeme přesně určit moment vzniku 

neologismu, a proto je jeho popis a lexikografické zpracování obvykle opožděné a probíhají 

teprve tehdy, kdy je neologismus běžně užíván, nebo dokonce zanikl.   

                                                 
13  Srov. Zabotkina, V. I. Novaja leksika sovremennogo anlijskogo jazyka. Moskva: Vysšaja škola, 1989. 
<http://www.classes.ru/grammar/138 Zabotkina/worddocuments/2.htm> [citováno 6. 5. 2011]  
14  Zabotkina, V. I. Novaja leksika sovremennogo anlijskogo jazyka. Moskva: Vysšaja škola, 1989. 
<http://www.classes.ru/grammar/138 Zabotkina/worddocuments/2.htm> [citováno 6. 5. 2011] 
15 Filipec, J., Čermák, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985. str. 99. 
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1.3 Přejímání slov 

 

Na rozšiřování slovní zásoby a její neologizaci se podílí přejímání slov, a to z jiných 

vrstev slovní zásoby daného jazyka, respektive z jazyků cizích. 

 Přejímání jazykových jednotek z cizích jazyků je vlastní každému živému jazyku, 

který má kontakty s jinými jazyky. A v různých obdobích se projevuje různou mírou. 

Přejímání slov cizojazyčného původu je podmíněno politickými, ekonomickými a 

kulturními kontakty mezi jazykovými společenstvími. Cizí jazykové prvky se dostávají do 

jazyka přijímajícího spolu s novými jevy, předměty, které pojmenovávají, a mohou tam zůstat 

nastálo (doktor, brýle), nebo se časem v jazyce vytvoří domácí lexém, který nahradí 

vypůjčený (computer – počítač). Pokud v jazyce existuje domácí protějšek, tj. významově 

blízký, ba stejný výraz, většinou se odlišuje po stylistické stránce, a už i proto se oba tyto 

výrazy vyskytují souběžně a mají své místo v lexikálním systému. 16  Například v češtině kšeft 

je expresivní protějšek k domácímu výrazu obchod; v ruštině гешефт je expresivní 

k domácímu дело; korpulentní je v češtině eufemismus k výrazu tlustý. 

A jak je známo, terminologie různých odvětví je odnepaměti z velké časti zastoupena 

cizími slovy, což je výhodné a žádoucí pro mezinárodní srozumitelnost a jednoznačnost 

terminů v konkrétním jazyce. 

J. Filipec – F. Čermák rozdělují cizí slova do čtyř skupin: 

- slova a slovní spojení citátová, tj. jednotky cizích jazyků přenesené do jiného jazyka a 

užívané v něm zvláště v jistém sociálním, profesním a kulturním okruhu, 

- slova a slovní spojení přejatá: 

a) dosud pociťovaná jako cizí, protože označují z hlediska běžného uživatele jazyka 

méně běžné skutečnosti,  

b) slova a spojení zcela vžitá, zdomácnělá, ať už historickým vývojem, nebo tím, že 

se pojmenovaná skutečnost stala zcela běžnou, 

- kalky, 

- přejaté významy, sémantické kalky.17    

Vymezení pojmu cizojazyčných přejímek v ruské lingvistice není zdaleka jednoznačné. 

Proto se L. P. Lobkovskaja pokusila vypracovat jednotný systém klasifikace přejímek z cizích 

jazyků. Na základě prací ruských lingvistů R. A. Budagova, G. M. Sidorova, A. A. Braginy, 

                                                 
16 Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, J. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2002. str. 100.  
17 Filipec, J., Čermák, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985. str. 121. 
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V. M. Aristovy, S. A. Běljajevy, I. V. Arnolda, L. P. Krysina a dalších nabídla následující 

skupiny přejímek: 

Классификация заимствований18 

        

по 
источнику 
заимство-
вания  

по  
сфере 
употреб-
ления 

по  
степени 
ассими- 
ляции 

по  
характеру 
заимство-
ванного 
материала  

 по харак- 
теру 
языковых 
контактов 

по  
времени 
заимство-
вания  

 

кальки-рование прямое   прямое опосредо-
ванное 

  
 

трансли- 
терация 

транскрип- 
ция 

трансплан-
тация 

 
 

L. P. Lobkovskaja klasifikuje přejímky podle jazyka, ze kterého se přejímá, podle toho, 

jestli přebírání jazykové jednotky je přímé, nebo zprostředkované, podle časového kritéria. 

Dále podle komunikační platnosti, míry adaptace, podle způsobu přejímání (kalk, lexém). 

Přejaté lexémy dále dělí podle grafické (zvukové) formy na ty, které transliterují, transkribují 

a citátová slova.  

 

 

1.3.1 Anglicismus  

 

Jedním z jazyků, ze kterých přejímá ruština a čeština jazykové prvky, je angličtina. 

Přejímání z angličtiny, a to nejen do češtiny a ruštiny, bylo spojeno s ekonomickou 

vyspělostí a pokrokovostí Anglie. První „vlna“ šíření anglicismů spadá do dob průmyslové 

revoluce konce 18. století a 1. poloviny 19. století, kdy se šířily anglické výrazy z oblasti 

techniky. 

Pro češtinu bylo dalším významným obdobím z hlediska přejímání cizojazyčných 

prvků období První republiky. Čeština zároveň s přejímáním z francouzštiny přebírala výrazy 

i z angličtiny, poněvadž mladý stát nacházel kromě Francie vzor i v takových vyspělých 

zemích jako Anglie a Spojené státy. Po nástupu komunistického režimu po 2. světové válce, 

kdy sílilo přejímání z ruštiny, nastal v oblasti přejímání anglicismů útlum. S politickým 
                                                 
18  Lobkovskaja, L. P.: Inojazyčnyje slova v leksičeskoj sisťeme jazyka. Naučnyj žurnal č. 37 (138), Vestnik 
Čeljabinského gosudarstvennogo universiteta, 2008. srt. 118. 
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uvolněním 60. let 20. století začaly do češtiny proudit anglicismy z oblasti hudby a sportu. K. 

Kučera poukazuje na to, že většina anglicismů se v češtině rozšířila převážně až v průběhu 20. 

století.19 

V Sovětském svazu, kde byla na školách povinná výuka cizích jazyků (němčina, 

francouzština, angličtina), se po 2. světové válce zvýšil podíl výuky angličtiny. Bylo to jednak 

kvůli postavení angličtiny jako jazyka mezinárodní spolupráce, jednak působením 

psychologického faktoru, tedy zahájením 2. světové války Německem. V Sovětském svazu 

obecně nebyla moderní cizí slova vítána a byla považována za slova kapitalistického stylu 

života.20 Můžeme poukázat na to, že podobná situace byla i v Československu.   

Po roce 1989 v souvislosti se změnami v politickém a ekonomickém uspořádání zemí 

východního bloku, tj. po pádu komunistického režimu, začala nová etapa intenzivního 

pronikání anglicismů do jazyků těchto zemí dříve uzavřených před světem. Otevření hranic, 

svoboda slova, aktivizace mezinárodní komunikace a spolupráce v celosvětovém měřítku se 

staly předpokladem a účelem pro přejímání jazykových prvků z angličtiny, která „má 

v současnosti postavení světového, odborného, prestižního jazyka“.21 Tendence k jazykové 

integraci je přirozeným výsledkem politické a ekonomické integrace států, důsledkem 

navazování ekonomických, politických a kulturních styků s jinými zeměmi.22 

A co se považuje za anglicismus? Akademický slovník cizích slov označuje jako 

anglicismus jazykový prvek přejatý z angličtiny do jiného jazyka nebo podle angličtiny v něm 

vytvořený. Anglicismy v češtině zahrnují staré anglicismy, v systému českého jazyka již 

adaptované (fotbal, džem, tramvaj). Dynamičtější jsou anglicismy procházející procesem 

adaptace, během něhož se vyjasňuje jejich funkčnost a místo v  lexikálním systému.23 

Nyní bychom chtěli zmínit sémantický aspekt anglicismů.  

V etapě vstupu 24 se slovo dostává do konkrétního přejímajícího jazyka většinou v 

jednom svém významu. Například v angličtině slovo casting je mnohoznačné a znamená: 1) 

výběr herců pro role, (herecký) konkurz, 2) lití, odlévání (kovu, sádry do formy apod.), 3) 

                                                 
19 Kučera, K. K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk. In: Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS. Praha: 
UK, 1995. str. 77. 
20 Srov. Popova, N. O. Zapozichennja z anglіjskoji movy v leksyko-semantyčnu systemu ukrajinskoji movy kіnca 
XX ta počatku XXI stolіtťa. Charkov: Charivskyj deržavný pedahohičnyj universytet іm. H. S. Skovorody, 2002, 
nestránkováno. 
21 Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. a kol. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002. str. 543. 
22 Kšandová, D. Sémantika ruských neologizmů. <http://www.fem.uniag.sk/mvd2006/zbornik/sekcia6/s6_ksandova 
_drahoslava_361.pdf> [citováno 7. 5. 2011] 
23 Kol. autorů. Akademický slovník cizích slov. Praha: Akademia, 1998. str. 52. 
24 Podle D. Kšandové u sémantické asimilace cizojazyčných výpůjček do přejímajícího jazyka se vyčleňují tři etapy: 1. etapa 
vstupu, 2. etapa adaptace, kdy se slovo přizpůsobuje systému daného jazyka, podřizuje se fonetickým a gramatickým 
zákonům jazyka, pravidlům pro tvoření slov i sémantickému systému, 3. etapa dalšího vývoje slova. (Kšandová, D. 
Sémantika ruských neologizmů. <http://www.fem.uniag.sk/mvd2006/zbornik/sekcia6/s6_ksandova _drahoslava_361.pdf> 
[citováno 15. 5. 2011])  
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odlitek.25 Tedy má tři významy. V ruštině кастинг znamená: výběr herců pro role, výběr 

slečen na konkurz krásy, výběr modelek. 26  V češtině casting znamená: výběrové řízení, 

konkurz modelek pro módní přehlídky a kosmetické firmy, účinkujících pro různá vystoupení27.  

Pro etapu vstupu, jak uvádí D. Kšandová, je charakteristické úžení významu přejatého 

slova, jeho použití v přímém, konkrétním významu.28 Do ruštiny a češtiny slovo casting bylo 

přijaté v 1. významu existujícím v původním jazyce, tj. v angličtině.   

Slovník NSIS však uvádí k heslu кастинг ještě druhý význam: sportovní odvětví, 

ve kterém se soutěží o nejlepší techniku ovládání rybářského spinningu.29,30 Obsahové změny 

lexikálních jednotek postihují jak pojmenování konkrétního jazyka, tak cizojazyčné výpůjčky,  

a projevují se jako proces sémantické derivace, který je spojen se vznikem nových 

významů.31 

Anglicismus casting v ruštině obdržel druhý význam a stal se slovem mnohoznačným, 

přičemž jeho druhý význam nekoresponduje s žádným z anglických významů lexému 

původního.  

 

 

1.3.2 Důvody intenzivního přejímání z angličtiny 

 

Jak již bylo zmíněno, nové politické a ekonomické poměry po roce 1989 se staly 

předpokladem a účelem pro intenzivní přejímání jazykových prvků z angličtiny.  

„Celosvětové bezbariérové šíření informací a rostoucí mobilita lidstva si na jedné straně 

pochopitelně žádá používání jednoho mezinárodního jazyka, který by plnil úlohu lingua 

franca a byl využíván všemi pro snadnou a rychlou komunikaci. Přijetí angličtiny jako 

hlavního dorozumívacího jazyka obchodu, vědy a vzdělání je dnes takřka 

nezpochybnitelné.“32  

                                                 
25 Kol. autorů. Velký slovník anglicko-český a česko-anglický. Lingea s.r.o., 2007. str. 102. 
26 NSIS < na http://slovari.ru/search.aspx?p=3068> [citováno 15. 5. 2011] 
27 NSČ1, str. 52.  
28  Kšandová, D. Sémantika ruských neologizmů. <http://www.fem.uniag.sk/mvd2006/zbornik/sekcia6/s6_ksandova 
_drahoslava_361.pdf> [citováno 15. 5. 2011] 
29 NSIS < na http://slovari.ru/search.aspx?p=3068> [citováno 15. 5. 2011] 
30 V českém jazykovém prostředí se v tomto významu nedostal do obecných výkladových slovníků, ale zřejmě je využíván 
ve stejném významu jako výraz citátový: Casting aneb muškaříme na suchu <http://www.monfish.com/casting-aneb-
muskarime-na-suchu-78.html> [citováno 15. 5. 2011] O casting dnu českého zástupce Orvisu jsem se už jen dočetl. 
<http://www.monfish.com/sage-casting-day-hanak-79.html> [citováno 15. 5. 2011] 
31  Kšandová, D. Sémantika ruských neologizmů. <http://www.fem.uniag.sk/mvd2006/zbornik/sekcia6/s6_ksandova 
_drahoslava_361.pdf> [citováno 15. 5. 2011] 
32  Zapletalová, G. Angličtina – jazyk globalizace? Mezinárodní konference o globalizaci. Ostrava, 2003. 
http://www.darius.cz/globe/glob44.html> [citováno 20. 5. 2011] 
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 Tak bleskově, jak se šíří informace, se mění život a vznikají nové skutečnosti. Pro 

tyto nové skutečnosti již existují výrazy v angličtině. A pokud jazyk přejímající nemá vhodné 

pojmenování, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem nominace je výpůjčka. Jeden 

z důvodů přejímání je právě pojmenování nové skutečnosti.  

Přejímající jazyk často nemá vhodný jednoslovný výraz a definice by byla 

zdlouhavým ekvivalentem. V takovém případě je anglicismus výhodný z hlediska jazykové 

ekonomie. Například, pokud bychom nepoužili anglicismus brífink (briefing), definice tohoto 

výrazu v češtině by zněla - stručná informativní schůzka veřejného činitele nebo jeho 

zástupce s novináři33. V ruštině by ekvivalent брифинг měl následující podobu: встреча 

официальных лиц с представителями средств массовой информации, на которой 

кратко излагается позиция правительства, политической партии или общественной 

организации по определенному вопросу или дается информация о ходе международных 

переговоров, взглядах сторон и т. д.34 

Ruská lingvistika v této souvislosti uvádí jako důvod přejímání cizojazyčných prvků 

tendenci jazyka k tomu, aby celistvá skutečnost měla celistvé pojmenování: „тенденция к 

соответствию нерасчлененности, цельности обозначаемого понятия с 

нерасчлененностью обозначающего: если объект наименования представляет собой 

одно целое (или, по крайней мере, он как целое мыслится носителями языка), то 

говорящие стремятся обозначить его одним словом, а не словосочетанием, или же 

заменить описательное наименование однословным.“35 

V současné době jsou anglicismy jako výrazy mezinárodní komunikace žádané a 

výhodné zvláště v oblasti ekonomické, finanční, technické terminologie. Jsou to z hlediska 

jejich mezinárodní rozšířenosti internacionalismy, které v této internacionální podobě 

přispívají k usnadnění mezinárodní spolupráce. V nadnárodních společnostech se často 

vytváří profesní jazyk, který je přeplněn anglicismy.  

Sociálně-psychologický faktor přejímání 36  tkví v tom, že užívání cizojazyčných 

výrazů demonstruje znalost cizího jazyka, což je považováno kolektivem mluvčích za 

prestižní. Z velké části se jedná o snahu o modernost ve vyjadřování. Dnes chodí většina 

mladých lidí na party (čes. ekvivalent večírek), v inzerátech si přečteme, že firma hledá 

                                                 
33 NSČ1, str. 49. 
34 NSIS <http://slovari.ru/search.aspx?p=3068> [citováno 20. 5. 2011] 
35 Prjatkina, A. F. Russkyj jazyk. Kultura reči. Vladivostok: Izdatělstvo Dalněvostočnogo universiteta, 2005. str. 
72. 
36 Prjatkina, A. F. Russkyj jazyk. Kultura reči. Vladivostok: Izdatělstvo Dalněvostočnogo universiteta, 2005. str. 
72.  
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vhodnou kandidátku na místo asistentky (čes. ekvivalent sekretářka37), a firmy v oblasti 

poradenství se zabývají consultingem (v ruštině anglicismus консалтинг je ekvivalentem 

staršího výrazu консультирование, консультации)38.  

Přitažlivost a modernost cizích výrazů využívají výrobci reklamy, kdy reklamní slogan 

má zapůsobit na cílovou skupinu a vyvolat porozuměním „zakódovaného“ sdělení pocit 

výlučnosti. Nebo jednoduše pro zatraktivnění skutečnosti cizojazyčným výrazem. Například 

reklama na SPRITE v české televizi zní: Image je na nic. Následuj instinkt. Poslouchej svou 

žízeň (v angličtině Image is nothing. Thirst is everything. Obey your thirst.). A názvy 

zábavních a obchodních center jsou rovnou v angličtině: Palace Cinemas, Shopping Park. 

                                                 
37 NSČ1 uvádí dva významy: 1) zástupkyně (asistentka energetické divize), 2) sekretářka, tajemnice. Zůstává 
otázkou, zda to vždy rozlišují autoři inzerátů.   
38 Často se u výrazů, které se uplatňují jako módní, vyhraní určitý význam a ony zaujmou své místo v jazykovém 
systému.   
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1.4 Formální adaptace anglicismů v češtině 
 

1.4.1 Výslovnostní/pravopisná adaptace 

 

Při přejímání anglických výrazů z důvodu rozdílnosti fonologických systémů 

angličtiny a češtiny probíhá výslovnostní adaptace přejímek, kdy se přejímky přizpůsobují 

českému fonologickému systému. S výslovnostní adaptací je těsně spojena adaptace 

pravopisná. Protože v angličtině je značný rozdíl mezi grafickou podobou a výslovností, 

čeština se snaží tento rozdíl odstranit. Proto v češtině existují přejímky z angličtiny, u kterých 

grafická podoba odpovídá jejích anglické výslovnosti přizpůsobené českému fonologickému 

systému. A mezi staršími přejímkami najdeme přejímky graficky adaptované podle ustálené, 

někdy chybné výslovnosti v češtině39. Čeština v dnešní době využívá spoustu anglicismů 

v původní anglické grafické podobě, což je podmíněno obrovským přílivem anglicismů a i 

větším kontaktem s angličtinou a nárůstem počtu mluvčích se znalostí angličtiny.   

Jak se pravopisná a výslovnostní adaptace přejímek z angličtiny navzájem ovlivňují, 

uvádíme v následujících příkladech. Zde se opíráme o práci M. Nekuly: 

- ztrácí se vedlejší přízvuk a mění se postavení přízvuku hlavního: recyklace z angl. 

recycling, 

- dochází k asimilaci znělosti na konci slova/morfému: job [džop], slajd [slajt], ragtime 

[rektajm], 

- nedochází k redukci koncových slabik: Washington, transfer, tandem, terminál; 

- plně se realizuje souhláska r: párty, park, parkovat, Carter, skateboard, servis; 

- ztrácí se aspirace (vyslovení s přídechem) hlásek p, t, k v počáteční pozici: párty, park, 

tenis, koks, kompjuter; 

- anglické fonémy: 

a) -th /θ/ na počátku slova jako t i s: Thacherová [tečerová], thriller [triler], na konci 

morfému jako s: Smith [smis]; hláska [ð] jako [d]: madrbórd (motherboard); 

b) bilabiální /w/ jako labiodentální /v/: tvíd (tweed), Wilson, whisky, víkend, (weekend), 

vigvam (wigwam), sendvič (sandwich), tramvaj; 

c) anglické a /æ/ v zavřené slabice se vyslovuje v češtině jako [e] nebo [a]: džentlmen 

(gentleman), handbal, ralley, kemp (camp), handicap, tramp/tremp, sendvič 

(sandwich); 

                                                 
39 Například chybná výslovnost puzzle [pucle] je spojena s tím, že výraz byl přejat zprostředkovaně, v tomto 
případě prostřednictvím němčiny.  
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- anglické fonémy /dž/ , /ou/ , /ó/ a velární [g] se v přejímkách z angličtiny nahrazují 

české fonémy: dis(k)žokej (jockey), jacket, ale jazz, jeep, džem, kompost, rostbíf 

(roastbeef), handbal; 

- foném /g/ v -ing se realizuje jako [k], nově i [-n]: controlling, body, building, 

modeling/modelling, screening. Ale u adjektiv a adverbií [-g-]: marketingový, 

dopingový.40 

Vztah mezi výslovností a pravopisem přejímek z angličtiny se projevuje v češtině tak, 

že se výslovnost podřizuje původní pravopisné podobě (fotbal, tramvaj), nebo se výslovnosti 

podřizuje grafická podoba (byznys, manažer). V závislosti na tom, kdy byla přejímka přijatá 

do češtiny, existují odlišné grafické podoby anglicismů. Například starší přejímky fotbal 

(football), volejbal (volley-ball) byly přijaty v původní grafické podobě, podle které se pak 

vyslovují. Pozdější přejímky bejzbol (baseball), setbol (setball), brejkbol (break ball) mají 

pravopis podle anglické výslovnosti [ból]. Některé pozdější přejímky však jsou adaptovány 

podle analogie se staršími, například softbal (softball).  

Vedle sebe v určitém okamžiku, jak uvádí J. Rejzek, někdy fungují dvojice i trojice 

variant jednoho lexému cocktail, koktajl, koktejl41. Anebo zůstávají obě pravopisné podoby 

brífink/brifing, dopink/doping. Obvykle se však prosazuje postupně počeštěná podoba42. 

Zde je důležité uvést, že v odborné terminologii existuje tendence ponechávat přejaté 

výrazy v původní grafické podobě, aby neztratily svůj internacionální charakter a byly 

identifikovatelné v mezinárodní komunikaci.      

 

 

1.4.2 Substantiva. Morfologická adaptace 

  

Čeština se jako jazyk flektivní snaží přejímky zařadit morfologicky a přiřadit je 

k určitému deklinačnímu vzoru43. „Morfologická adaptace není podmíněna grafickou nebo 

zvukovou adaptací, i když souvislost mezi nimi existuje“.44  

                                                 
40 Nekula, M. Anglicismy v češtině. In: Encyklopedický atlas anglického jazyka. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2004. str. 269. 
41 V SYN2005: cocktail 8 výskytů, koktajl 0 výskytů, koktejl 839 výskytů. 
42 Rejzek, J. K formální adaptaci anglicismů. Naše řeč, 1993, roč. 76. str. 27. 
43 Podobně jako i ruština (viz 1.5.2). 
44 Bozděchová, I. Vliv angličtiny na češtinu. In: Daneš, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: 
Academia, 1997. str. 271. 
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Substantiva anglického původu přejímají rod, který odpovídá přirozenému rodu, nebo 

rodu českého ekvivalentu a/nebo zakončení v základním tvaru substantiva. U maskulin se 

rozlišuje životnost a neživotnost.  

Tato substantiva jsou začleňována do českého deklinačního systému tak, že jsou 

přiřazována k určitému deklinačnímu vzoru podle jejich zakončení v základním tvaru. 

V tomto ohledu může působit významová analogie nebo analogie po zvukové/grafické stránce. 

Snáze se morfologicky adaptují anglická substantiva, jejichž zakončení se shodují, alespoň ve 

výslovnosti, s českými typy: hardware [hardver], -u, m., software [softver], -u, m, cartridge 

[kartridž], -e, ž. 

Snaha češtiny přiřadit k určitému deklinačnímu vzoru i výrazy  pro češtinu s 

neobvyklým zakončením se projevuje tak, že například anglicismus image, který je 

přiřazován ke třem rodům a původně nesklonný, je skloňován podle vzoru stroj45 (imagem – 3 

v SYN2005, 19 v syn2009pub, a to z celkového počtu – 1456 v SYN2005, 8114 v 

syn2009pub ) a růže (imagí – 1 v SYN2005, 10 v syn2009pub). 

V některých případech však neproběhne přiřazení k určitému deklinačnímu vzoru a 

výrazy zůstávají nesklonné. Těchto případů se dotkneme dále.  

 

 

1.4.3 Slovotvorná adaptace 

 

Slovotvorná adaptace anglicismů souvisí se stupněm jejich adaptace pravopisné, 

výslovnostní, morfologické. Buď jde o přejímání hotových, slovotvorně utvořených 

pojmenování z angličtiny (zejména u formálně obdobných typů), nebo o tvoření z anglických 

základů slovotvornými postupy a prostředky domácími. Nejčastější bývá derivace, kompozice 

a zkratkové tvoření u podstatných jmen, derivace a konverze u přídavných jmen a derivace u 

sloves.46 Např. tvoření pojmenování osob podle druhu činnosti: carverista, florbalista, know-

howista, speaker/spíkr, nebo přechylování: rockerka, bikerka, brokerka, tvoření adjektiv: e-

bankingový, bikový, impaktní atp.  

Nejproduktivnějším morfémem pro tvoření sloves je sufix -ova(t) (slovesná třída 

kupovat): skenovat, draftovat, mailovat, faxovat. Jestli pro slovesa cizího původu byla 

v minulosti příznačná obouvidovost, dnes existuje tendence dotvářet u cizích slov dokonavý 

                                                 
45 NSČ1 řadí image ke všem třem kategoriím rodu, Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český 
Akademie věd ČR k m. neživ. a ž. 
46 Daneš, F. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. str. 275-276. 
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vid a různé významové mutace: skenovat – naskenovat – oskenovat – přeskenovat – 

proskenovat (NSČ1,2).  

Čeština často přebírá anglické iniciálové zkratky (akronyma), které jsou nezřídka 

užívané podle angličtiny i ve funkci atributu (VIP, CD, MS-DOS systém, PR manažer (public 

relations), LCD display apod.). Při užívání se zkratky a akronyma někdy osamostatňují od 

výchozích víceslovných pojmenování a chápou se, příp. se i zvukově, slovotvorně nebo 

gramaticky chovají jako samostatná slova (IBM – z angl. International Business Machines 

Corporation).47  

Produktivní a běžné je hybridní tvoření (častá je zejména kompozice), např. 

infozábava, gamblerství, a tvoření synonymních hovorových a slangových pojmenování, která 

se již značně přizpůsobila české slovotvorbě (často jde o zkomolení a přizpůsobení zvukové a 

slovotvorné), např. secondhand – sekáč, puzzle – pucle, greenpeace – grínpísák apod. 

Slovotvorných možností mnohdy více využívá mluvený jazyk než psaný, a to zejména při 

slangovém tvoření, např. PC – písíčko, CD-ROM – cédéromka. V profesním slangu je dále 

poměrně produktivní univerbizace víceslovných pojmenování, např. flopáč – floppy disk, 

sofťárna – softrocková skladba.48  

 

 

1.4.4 Anglicismy dle míry adaptace 

 

Dle míry adaptace do českého jazykového systému se přejímky pohybují, jak uvádí M. 

Nekula, na ose mezi slovem citátovým a slovem plně adaptovaným, a rozeznává čtyři 

kategorie přejímek z angličtiny:  

- anglická pravopisná forma a anglická výslovnost (laser, business, hobby, hippie a 

další),49 

- anglická pravopisná forma s částečně adaptovanou výslovností (handicap, jazz, 

scanner, cartridge a další), 

- český zápis anglické výslovností (displej, skener, byznys, džez, kartridž a další), 

                                                 
47 Daneš, F. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. str. 275-276. 
48 Tamtéž.  
49 Dochází však ke změnám daným rozdílností českého a anglického fonologického systému: plná realizace 
souhlásky r a změna specifických anglických fonémů, změna přízvuku, asimilace znělosti u znělých souhlásek 
na konci slova či morfému, ztrácí se redukce koncových slabik a mizí aspirace hlásek p, t, k. (Nekula, M. 
Anglicismy v češtině. In: Encyklopedický atlas anglického jazyka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. str. 
268-269.) 
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- český zápis české (nesprávné) výslovnosti anglické pravopisné formy (volejbal, žokej, 

grepfruit a další)50. 

Z hlediska formální adaptace rozlišujeme podle D. Svobodové následující základní 

kategorie anglicismů:  

- anglicismy neohebné, formálně neadaptované  

- anglicismy užívané ve funkci nesklonných atributů 

- morfologicky adaptované anglicismy s původní pravopisnou podobou 

- pravopisně adaptované anglicismy51 

 
1.4.4.1 Anglicismy neohebné, formálně neadaptované 

V procesu zařazování do českého jazykového systému jsou substantiva anglického 

původu přiřazována ke gramatickým rodům podle jejich zakončení nebo podle rodu českého 

ekvivalentu, někdy podle rodu v angličtině. U některých anglicismů je to však problematické, 

a proto, přestože zůstávají nesklonné, jsou z hlediska potřeby gramatické a syntaktické shody 

přiřazovány ke gramatickému rodu nebo i k několika gramatickým rodům současně. 

Například:    

- ke dvěma rodům zároveň (combi, new-age – m/n, fairplay, lobby, satisfaction, show – 

f/n), 

- ke třem rodům zároveň (know-how, self-image, play off),   

- zvláštní skupinu představují anglicismy, které jsou do češtiny přejímány v původním 

anglickém plurálovém tvaru s koncovkou -s, např. blue chips, cornflakes, jeans, news, 

promotions (reklama), public relations (styk s veřejností) apod.52  

Některé anglicismy přejímané v anglickém plurálovém tvaru jsou pociťovány uživateli 

češtiny jako singulární, proto existuje tendence dotvářet u takovýchto výrazů plurál a pak i 

skloňovat. Jde o výrazy, které jsou více frekventované: news - newsy, Windows – Windousy, 

jeans - džínsy, chips – chipsy i čips, cornflakes – cornflakesy. Například: Jen nasypu 

cornflakesy do misek, zaleju mlekem a je to hotovo. …koupit Good Water nebo "čipsy" a 

kecáme buď samy, nebo s těma chlapama.53 

 

 

                                                 
50 Nekula, M. Anglicismy v češtině. In: Encyklopedický atlas anglického jazyka. Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2004. str. 269. 
51 Svobodová, D. Anglicismy v českých publicistických textech, důvody a způsoby jejich užívání. In: Jinakost, 
cizost v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem, 1999. str. 165-169. 
52 Tamtéž.   
53 ČNK – KSK. 
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1.4.4.2 Anglicismy užívané ve funkci nesklonných atributů 

Substantiva anglického původu v původní grafické podobě vystupují ve větě jako 

samostatné členy, někdy však mohou vystupovat ve funkci atributu. Mohou se vyskytovat 

před substantivem (v prepozici), zřídka za substantivem (v postpozici). Ortograficky 

neadaptované nesklonné atributy mohou rozvíjet:  

- původní nesklonná neadaptovaná substantiva, např. business class (obchodní třída), 

cash flow (tok peněz), 

- anglicismy morfologicky adaptované s původním pravopisem, např. body building, 

business manažer (obchodní manažer),  

- anglicismy adaptované morfologicky i pravopisně, např. full servis (všestranný servis), 

portfolio manažer, 

- výrazy české, např. Cash and Carry prodejna i prodejny Cash & Carry, cool účes 

(úžasný účes), free škola (škola s volnými osnovami).  

V pozici nesklonných atributů všech čtyř uvedených druhů substantiv mohou stát i 

anglicismy graficky adaptované, např. byznys styl, párty linka apod.54 

 

1.4.4.3 Morfologicky adaptovaná substantiva s původní pravopisnou podobou 

Jak již bylo uvedeno, čeština se jako jazyk flektivní snaží přejímky zařadit 

morfologicky a přiřadit je k určitému deklinačnímu vzoru. Morfologická adaptace není 

podmíněna grafickou nebo zvukovou adaptací. I pravopisně neadaptovaná substantiva 

anglického původu se morfologicky adaptují.  

Pravopisně neadaptovaná substantiva anglického původu, jak uvádí D. Svobodová, 

jsou přiřazována k určitému deklinačnímu vzoru s tím, že jsou k nim připojovány české 

deklinační koncovky příslušného deklinačního vzoru, včetně hláskových alternací. Z těchto 

substantiv jsou pak tvořeny substantivní (dealerství, gamblování, frontmanka), adjektivní 

(barterový, developerský, teenagerovský) a verbální deriváty (leasingovat, reportovat).55 

 

1.4.4.4 Ortograficky adaptované výrazy     
Jak jsme již zmiňovali výše, pro zmírnění rozdílu mezi výslovnostní a grafickou 

podobou přejímek dochází v češtině k pravopisné adaptaci následujícími způsoby:  

- bud´ na základě původní anglické podoby, jíž je v češtině přizpůsobena výslovnost 

(basketbal, softbal), 

                                                 
54 Svobodová, D. Anglicismy v českých publicistických textech, důvody a způsoby jejich užívání. In: Jinakost, 
cizost v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem, 1999. str. 165-169. 
55 Tamtéž 
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- nebo na základě původní anglické výslovnosti, jíž je přizpůsobena forma grafická 

(byznys, džíp, džentlmen), 

- některé anglicismy se v češtině vyskytují ve dvou, resp. třech grafických podobách 

(booklet – buklet, briefing – brifíng – brífink, engineering – inženýring - inženýrink).56 

 

1.4.4.5 Hybridní kompozita 

Zvláštní skupinu představují hybridní kompozita. Hybridní kompozita jsou složeniny, 

ve kterých je jeden komponent domácí (starší zdomácnělá výpůjčka) a druhý je cizí. Podle D. 

Svobodové jsou hybridní kompozita složeniny, u kterých je jeden komponent domácí a druhý 

– adaptovaný/neadaptovaný (v původní grafické podobě), nebo jeden komponent je 

adaptovaný, a druhý zůstává neadaptován: 

- ortograficky neadaptovaný anglicismus a český výraz (příp. starší výpůjčka), např. 

technobomba, faxtelefon,  

- český výraz (starší výpůjčka) a morfologicky adaptovaný anglicismus, např. 

radiowalkman, kinoman, krimithriller,   

- český výraz (starší výpůjčka) a nesklonný anglicismus s původním pravopisem, např. 

Čundrcountry, pseudostory, 

- původně latinská zkratka akademického titulu a nesklonný anglicismus s původním 

pravopisem, např. judrgate, 

- ortograficky adaptovaný anglicismus a nesklonný anglicismus s původním pravopisem, 

např. hausparty (houseparty), šouparty (showparty),  

- český výraz (starší výpůjčka) a ortograficky adaptovaný anglicismus, např. autokros, 

cyklokros, autokempink, infoservis, rádiorekordér, rychlodabing,  

- český výraz (starší výpůjčka) a substantivní derivace ortograficky adaptovaného 

anglicismu, např. autokrosař, cyklokrosař, motokrosař, 

- anglicismus ortograficky neadaptovaný a anglicismus adaptovaný ortograficky i 

morfologicky, např. beachvolejbal (beachvolleyball), demoverze (demonstrative 

version), fitnessklub (fitness-club), videoklip (videoclip), 

- ortograficky a morfologicky adaptovaný anglicismus a morfologicky adaptovaný 

anglicismus s původním pravopisem, např. byznysman (businessman), fultext (fulltext), 

gólman (goalman), ofset (off set), servisman (serviceman),  

                                                 
56 Svobodová, D. Anglicismy v českých publicistických textech, důvody a způsoby jejich užívání. In: Jinakost, 
cizost v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem, 1999. str. 165-169. 
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- ortograficky a morfologicky adaptovaný anglicismus a český výraz (starší výpůjčka), 

např. džezgymnastika, ekoautobus, ekomotor, klipparáda, 

- anglicismus s původním pravopisem a český výraz (starší výpůjčka): fitcentrum, 

hitparáda.57   

 

1.4.4.6 Anglická kompozita z hlediska formálního a syntakticko-sémantického  

Anglicismy přejímané na konci 20. st. – začátku 21. st. jsou z velké části zastoupeny 

anglickými kompozity. D. Svobodová rozlišuje z hlediska formálního postupu skládání dva 

typy anglických kompozit: 

a) složeniny bez spojovacího elementu, např. cornflakes, turnover; 

b) složeniny se spojovacím elementem (submorfém), např. handicap, workoholik. 

Ze syntakticko-sémantického hlediska pak rozlišuje: 

a) koordinační (kopulativní) s komponenty sémanticky rovnocennými, např. cash & 

carry (koordinativum slučovací), fifty-fifty (koordinativum reciproční); 

b) subordinační, tvořené komponenty determinujícími a determinovanými, např. 

freeshop, snowboard.58  

                                                 
57 Svobodová, D. Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace. Naše řeč 1999, č. 82. str. 
122-126. 
58 Tamtéž. 
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1.5. Formální adaptace anglicismů v ruštině 

1.5.1 Výslovnostní/pravopisná adaptace  

 

Při přejímání anglicismů do ruštiny se jejich výslovnost přizpůsobuje ruskému 

fonologickému systému59, což se projevuje modifikací odlišných anglických hlásek, jako jsou 

hlásky označované písmeny h, th, q, w, nepřízvučné r, široké e [æ], nepřízvučný vokál [ə] 

nebo dlouhý vokál [ə:], ztrácí se aspirace hlásek p, t, k.  

Uvedeme příklady některých jevů: 

- [æ] se mění na /а/ nebo /э/: баннер ( banner), кэшфлоу/кашфлоу (cash-flow);  

- vokál [ə] se mění na /а/ nebo /э/: аддишен (addition), аккаунт/эккаунт (account);  

- plně se realizuje souhláska r: баннер (banner); билборд (billboard);  

- /h/ nejčastěji přechází v /х/:  хеджер (hedger), někde v /г/: гамбургер (hamburger); 

- anglické [dž] je nahrazováno spojením dvou samostatných souhlásek [д] a [ж]: 

имидж (image), джек-пот (jackpot). 

V oblasti adaptace anglicismů do ruštiny existují na výslovnostní úrovni nové 

tendence: 1) pod vlivem angličtiny se vyslovují některé anglicismy bez asimilace znělosti na 

konci slov (паб, имидж, бейдж, группиз); vyslovování s vedlejším přízvukem kompozit 

anglického původu (бойфренд, гешефтмахер, онлайн, нон-стоп, имиджмент); přejímání 

anglicismů pro ruštinu s neobvyklou kombinací -шн, -жн, -нз (промоушн, экшн, ресепшн, 

фьюжн, паблик рилейшенз). Jestli se přízvuk v přejímkách tradičně řídí analogií s jinými 

výrazy jazykového systému, v současné době se spíše prosazuje tendence ponechávat přízvuk 

podle angličtiny. 60  

Zásadní rozdíl v charakteru přejímání anglicismů v ruštině a češtině představuje jejich 

grafická adaptace.   

Formální výslovnostní a pravopisná adaptace v ruštině probíhá několika způsoby: 

- Anglicismy se transkribují (практическая транскрипция61). Tento způsob je tradiční 

pro ruštinu. V tomto případě je grafická podoba výrazu založena na jeho výslovnosti 

                                                 
59 Analogicky při přejímání anglicismů do češtiny se jejich výslovnost přizpůsobuje českému fonologickému 
systému (viz 1.4.1). 
60  Marinova, J. V. Inojazyčnyje slova v russkoj reči konca XX - načala XXI v.: problemy osvojenija i 
funkcionirovanija. Moskva: Institut russkogo jazyka RAN, 2008. str. 14. 
61 Практическая транскрипция – письменная форма заимствования, в которой ведущим принципом 
является фонетический принцип, предполагающий отражение звуков чужого слова теми русскими 
буквами, которые способны наиболее точно предать звуки заимствованного слова, т.е. его произношение. 
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v angličtině: скинхэд (skinheads), тинэйджер (teenager), дайвинг (diving),  маунтинбайк 

(mountain bike), брендмауер (brandmower). 

- Anglicismy se transliterují. 62  Tento způsob se využívá nepravidelně: спонсор 

(sponzor), бестселлер (bestseller), бэби-ситтер/бэби-ситер (baby-sitter). Někteří ruští 

lingvisté se domnívají, že je transliterace v určitých případech uplatňována jen na část slova: 

například se transliteruje pouze spojení -er – промоутер (promoter), transliteruje se pouze 

morfém -ing – пирсинг (piercing). Dále se transliterují anglické abreviatury nebo názvy 

výrobních značek: ДОС (DOS), ВИП (VIP).63  

- Anglicismy se do textu transplantují64. V textu psaném v azbuce může být umístěno 

slovo, věta, slovní spojení nebo část slova psaná latinkou. Jsou to výrazy v reklamě, značky 

automobilů, elektrospotřebičů atd.: "Поколение Next". Transplantace jako kalambur – "А мы 

так starались ", v uměleckém jménu – Zемфира, Эва Пунш Крысоlove, Макsим, jako 

zvláštní derivace - new-wavовское движениe, ve výrazu - hifi-оборудованиe, web-мастер, 

VIP-сувенир. Výraz high life (vznešená společnost, smetánka) je užíván v ruštině jen 

v latinské grafice a je již v této podobě zaregistrován ve slovníku anglicismů T. V. 

Maksimovy. „Transplantace je jednou ze zvláštností v adaptaci přejímek v ruštině konce 20. 

století“.65 

V době ustalování grafické podoby se přejímky mohou vyskytovat v několika 

variantách: кэш флоу – кэшфлоу – кашфлоу; промоушн – промоушен; оффшор – офшор 

– офф-шор – оф-шор; сейшн – сейшен – сешн – сэшн – сэйшн. Anglická kompozita 

mohou mít podobu se spojovníkem, bez spojovníku dohromady nebo odděleně: массмедиа – 

масс-медиа – масс медиа, podobně i v případě hybridních kompozit: веб-обозрение – 

вебобозрение  – веб обозрение. 

 

 

 
                                                                                                                                                         
Termín poprvé použil ruský lingvista A. M. Suchotin. (Timofejeva, G. G. Novyje anglijskije zaimstvovanija v 
russkom jazyke. Sankt-Peterburg: JuNA, 1996. str. 14-16.) 
62 Транслитерация – в основе транслитерации лежит графический принцип, для реализации которого в 
письменном облике иноязычного слова используются буквы заимствующего языка. При этом не 
учитывается звучание (фонетический состав) (Timofejeva, G. G. Novyje anglijskije zaimstvovanija v russkom 
jazyke. Sankt-Peterburg: JuNA, 1996. str. 14-16.) 
63  Marinova, J. V. Inojazyčnyje slova v russkoj reči konca XX - načala XXI v.: problemy osvojenija i 
funkcionirovanija. Moskva: Institut russkogo jazyka RAN, 2008. str. 14. 
64 Трансплантация – означает введение заимствованного слова в русский язык в иноязычном написании, 
т.е. с сохранением графического и ортографического облика «чужого» слова. (Timofejeva, G. G. Novyje 
anglijskije zaimstvovanija v russkom jazyke. Sankt-Peterburg: JuNA, 1996. str. 14-16.). 
65 Djakov, A. I. Derivacionnaja integracija anglicizmov v russkom jazyke konca XX veka v funkcionalnom 
aspekte. Novosibirsk: Novosibirskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2001. str. 49. 
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1.5.2 Substantiva. Morfologická adaptace  

 

Ruština se jako jazyk flektivní snaží zařadit přejímky do morfologických kategorií 

jazykového systému a přiřadit je k určitému deklinačnímu vzoru. Stejně jako i v češtině, je 

rozhodující analogie s existujícími jednotkami jazykového systému a zakončení výrazu v 

základním tvaru. Substantiva anglického původu přejímají rod, který odpovídá jejich 

přirozenému rodu, nebo rodu ekvivalentu v ruském jazyce a/nebo zakončení výrazu v 

základním tvaru. 

Většinou jsou substantiva, která mají na konci souhlásku, přiřazována k mužskému rodu 

a tvrdému deklinačnímu vzoru: белинг, скейтборд, лизинг, депозит, гриль, пиксель. 66 

Anglicismus бебиситтер (docházející chůva) je přiřazen k mužskému rodu a není 

přechylován: Я работала бебиситтером.67 

K střednímu a ženskému rodu pak patří substantiva s koncovkou -o, -e, -и: паблисити 

– n, прайвеси – n, биеннале/биенале – n/f, фэнтези – f, вольво – f, najdeme zde však i 

substantiva, která patří i k mužskému rodu: сити – n/m, евро – m. Tato substantiva obvykle 

zůstávají nesklonná.  

Substantiva s koncovkou -a, -я se řadí k ženskému rodu a odpovídajícímu deklinačnímu 

vzoru: директория, баратрия, инсталляция.  

U substantiv pro ruštinu s neobvyklým zakončením někdy může být rozhodující jejich 

sémantická stránka:  

- maskulinum: бенди (хоккей с мячом), дро (постановочный бросок в керлинге);  

- femininum: брасси (клюшка с медной пластиной для гольфа); 

- neutrum: дерби (принципиальное противоборство). 

Některé výrazy se v době přiřazování k deklinačnímu typu mohou skloňovat nebo 

zůstávat nesklonné: программа для праймтайм – программа для праймтайма, 

индустрия фаст-фуд – индустрия фаст-фуда, любителям хай-фай –любителям хай-

фая. 

Podobně jako v češtině existuje i v ruštině tendence dotvářet u anglicismů přejímaných 

v anglickém plurálovém tvaru množné číslo: джинсы, чипсы, корнфлексы. 

                                                 
66 V 19. – 20. st. se vyskytovala substantiva s měkkým l na konci ve dvou variantách jako m/f (Marinova, J. V. 
Inojazyčnyje slova v russkoj reči konca XX - načala XXI v.: problemy osvojenija i funkcionirovanija. Moskva: 
Institut russkogo jazyka RAN, 2008. str. 18) 
67 Ve spisovné variantě ruštiny obvykle nejsou přechylovány cizí názvy osob, např. starší přejímky: нотариус, 
депутат, адвокат, директор atp.  
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1.5.3 Slovotvorná adaptace. Kompozice 

 

Slovotvorný potenciál anglicismů přejatých do ruského jazyka souvisí s mírou jejich 

formální a sémantické adaptace. Od přejatých substantiv jsou tvořena slovotvornými postupy 

nová slova. Např. sufixací jsou od názvů osob tvořena ženská jména přechýlená: бизнесмен – 

бизнесменша, рокер – рокерша.   

Přídavná jména jsou tvořena od anglických základů příponami, např.: -н(ый), -ск(ий), -

овск(ий), -ическ(ий): девел2.оперский i девелоперовский, импичментный i 

импичментский, фастфудный i фастфудовский, интернетный i интернетовский, 

сноубордный i сноубордический, импичментный, медийный, оффшорный atp.; slovesa 

jsou tvořena příponami, např.: -ова(ть), -ирова(ть), -а(ть), -и(ться): кастинг – 

кастинговать i кастинговаться, дизайн – дизайнировать, лобби – лоббировать, 

продюсер – продюсировать, джампинг – джампиться, скутер – скутерить68 atp.; a 

předponami: от-, на-, по-, про- atp. 

 Ze sloves jsou pak často tvořena dějová substantiva: сканировать – сканирование, 

шунтировать – шунтирование, лоббировать - лоббирование atp. 

Konverzí jsou tvořena příslovce: магазин работает онлайн, тестировать  оффлайн,  

разделиться фифти-фифти, работали нон-стоп. 

Nesklonné anglicismy nemají v ruštině slovotvorný potenciál a na jejich základě 

obvykle nejsou tvořeny odvozeniny: шоу, ноу-хау, фифти-фифти, паблисити, 

просперити, секьюрити. 

 V ruštině, jako i v češtině, jsou tvořeny hybridní složeniny. Jsou to složeniny, 

ve kterých je jeden komponent domácího původu nebo zdomácnělý, a druhý cizí, např. 

anglického: „Зимствования-гибриды – это сложные слова, в которых одна из частей 

заимствована (предсталяет собой заимствованное слово), а другая является 

исконной.“69 : франшизодатель.  

Anglicismy v ruštině, stejně jako v češtině, často vystupují ve funkci nesklonných 

atributů. Podle J. Marinovy může jako analytické přídavné jméno vystupovat jakékoli 

substantivum anglického původu70: бизнесс-класс, бизнес-встреча, шоу-парад, лазер-диск, 

                                                 
68 Sufixy -и(ться), -и(ть), -а(ть) jsou příznačné pro hovorovou variantu ruštiny. 
69  Korytova, O. M. Kognitivnyj podchod k klasifikacii inojazyčnych zaimstvovanij. Vestnik TvGU, Serija 
Filologija, 15/2010. < http://eprints.tversu.ru/1291/1/041-047_Корытова.pdf> [citováno 5. 5. 2011] 
70  Marinova, J. V. Inojazyčnyje slova v russkoj reči konca XX - načala XXI v.: problemy osvojenija i 
funkcionirovanija. Institut russkogo jazyka RAN, Moskva, 2008. str. 23. 
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гала-концерт, přičemž anglicismus může být i v původní anglické podobě: web-страница, 

nebo zkratka РС-игра (i РС игра). Pokud jedním komponentem kompozita je anglicismus, a 

druhým je slovo domácí nebo zdomácnělé, rovněž se jedná o hybridní složeninu. V ruštině 

může komponent anglického původu vystupovat v původní anglické podobě (transplantace), a 

tak je výraz psán zčásti latinkou a zčásti azbukou: PR-беспредел, web-мастер, VIP-клуб.   
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2. ANGLICISMY JAKO NEOLOGISMY V ČEŠTINĚ A RUŠTINĚ 
(na materiálu slovníků Nová slova v češtině 1, Nová slova v češtině 2 a 
Novyj slovar’ inostrannych slov) 
 

 

Jak již bylo uvedeno, cílem této práce je analýza anglicismů zachycených 

v předmětných slovnících a popis způsobu jejich začlenění do jazykového systému češtiny a 

ruštiny. V následující podkapitole se budeme zabývat adaptací anglicismů v češtině. 

Zkoumaný jazykový materiál obsahuje 2147 výrazů. Ze začátku popíšeme anglicismy ze 

strukturního hlediska, dále z morfologického a slovotvorného hlediska.   

 

 

2.1 Anglicismy v češtině 

 

2.1.1 Klasifikace anglicismů ze strukturního hlediska  

 

Ze strukturního hlediska a podle míry formální adaptace můžeme zkoumaný jazykový 

materiál rozdělit: na nesložené (jednolexémové) anglicismy a kompozita.  

 

2.1.1.1 Nesložené (jednolexémové) anglicismy 

U jednolexémových rozlišujeme anglicismy pravopisně a morfologicky adaptované a 

anglicismy morfologicky adaptované s původním pravopisem.    

K jednolexémovým pravopisně a morfologicky adaptovaným anglicismům řadíme 

substantiva: imidž, brífink (dubl. briefing), kouč (dubl. coach), lídr (dubl. leader), trénink 

(dubl. training), kemp, trajler (dubl. trailer), klip, net,  skaut (dubl. scout), skejt (dubl. skate), 

manažer (dubl. manager), sken (dubl.  scan), spíkr (dubl. speaker), strečink, šejk, šrédr, tendr, 

web, raft, zip71 aj.  Jsou skloňovány podle příslušných deklinačních vzorů, např.: sg. – sken, 

skenu, skenu, sken, skene, skenu, skenem, pl. – skeny, skenů, skenům, skeny, skeny, skenech, 

sken72 apod. 

                                                 
71 Výrazy přejaté do češtiny v původní anglické podobě, které mají grafickou podobu blízkou k výslovnostní, 
jsme zařadili do kategorie anglicismů pravopisně adaptovaných. 
72 Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR <http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about> 
[citováno 5. 5. 2011] 
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K jednolexémovým anglicismům s původním pravopisem pak řadíme substantiva: 

rover, sampl, scoping, shop, shoping, server, show, spam, squash, hosting, trip, truck, bike, 

brand, doom aj. Tyto anglicismy jsou přiřazovány k určitým českým deklinačním vzorům a k 

nim jsou pak připojovány patřičné deklinační koncovky, včetně alternačních změn:  

sg. – server, serveru, serveru, server, servere, serveru, serverem; pl. – servery, serverů, 

serverům, servery, servery, serverech, server; 

sg. –truck, trucku, trucku, truck, trucku, trucku, truckem; pl. - trucky, trucků, truckům, 

trucky, trucky, truccích (trucích, truckách), trucky; 

sg. – hosting, hostingu, hostingu, hosting, hostingu, hostingu, hostingem; pl. – 

hostingy, hostingů, hostingům, hostingy, hostingy, hostinzích, hostingy73 apod. 

Některé anglicismy však i přesto, že jsou přiřazeny k určitému rodu nebo k několika 

rodům (viz 1.5.2.1), zůstávají nesklonné: teddy neskl. s., show neskl. ž. i s., store neskl. m., 

trainee m. i neskl. m., body neskl. s., cash neskl. ž., casual neskl. m., jungle m. i neskl. m., 

cookies neskl. m. mn. apod. Čeština se snaží zařadit do flexivního systému i obtížně 

zařaditelná slova, taková slova pak zůstavají na pomezi sklonné – nesklonné. Například výraz 

trainee vystupuje jako nesklonné i sklonné substantivum mužského rodu:  

Firma se proto snaží  trainee  motivovat.  

Mají za úkol  traineeho  vést a předávat mu zkušenosti v tom kterém oboru.74 

 
2.1.1.2 Kompozita 

V jazykovém materiálu jsme zaregistrovali celou řadu složených anglicismů. 

Kompozita vystupují jako samostatné lexémy. Pokud jsou ohebné, skloňují se jako celek a 

případné derivační formanty jsou připojovány ke kompozitům jako celku. U kompozit 

rozlišujeme anglická kompozita a hybridní kompozita. 

 

Anglická kompozita 

K anglickým kompozitům řadíme složeniny přejaté z angličtiny pravopisně a 

morfologicky adaptované a složeniny s původním anglickým pravopisem.   

Anglická kompozita pravopisně a morfologicky adaptovaná: kornfleky (dubl. 

cornfleksy), mejkap (dubl. make-up), buklet (dubl. booklet), byznysmen (dubl. businessman), 

kamkordér (dubl. camcorder), videotrénink aj. Jsou skloňována podle příslušných 

deklinačních vzorů. 

                                                 
73  Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR <http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_about> 
[citováno 5. 5. 2011] 
74 SYN2009PUB. 
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Velkou část zkoumaného materiálu tvoří kompozita s původním anglickým 

pravopisem, přičemž sem řadíme podle D. Svobodové i dvouslovné výrazy75. Jako i v případě 

nesložených anglicismů jsou přiřazovány k určitému rodu a skloňují se tak, že se k nim 

připojují české deklinační koncovky příslušného deklinačního vzoru: upgrade, underground, 

marineland, talkmaster, management, luckylooser, headhunter, megastore, hammerskin, 

freestyle, fastfood, blue chip, boardercross, software, benchmarking, babysitter, kickbox, joint 

venture, know-how, streetworker aj.  

Příklady skloňování kompozit s původním anglickým pravopisem: 

sg. – management, managementu, managementu, management, managemente, 

managementu, managementem;  

pl. – managementy, managementů, managementům, managementy, managementy, 

managementech, managementy; 

sg. – software, softwaru, softwaru, software, software, softwaru, softwarem;  

pl. – softwary, softwarů, softwarům, softwary, softwary, softwarech, softwary. 

Některá kompozita kolísají v rodu, nebo zůstávají nesklonné: afterparty neskl. ž., 

megaparty neskl. ž., newsgroup ž. i neskl. ž., m., newsletter m. i neskl. m., know-how neskl. 

m. i s., blue chips neskl. m. mn.,  last minute m. i neskl. m. i s., public relations neskl. s. i 

neskl. m. mn. aj. 

Mezi zkoumanými anglicismy je nepočetná skupina anglických víceslovných výrazů, 

které v češtině vystupují vždy jako celek, zůstávají nesklonné a z důvodu potřeby gramatické 

a syntaktické shody jsou přiřazovány k některému gramatickému rodu: home care neskl. ž., 

last minute m. i neskl. m. i s., letter of intent neskl. m., no comment neskl. aj. 

 

Hybridní kompozita  

Za hybridní kompozita zde považujeme složeniny, jejichž jeden komponent je domácí 

nebo zdomácnělý a druhý je stále pociťován jako cizí. Jako cizí komponent vystupuje 

v případě této práce anglicismus.  

Ve zkoumaném materiálu jsme zaznamenali hybridní kompozita 76 , v nichž jsou 

jednotlivé komponenty představovány těmito typy výrazů, přičemž anglicismus může být 

s původním pravopisem nebo pravopisně adaptovaný:  

- anglicismus a domácí výraz: rychlodabing, byznysplán, hitparáda, vnitroholdingový, 

šéfmanažer,  takémanažer aj.; 

                                                 
75 Srov. Svobodová, D. Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace. Naše řeč 1999, č. 82. 
str. 122-126. 
76 viz také 1.4.4.5 Hybridní kompozita.  
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- anglicismus a zdomácnělý výraz: videoshop, videospot, city-autobus, jobklub (i job 

klub), homevideo, videowalkman, fitnessklub, autoleasing, e-banka, m-bankovnictví, 

batmanofil, batmanomanie, telebanking, byznyscentrum, psychothriller, motokrosař, 

videoklip aj.  

Podle D. Svobodové, můžeme považovat za hybridní kompozita i složeniny, v nichž 

vystupují jako komponenty anglicismy různé míry adaptace. 77  Jeden anglicismus je 

ortograficky neadaptovaný a druhý ortograficky adaptovaný, tedy adaptace proběhla jen u 

jednoho z komponentů složeniny: beachvolejbal, bodyček, byznysman apod.  

Některá kompozita mohou být řazena do více z výše uvedených skupin.   

 

2.1.1.3 Kompozita z formálního hlediska skládání  

Z formálního hlediska skládání můžeme pak všechna kompozita rozdělit do třech 

skupin: 

- složeniny psané dohromady: underground, marineland, talkmaster aj.; 

- složeniny psané se spojovníkem: high-light, coming-out, know-how, e-bankovnictví, 

city-autobus aj.; 

- výrazy psané jako dvě samostatná slova: au pair (i au-pair), joint venture, letter of 

intent, last minute, home care, public relations aj. 

Celkem se ve zkoumaném jazykovém materiálu objevilo 126 výrazů se spojovníkem. 

 

2.1.1.4 Kompozita a afixoidy  

V současné době je velice produktivním způsobem kompozice, kdy nové slovo vnikne 

složením základového substantiva a afixoidu internacionálního charakteru. Repertoár těchto 

mezinárodních slovotvorných prvků se neustále rozšiřuje. Afixoidy (prefixoidy a sufixoidy) 

představují morfémy přechodného rázu mezi kořenem a prefixem. A právě angličtina se 

významným způsobem podílí na jejich šíření. Tyto morfémy internacionálního charakteru, 

které jsou součástí anglických kompozit, se pak mohou pojit i s domácími slovotvornými 

základy. 

V našem jazykovém materiálu se vyskytly následující prefixoidy:  

-  demo-  ve významu předvádění, demonstrace:  demosingl, demodisk, celkem 4 

výrazy; 

- e-   jako zkrácenina od „elektronický“, tedy to, co je založeno na 

                                                 
77 Srov. Svobodová, D. Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace. Naše řeč 1999, č. 82. 
str. 122-126. 
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elektronice: e-banka, e-byznys, e-mail, e-mailoman, e-banking, e-byznys, celkem 

27 výrazů;  

- ex-  ve významu bývalý: exkouč (excoach), exleader (exlídr), exmanažer, 

celkem 3 výrazy; 

- free- označuje to, co je volně dostupné: freemail, freeware, freestyle, celkem 

16 výrazů;  

- kyber-  má význam vztahující se k počítačové oblasti jako celku, počítačový, 

internetový, informační, virtuální, nebo uskutečňovaný prostřednictvím internetu78: 

kyberman (cyberman), kyberpunk (cyberpunk), celkem 5 výrazů; 

- m-  jako zkrácenina od výrazu mobilní: m-banking, m-byznys, celkem 5 

výrazů; 

- super-  vyjadřuje vysokou míru vlastnosti základového lexému: superbike, 

superbyznys, superlearning, superhacker, superholding, superkompaktní, 

superleader (i superlídr), celkem 13 výrazů; 

- tele-  ve významu televizní a telefonický: telemarketing, teleskop, telework, 

telebanking, telehousing, telemarketing, celkem 12 výrazů; 

- ultra-  vyjadřuje vysokou míru vlastnosti základového lexému: ultrakompaktní 

ultralight, celkem 5 výrazů;  

- video- označuje to, co je spojeno s video obrazem: videoshop, videospot, 

videotrénink, videowalkman, videoklip, celkem 7 výrazů; 

- web- vztahující se k webu: webhosting, website, webmaster, webdesign, 

webhousing, celkem 15 výrazů. 

Další výrazy, které se vyskytly ve zkoumaném materiálu: bio- 2krát, makro- 2krát, 

mikro- 3krát, hyper- 5krát, multi- 6krát, sub- 4krát, mega- 9krát, porno- 4krát, sex- 11krát. A 

sufixoidy: -manie 8krát, -téka 3krát, -man 18krát. Výraz hypermarketomanie má dokonce dva 

afixoidy. 

Uvedené afixoidy se uplatňují v kompozitech. Některé z nich mohou vystupovat jako 

samostatná slova: ex-, free-, super-, video-, web-, sex-, porno-, demo-, ultra-, jiné nikoli: tele-, 

sub-, multi-, kyber-, e-, m-.  

Nejfrekventovanějšími ve zkoumaném materiálu jsou následující afixoidy: e- 27 

výrazů, free- 21 výrazů, web- 15 výrazů, sex- 11 výrazů, porno- 18 výrazů, -man 18 výrazů.  

Afixoidy jsou jako morfémy internacionálního charakteru projevem tendence 

internacionalizace slovní zásoby. J. Gazda hovoří o v současné době probíhající expanzi 

                                                 
78 NSČ2, str. 319. 
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„kondenzačních slovotvorných modelů“79. Jedním z těchto modelů je tvoření slov s využitím 

afixoidů. Jejich využití je výhodné z hlediska jazykové ekonomie.  

 

 

2.1.2 Substantivum nebo nesklonné adjektivum? 

 

 Jak již bylo uvedeno (viz 1.4.4.2), anglicismy v původní grafické podobě se mohou 

vyskytovat ve funkci nesklonných atributů, a to v prepozici, zřídka v postpozici. Anglicismus 

vystupuje před substantivem ve slovnědruhové platnosti adjektiva. Většina těchto anglicismů 

taktéž vystupuje jako substantivum.   

V tomto ohledu J. Gazda zmiňuje slovnědruhovou polyfunkčnost 80, která je přejímána 

společně s výrazem. Anglicismus konverzí přechází do různých slovních druhů.  Stejný výraz 

pak může vystupovat jako substantivum, adjektivům nebo adverbium.  

Zkoumaný jazykový materiál obsahuje 72 výrazů v původní grafické podobě81, které 

vystupují ve slovnědruhové platnosti substantiva a adjektiva, některé z nich i v platnosti 

adverbia: 

- dial-up (i dialup) m. + dial-up (i dialup) neskl. adjektivum,  

Příkl.: Takže na závěr lze uvést, že pokud je pro vás z různých důvodů dial-up  jedinou 

možností jak se připojit na internet. 

Většina lidí stále ještě připojena k internetu pomalými modemy na  dial-up  linkách.82 

- best of (i bestof) neskl. m. i s. + best of (i bestof) neskl. adjektivum, 

Příkl.: Žádný výběr není nikdy úplné  best of. 

Byli tak populární, že první best of album vydali již v roce 1975.83   

- cache ž. + cache neskl. adjektivum  

Příkl.: pásma pro šíření updatů databází, softwaru, multimediálních obsahů, 

webového cache, obrázkových archivů  

Jestliže se cache paměť zaplní, prohlížeč ji automaticky, bez našeho vědomí, vymaže84 

 

                                                 
79 Gazda, J. Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se zvláštním zřetelem 
k situaci v ruštině a češtině). In: Krčmová, M. Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2010. str. 83-98. 
80 Tamtéž. 
81 Výrazy carting, impact mají i částečně adaptovanou podobu: karting, impakt. 
82 SYN2005. 
83 SYN2009PUB. 
84 SYN2005. 
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Mezi těmito výrazy je 11 zkratek, které mohou vystupovat ve slovnědruhové platnosti 

substantiva nebo adjektiva:   

- IT m. i mn. + IT neskl. adjektivum 

Příkl.: Vzhledem k významnému podílu hardwaru na celkovém českém trhu IT ovlivnil 

hardwarový sektor   

Při detailní analýze a zhodnocení IT prostředí z pohledu připravenosti85  

- GSM neskl. s. + GSM neskl. adjektivum 

Příkl.: odeslání SMS zprávy na GSM. 

prostřednictvím GSM modulu.86 

 

V jazykovém materiálu jsme zaregistrovali 20 anglicismů s původním pravopisem, 

které jsou v češtině užívány jako nesklonná adjektiva, některá z nich taktéž v platnosti 

příslovce, tj. nevystupují v platnosti substantiva: 

- gypsy i gipsy neskl. adjektivum, 

Příkl.: Účast přislíbily gypsy jazzové soubory The Lagrene Ensemble z Nizozemska87 

- cool neskl. adjektivum + cool adverbium 

Příkl.: nevsadil na úžasnou výpravu a bizarní kostýmy - vsadil na cool styl a zběsilou akci. 

Hansi u stolu kouří a tváří se cool.88 

- crazy neskl. adjektivum  

Příkl.: Tón právě udávala oscarová crazy komedie Franka Capry Stalo se jedné noci.89  

 

Ve zkoumaném materiálu byly nalezeny výrazy, které mohou vystupovat v platnosti 

substantiva, nesklonného adjektiva a jako první část složených slov: fit-, fitness-, teen-, top-. 

- fit-90 

Příkl.: cvičit pravidelně ve fitu.91 

známou fit královnu tělesné krásy středních let.  

Myslím, že se tomu říká fitterapie.92 

- top- 

Příkl.: Jako top doporučujeme něco, v čem vám nebude horko (když budete tančit). 

                                                 
85 SYN2005.  
86 Tamtéž. 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž. 
89 Tamtéž. 
90 V SYN2005 je i v platnosti adverbia: vše spláchla dvanáctkou a cítila se tak fit.   
91 NSČ1, str. 90. 
92 SYN2005. 
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Na druhou stranu musím říct, že průměrnou částku zkreslují špičkové platy top hráčů.93 

Topfavorit, topfavoritka, tophvězda, topfotograf 94 

 

Můžeme předpokládat, že například posledně zmíněné výrazy, které podle SNČ1,2 

kolísají mezi funkcí první části složených slov a platností přídavného jména, mohou nabýt 

charakteru prefixoidu. A pokud nahlédneme do korpusu SYN2009PUB zjistíme, že použití 

výrazu fit jako první částí složených slov směřuje k tomu, že by výraz mohl zaujmout 

ustálenou pozici a být vnímán kolektivním mluvčím jako „vyčlenitelný, jednoznačný a 

standardní“95, tedy jako afixoid: 

Příkl.: sportovní potápěči, milovníci sauny, páry, fitcentra, 

Tyto fitzóny - fitparky by měly být značnou pomocí pro Zdravá města, 

zato jejímu obývacímu pokoji vévodí žlutý  fitball, 

Cvičení na stepech a s  fitbendy  doprovází hudba Ivana Mládka, 

Samozřejmostí bývají i dodatkové služby - solárium, fitbar, masáže, 

Podobně již v NSČ1: fitcentrum, fitklub, fitcvik, fitkuchařka, fitcentrum, fitmóda, fitstudio 96. 

(V korpusu SYN2010 však nebyla zjištěna aktivita komponentu fit ve smyslu spojování 

s různými základy). 

Je příznačné, že některé výrazy, které vystupují jako nesklonná adjektiva, mají i 

derivovaný adjektivní tvar, jak uvádí NSČ1,2: gender neskl. příd. + genderový příd.97, acid 

jazz neskl. příd. + acidjazzový příd.98, blue chip neskl. příd. + bluechipový příd.99, gay neskl. 

příd. + gayovský příd. + gayský příd.100 atp. Současně s anglicismem s původním pravopisem 

vystupujícím podle slovního druhu jako adverbium existuje adverbium utvořené derivací: 

gender přísl. + genderově přísl.101. Proč se to tak stává? Můžeme to vysvětlit tak, že čeština se 

snaží co nejvíce osvojit přejímky, a proto vznikají deriváty. A nesklonná adjektiva přispívají 

k úspornosti vyjadřování, proto nezanikají.  

Na závěr je třeba zmínit, že ve funkci nesklonného atributu mohou taktéž vystupovat 

pravopisně adaptované anglicismy.  

                                                 
93 SYN2005. 
94  Databáze heslářů Ústavu pro jazyk český AV ČR. < 
http://www.lexiko.ujc.cas.cz/login.php?pagecode=heslare> [citováno 30. 5. 2011] 
95 Gazda, J. Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích: (se zvláštním zřetelem 
k situaci v ruštině a češtině). In: Krčmová, M. Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2001. str. 83-97. 
96 NSČ1, str. 90. 
97 NSČ2, str. 134. 
98 NSČ2, str. 31. 
99 NSČ2, str. 58. 
100 NSČ1, str. 97, NSČ2, str. 133. 
101 NSČ2, str. 134 . 
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Příkl.: Definice tohoto typu objektu jsou zde spojovány spíše s výstavbou byznys center 

a obchodních center než bytů.102 

 
 

2.1.3 Substantiva. Morfologická adaptace  
 

 
Zkoumaný jazykový materiál obsahuje 2147 výrazů různé míry morfologické adaptace, 

z toho 1397 substantiv. 103  Jsou to přejaté výrazy a případná odvozená substantiva. Po 

prozkoumání z hlediska slovnědruhového a gramatického jsme zjistili následující.  

Jazykový materiál obsahuje celkem 1049 substantiv rodu mužského. Stanovili jsme, 

že 142 má zakončení -er, 174 má -ing (ink, 6). Substantiva rodu mužského zakončená na -er, -

ing se morfologicky adaptují většinou bez problému.  

Dále jsme zjistili, že 14 substantiv rodu mužského kolísá mezi sklonností a 

nesklonností (v závorkách uvádíme údaje ze SYN2005 - nesklonná/sklonná varianta výrazu):  

DOS zkr. m. i neskl. m. (366/20) 

freeride m. i neskl. m. (5/0) 

gender m. i neskl. m. (129/1) 

homeless m. i neskl. m. (4/1) 

chillout, chill-out m. i neskl. m. (1/0) 

jungle m. i neskl. m. (17/0) 

newsletter m. i neskl. m. (59/9) 

nonfood m. i neskl. m. (2/0) 

prime time m. i neskl. m. (21/6) 

race m. i neskl. m. (14/0) 

sleevenote, sleeve-note m. i neskl. m. (1/0) 

timeshare m. i neskl. m. (1/0) 

top ten m. i neskl. m. (7/0) 

treble m. i neskl. m. (3/0) 

trainee m. i neskl. m. (5/0) 

(Údaje ze SYN2005 ukazují, že více frekventované výrazy vykazují i větší výskyt ve 

sklonné podobě. Proces adaptace je neukončený a závisí mimo jiné na frekvenci užívání 

výrazu a oblasti užití, době přijetí).  

Níže uvedené pravopisně neadaptované anglicismy jsou z hlediska potřeby gramatické 

a syntaktické shody přiřazeny k  rodu mužskému, zůstávají však nesklonné (9): 

casual neskl. m.  

cross country neskl. m.  

high touch neskl. m.  

ice neskl. m.  

letter of intent neskl. m.  

play-out neskl. m.  

roll-on neskl. m.  

store neskl. m.  

welfare state neskl. m. 

 

                                                 
102 SYN2005, přičemž výskyt výrazu business ve funkci nesklonného atributu absolutně dominuje. 
103 a zkratek v slovnědruhové platnosti podstatného jména. 
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Maskulina užívaná v češtině v plurálové formě jsou následující výrazy, přičemž 

všechny jsou z oblasti sportu (7 výrazů): 

allroundcarvery m. mn.  

carvery m. mn.  

carvingy m. mn.  

crosscarvery m. mn. 

easycarvery m. mn.    

funcarvery m. mn.  

racecarvery m. mn. 

 

Následující výrazy v původní anglické plurálové formě jsou v češtině užívány jako 

nesklonná substantiva rodu mužského množného čísla (9 výrazů): 

cookies neskl. m. mn.  

hools neskl. mn.m.  

hammerskins neskl. mn. m. 

cornflakes104 neskl. m. mn.  

dreadlocks neskl. m. mn. 

public affairs neskl. m. mn.  

rangers neskl. m. mn.   

rowdies neskl. m. mn  

skinheads neskl. m. mn. 

Následující pravopisně neadaptované anglicismy se vyskytují jako sklonné i nesklonné 

a mohou být přiřazeny k mužskému a ženskému rodu (6 výrazů):   

au-pair, au pair neskl. ž. i m. 

newsgroup ž. i neskl. ž., m.    

website m. i neskl. ž.  

zipgate, zippergate m. i neskl. m. i neskl, ž.  

site m. i neskl. ž. 

oldies neskl. ž. i m. mn. 

  Mezi sklonností a nesklonností a mezi středním a mužským rodem kolísají tyto výrazy 

(10 výrazů):  

unplugged neskl. m. i s.  

welfare m. i neskl. m. i s.  

PC zkr. neskl. s. i m.  

offshore neskl. m. i s. 

noname, no-name  m. i neskl. s.  

public relations neskl. s. i neskl. m. mn.   

nickname m. i neskl. s.  

joint venture neskl. m. i s. 

just-in-time neskl. m. i s.  

PR zkr. neskl. s. i neskl. m. mn.  

Kolísají mezi sklonností a nesklonností a mezi třemi gramatickými rody (3 výrazy): 

junk food m. i neskl. ž. i s. 

play-off neskl. m. i ž. i s. 

puzzle m. i neskl. m. i s. i ž. 

Kolísají mezi rodem ženským a mužským: cartridge, kartridž ž. i m., mezi středním a 

mužským: MD zkr. s. i m., CD zkr. s. i m. 

 Kolísají mezi třemi gramatickými rody: 

image ž. i m. i s., 

                                                 
104 O adaptované podobě cornfleksy, kornfleky viz 1.4.4.1.  



45 
 

retro-image ž. i m. i s.,      

self-image ž. i m. i s.,  

Rozkolísanost v rodovém zařazení a mezi sklonností a nesklonností naznačuje, že 

proces zařazení výrazu k gramatickému rodu a deklinačnímu vzoru není ukončen. 

Rovněž ze 180 podstatných jmen ženského rodu zůstávají obtížně zařaditelná 

substantiva nesklonná (34 výrazy):  

party a složeniny s komponentem party (10) – afterparty, maxiparty atp. 

laser game  

lobby  

love story 

night session 

temporary help 

street fashion aj. 

 

Mezi ženským a středním rodem kolísají nesklonné výrazy (26): 

show a složeniny s komponentem show (23) – lightshow, lasershow atp. 

promotion neskl. ž. i s., 

sales promotion neskl. ž. i s.   

self-promotion, selfpromotion aj.  

Jeden výraz ženského rodu je užíván v množném čísle a je nesklonný all stars. 

Ze 122 podstatných jmen středního rodu jsou řazeny k nesklonným (11): 

body  

cyklobody  

ecu  

GSM zkr.  

handsfree, hands-free  

hard law  

high-light  

new age  

teddy  

USO zkr.  

the best of aj. 

 

V jazykovém materiálu je 5 výrazů pluralia tantum: 

Windows neskl s. pomn. i neskl. s. 

gender studies neskl. s. pomn. 

stringtanga s. pomn.  

stringy m. pomn 

i-noviny pomn. ž. 

Klasifikace podle slovnědruhové příslušnosti ukázala, že v analyzovaném jazykovém 

materiálu je 75 % substantiv rodu mužského, 12,88 % substantiv rodu ženského, 8,7 % rodu 

středního.  

Mezi sklonností a nesklonností a rodem mužským a ženským kolísá 6 výrazů – 0,42%, 
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mezi sklonností a nesklonností a rodem mužským a středním 10 výrazů – 0,71 %, 

mezi sklonností a nesklonností a třemi gramatickými rody 3 výrazy – 0,21 %,  

mezi ženským a středním rodem kolísá 26 nesklonných výrazů – 1,86 %, 

U substantiv mužského rodu zůstává nesklonných 0,85 %.  

U substantiv středního rodu zůstává nesklonných 9,01 %. 

U substantiv ženského rodu zůstává nesklonných 18,88 %. Jelikož třetina nesklonných 

výrazů ženského rodu jsou složeniny s druhým komponentem party, můžeme říci, že 

v analyzovaném jazykovém materiálu je nesklonných substantiv ženského rodu přibližně 

stejné procento jako v případě substantiv středního rodu.  

Vzhledem k tomu, že čeština je flektivní jazyk, nově přejaté výrazy se snaží zařadit do 

deklinačního systému a jen malé procento anglicismů zůstává nesklonné. Do deklinačního 

systému češtiny jsou zařazovány i anglicismy v původní grafické podobě (hardware, 

cartridge).   

 
 

2.1.4 Derivace anglicismů  
 
 
Derivace je jedním z nejdůležitějších slovotvorných způsobů rozšiřování slovní 

zásoby a tvoření odvozenin od cizích základů je projevem vysoké míry adaptace přejímek do 

českého jazykového systému. Proces adaptace je složitý a dlouhotrvající. A je závislý na době 

přijetí, frekvenci a oblasti užití přejímky.   

 Při zkoumání předmětného jazykového materiálu z hlediska slovotvorného jsme 

zjistili, že v něm mají početné zastoupení substantiva, adjektiva, slovesa, v menší míře 

příslovce odvozená od anglických základů, případně od odvozenin od anglických základů. 

Byly zaregistrovány následující způsoby odvozování: prefixace (odvozování předponové), 

sufixace (odvozování příponové), konverze, smíšené postupy, zejména prefixálně-sufixální 

způsob. Jistá část výrazů je utvořena kompozicí, univerbizací.  

Slovotvornou analýzu doplňujeme v možné míře statistickými údaji v rámci 

jazykového materiálu. Pokud není vysloveně uvedeno jinak, za výrazem uvádíme frekvenci 

výskytů v korpusu SYN2005. 

  

2.1.4.1 Substantiva  

Pro tvoření substantiv od cizích základů čeština disponuje celou řadou cizích přípon 

internacionálního charakteru (např. -ant, -ent, -or, -tor, -ce, -ismus, -ze aj.), anglickými 
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příponami (-ing, -ink), germánsko-románskou příponou (-er), dosti časté je i odvozování 

pomocí domácích přípon, což je příznačné zvláště pro jazyk mluvený (hovorový)105.  

Analyzovaný materiál obsahuje slovotvorné typy 106  utvářené v případě substantiv 

mužského rodu produktivními domácími formanty -ař/-ář, -ák/-ak a cizími formanty -er (-ér), 

-or, -ment, -ing (-ink), -ist(a); v případě substantiv ženského rodu příponami -k(a), -ac(e), -

árn(a),  -in(a); v případě substantiv středního rodu příponou -stv(í) a konverzí.     

Zjistili jsme, že absolutní většina substantiv mužského rodu je utvořena příponou 

cizího původu -er (142 výrazy) a -ing (174 výrazy), -ink jen 7 výrazů). Anglicismy se 

dostávají do češtiny často již v této podobě, derivace tedy neprobíhá v češtině. 

Analogicky formanty -or, -ér (počeštěná podoba přípony -er), -ment:  

babysitter, bestseller, bodyliner, browser, developer, reseller, directbanking, 

infotainment, management atd. 

Prostřednictvím cizího slovotvorného formantu -ist(a) jsou utvořeny od anglických 

základů názvy konatelské a činitelské (38 výrazů): beachvolejbalista (134), bestselerista (0), 

carverista (0), florbalista (81), freestylista (6), goalballista (1), graffitista (1), hacktivista (0), 

hardwarista (0), harleyista (1)107, independentista (0), inlajnista (0), internetista (0), jumpista 

(0), junglista (0), skitesurfista (0), know-howista (0), lobbista (228), mailista (0), modemista 

(0), newagista (0), offroadista (0), paraglidista (6), revivalista (2), samplista (0), skenerista 

(0), skiboardista (0), skikrosista (0), skateboardista (26) atd. Formant -ista je produktivní 

formant a je využíván především pro odvozování slov od cizích základů108.   

Jak se ukázalo, a vzhledem k povaze jazykového materiálu se dalo přepokládat, mnohé 

výrazy mají v SYN2005 nulový výskyt. Abychom se ujistili, že výrazy najdeme v ČNK, 

vyhledali jsme některé v SYN2009PUB, např. skiboardista (1), samplista (1), skenerista (1), 

junglista (1),  skikrosista (2), modemista (1).  

Další názvy osob jsou odvozeny domácí produktivní příponou -ář/-ař:  

softwarář (0), džusíkář (0), graffitář (grafitář) (0), happeningář (1), hardwerář (0), 

harleyář (min. 4),  harlejář (12), internetář (0), junglář (0), marketingář (0), pécéčkář  (0), 

esemeskář (0),; 

                                                 
105 Srov. Dokulil, M., Kuchař, J. Slovotvorná charakteristika cizích slov. Naše řeč, roč. 60 (1977).  str. 169–185. 
106 „Slovotvornou realizaci onomaziologické struktury, tj. slovotvorný způsob pojmenování, slovnědruhové 
východisko pojmenování a volbu formantu zahrnuje Dokulil pod pojem slovotvorného typu.“ (Jedlička, Al. 
Základní práce o tvoření slov v češtině. Naše řeč 9-10, ročník 45/1962. <http://nase-
rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4921> [citováno 5. 5. 2011]) 
107 Počet výskytů nejméně 1, neboť v případě vyhledávání podle: [lemma="harley.*"], obecné třídění, vynechat 
duplicity zjistíme jen to, jaké tvary se objevily v korpusu a ne počet výskytů. V případě nledání podle 
[lemma="harleyista"] výskyt 0. 
108 Čechová, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 2000. str. 118. 
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kitesurfař (0), minidiskař (0), offroadař (0), skikrosař (1), skysurfař (0), snowboardař 

(0), snowboardcrossař (0), sprejař (0), stripař (0), surfař (104), tegař (0), trekař (3), tripař 

(0), bikrosař (1), doomař (0), hiphopař (0), chatař (20).  

Výrazy s nulovým výskytem můžeme pak najit v SYN2009PUB: 

softwarář (1), džusíkář (1), graffitář (1), happeningář (1), tegař (min. 4), internetář 

(1), doomař (1).   

Názvy osob hovorové, slangové nebo expresivní povahy jsou utvořeny domácími 

příponami -ák/-ak: undergrounďák (0), doomák (0), feťák (244), fitnesák (0), grínpísák (1), 

harleyák (0), hiphopák (0), houmlesák (10), interneťák (0), markeťák (0), skejťák (23), 

snowboarďák (3), triphopák (0), grafiťak (1); 

nebo příponou -ač/-áč: klikač (kdo intensivně kliká myší na odkazy 109 ) (0), 

kyberpankáč (0), esemeskáč i esemeskovač (kdo posílá hodně esemesek) (0), mailovač (kdo 

používá elektronickou poštu) (0),  faxovač (kdo často faxuje) (0), testovač (kdo testuje) (7). 

Na tyto výrazy můžeme nahlížet jako na univerbismy110.  

Vzhledem k příznakové povaze výše uvedených výrazů, v SYN2005 vykazují 

vysokou frekvenci jen některé: feťák (244), skejťák (23).  

Jazykový materiál dokládá příklady vzniku izolexémních řad, rozvíjejících 

slovotvornou a lexikální synonymii111. Výrazy utvořené od anglických základů se liší podle 

stylové platnosti a frekvence užití (v závorkách uvádíme počet výskytů 

v SYN2005/SYN2009pub):  

- snowboarder (0/6) -  snowboardista (134/3162) - snowboarďák (3/69) 

-  internetář (0/0) - internetista (0/7) - interneťák (0/1) 

- trekker (0/2) - trekista (1/0) - trekař (5/44) 

- inlajnista (0/15) - inlajňák112 (0/0)  

Další formant, který stojí za zmínku, je přípona cizího původu -ismus označující směr, 

hnutí: hackerismus (0), lobbismus (187), hypermarketismus (0), netholismus (0), 

workaholismus (7).  

Názvy prostředků, přístrojů odvozených od substantivních základů označujících 

potravinářské produkty jsou utvořeny s využitím přípony -ovač (5 výskytů): sendvičovač (2), 

                                                 
109 NSČ2, str. 202 
110 O univirbismech viz 2.1.5. 
111 Bozděchová, I. Neologizmy v dnešní češtině. Naše řeč. 2006, roč. 89, č. 3. str. 147-149.  
112 jakožto vášnivý inlajňák se chci pokusit vydržet jezdit 
<http://magazinline.cz.kappa.nen.cz/novinky/ostatni/24-hodin-inline/> [citováno 20. 5. 2011] 
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džusovač (0), toastovač (4, toustovač, 8). Podle M. Zikové je tento derivační model relativně 

mladý a jeho slovotvorná kapacita není zatím naplněna.113 

 

Početnou skupinu tvoří ve zkoumaném materiálu ženské protějšky mužských názvů 

osob utvořené v rámci modifikační kategorie příponou -k(a) (53 výrazů):  

babysitterka (0), skateboardistka (0), beachvolejbalistka (2), bikerka (4), bodyguardka (2), 

houmlesáčka (0), managerka (1), dealerka (16), webdesignérka (0), diskžokejka (7), dredařka 

0, florbalistka (8), brokerka (0), skejťačka (0), tourmanagerka (0), exmanažerka (0), 

modemistka (0), paragliderka (0), performátorka (0), houmlesačka (1) atd.  

Expresivní názvy míst jsou utvořeny příponou -árn(a) produktivní pro tvoření názvů 

míst: hamburgrárna (2), hotdogárna (0), sofťárna (0),  internetárna; názvy činnosti příponou 

-in(a):  sprejařina (0), sprejeřina (0). V součásné době přípona -árn(a) dostála sekundární 

negativní význam.114 

Názvy dějů jsou utvořeny cizím sufixem -ac(e) (8 výrazů): internetizace (5), 

kastomizace (49), tabloidizace (0), billboardizace (0), dotcomizace (0), hacktivizace  (0), 

hamburgerizace (1), wapizace (0). 

V nízkém zastoupení se vyskytly názvy vlastností utvořené formantem -ost: klipovitost 

(7), klipovost (0), ultrakompaktnost (0); jeden výraz, název místa, vznikl derivací příponou -

n(a): faxovna (0). 

 

Mezi odvozenými substantivy středního rodu je nejpočetnější skupinou skupina 

dějových substantiv utvořených konverzí od příčestí n-ového (54 výrazů): 

bootování (3), brandování (0), crackování (3), dealování (1), džusování (0), faxování (10), 

gamesování (0), hackování (4), hostování (762), internetování (1), joggování (2), koučování 

(126), lobování (16), logování (4) atd.  

Dějová substantiva odvozená od příčestí t-ového se vyskytla ojediněle: hacknutí (5), 

dvojkliknutí (5), kliknutí (183), nakliknutí (0), ukliknutí (0).  

Většina výše uvedených deverbativních substantiv patří do profesního slangu a slangu 

zájmových skupin.  

Mezi substantiva středního rodu je jedno utvořené substantivizací adjektiva: faxovné 

(0).  

                                                 
113 Ziková, M. Slovotvorně motivované neologismy - produktivita a pravidelnost jejich tvoření. In: SPFFBU A 50. 
Brno: Masarykova univerzita, 2002. str. 94-104. 
114 Ziková, M. Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter. Naše řeč, č. 84, 2001. str.  81-89. 
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Co se týče substantiv středního rodu utvořených sufixálním způsobem odvozování, 

zaregistrovali jsme následující abstraktní názvy utvořené příponou -stv(í) (8): leaderovství (0), 

byznysmanství (0), dealerství (22), developerství (0), lídrovství (0), gamblerství (19), 

sprejerství (21), hackerství (5). 

Anglicismy různé míry adaptace přispívají k sémantické diferenciaci: branding (9) – 

brandování (0), cracking (1) – crackování (3), hacking (10) - hackování (4).  

Co se týče prefixace substantiv, můžeme konstatovat, že v analyzovaném jazykovém 

materiálu se vyskytlo jen několik deverbativních substantiv, které mají nepravé předpony: 

naskenování (8), nascanování (0),  nasurfování (0), naklikání (0), proklikání (0), ukliknutí (0), 

podleader (0), předoffset (0), spoluleader (0, spolulídr, 0), spolumanažer (0), spolusponzor 

(0). Můžeme výrazy naskenování, nasurfování, naklikání, proklikání atp. taktéž řadit 

k výrazům utvořeným prefixálně-konverzním slovotvorným postupem. 

 

2.1.4.2 Adjektiva 

Pro odvozování adjektiv existuje v češtině celá řada formálních prostředků. Jednotlivé 

formální prostředky se však uplatňují v různé míře. Pro češtinu je charakteristické, že 

přídavná jména se od cizích základů tvoří v podstatě týmž způsobem a týmiž prostředky jako 

od domácích. Nejproduktivnějšími příponami jsou -n(í) a -ick(ý): moderní, korektní, 

archaický, dynamický. Nezřídka předchází před příponou ještě slovotvorná přípona cizí: -ál- 

(-uál-) – centrální, normální, -ér- – ležérní, -ent- – decentní, -óz- (-ez-) – nervózní, -ár – 

primární, -n(ý) – reálný, -ick(ý) – dynamický, další formanty -ov-, -ant- aj.115 

Analyzovaný materiál obsahuje adjektiva odvozená od anglických základů nebo od 

základů již odvozených od anglických. Zaregistrovali jsme následující přípony, kterými jsou 

utvořena adjektiva: -ov(ý), -n(í), -ck(ý)/-sk(ý), -sk(ý)/-ovsk(ý)/-ck(ý).  

Absolutní většinu představují relační adjektiva utvořená produktivním formantem -ový 

(336 adjektiv z 561), kdy formant je připojován přímo k anglickému základu (nebo ke 

koncové souhlásce): armwrestlingový (0), auditingový (0), carvingový (21), e-bankingový (0), 

fitnessový (7), faxmodemový (1), fastfoodový (1), doomový (0), crackový (2), homebankingový 

(0), bannerový (6) atp. 

Posesivní relační adjektiva odvozená od jmen osob byla utvořena příponou -sk(ý)/-

ovsk(ý) (68 výrazů): kickboxerský (1), chatařský (33), hiphoperský (0), graffitářský (0), gayský 

(3), gayovský (1), dosovský (3), crackerský (1), brokerský (87), bodyguardovský (0), 

spíkrovský (1); 

                                                 
115 Srov. Dokulil, M., Kuchař, J. Slovotvorná charakteristika cizích slov. Naše řeč, roč. 60 (1977), str. 169–185. 
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od jmen osob utvořených příponou -ista jsou odvozovány adjektiva příponou -ick(ý) (5 

výrazů): trekistický (0), snowboardistický (1), lobbyistický (3), trekistický (0); 

adjektiva tvořená od expresivních jmen je odvozená příponou -áck(ý)/-ick(ý): 

harleyácký (0), harlejácký (0), feťácký (35), houmlesácký (0), gamesnický (0). 

V analyzovaném jazykovém materiálu jsme zaregistrovali 22 dokladů účelových 

adjektiv utvořených formantem -cí: klikací (2), hostovací (3), hackovací (0), deletovací (0), 

koučovací (2) atd.; 

 a relačních adjektiv (20 výrazů) utvořených příponou -ní: auditní (4), impaktní (19), 

internetní (1), multiplexní (0) atd.  

 Skupina deverbativních adjektiv napočítává 22 adjektiv odvozených formantem -ný: 

skenovaný (0), vysamplovaný (3), remixovaný (4), prokoučovaný (1), zremixovaný (0) atd. 

Předpony jsme zaznamenali jen u deverbativních adjektiv. Prefixálně-sufixálním 

slovotvorným postupem byla utvořená následující adjektiva: naskenovaný, nascanovaný, 

oskenovaný, předoffsetový, předinternetový, vysamplovaný. Předpony taktéž již mohly být 

součástí sloves, od kterých byla adjektiva odvozena. 

O adjektivech utvořených konverzí jsme již hovořili v oddílu  2.1.2.  

 

   2.1.4.3 Slovesa  

V češtině se všechna přejatá slovesa včleňují tak, že se přejímají pouze cizí slovesné 

kmeny a ty se pak zařazují do 6. třídy slovesné (podle kmene minulého) a dostávají příponu -

ova-t, vzor „kupovat“ (agitovat, balancovat, dimenzovat). Většinou tyto slovesa mají 

obouvidový charakter. Při větší míře zdomácnění mohou být opatřeny perfektivizující 

předponou: cenzurovat – zcenzurovat, faxovat – odfaxovat. 116 

Jak se dalo očekávat, absolutní většina (146 z 155) sloves odvozených od anglických 

základů byla utvořena kmenotvorným sufixem -ova-: boardovat (0), bootovat (0), brandovat 

(0), deletovat (0), netovat (0), draftovat (45), faxovat (37),  koučovat (50), leaderovat (0) atd. 

Kmenotvorné přípony -nou-, -i-, -a- se objevily jen málo, ba ojediněle, a to ve 

výrazech hovorové nebo slangové povahy: vykliknout (si), cracknout, hacknout (háknout), 

mailnout, zakliknout, internetit, snowboardit, klipařit, browsit, klikat, zaklikat. 

Větší míru adaptace sloves signalizuje jejich prefixace. Slovesa doložená v jazykovém 

materiálu jsou odvozena předponami nepravými: do-, o-, pro-, u-, vy-, pod-, na-, pře-, za-, od-. 

Ve většině případů mají tyto slovesa hovorový nebo slangový charakter.  

                                                 
116 Dokulil, M., Kuchař, J. Slovotvorná charakteristika cizích slov. Naše řeč, roč. 60 (1977). str. 169–185. 



52 
 

Prefix z- se uplatnil jako prostředek dotvoření vidové dvojice: restartovat - 

zrestartovat, monitorovat - zmonitorovat, resetovat – zresetovat, remixovat – zremixovat, 

zklipovat. 

Prefix za- + formant si vyjadřuje uspokojení z děje117: zaskenovat si, zascanovat si, 

zasnowboardit si, zasnowboardovat si, zasurfovat si, zainternetovat si, zawapovat si. 

Prefix pře- vyjadřuje opakování děje: přesponzorovat, přeskenovat (přescanovat). 

Prefix pro- vyjadřuje prostorový význam „skrz“ 118 : prosurfovat se, proklikat se, 

proesemeskovat se, promailovat, proskenovat (proscanovat) nebo úplnost děje: prokaučovat 

(Příkl.: „Protože to trenér celý prokaučoval," tvrdil Cepek.119). 

Prefix od- vyjadřuje odloučení, separaci 120 : odemailovat, nebo plní funkci 

perfektivizaci: odsurfovat, odentrovat (Příkl.: Pak odentruje nějaký příkaz, počítač cosi 

odkudsi natahuje a „můj“ hacker říká121).  

Prefix vy- se uplatnil ve významu „získání“ dějem: vydraftovat, vysamplovat, 

vyresetovat (Příkl.: ni jedna z těch skladeb by neexistovala, nebýt a) hudebníků a zpěváků, 

kteří nahráli něco, co CB vysamplovali. Také proto jsme si mohli dovolit vytrejdovat Bartu do 

Plzně122). 

Prefix na- zřejmě plní vidovou funkci: naxeroxovat, nafaxovat, naskenovat. Jako 

konkurence prefixu na- vystupuje prefix o-: oxeroxovat, oskenovat (oscanovat). 

   

2.1.4.4 Adverbia 

Cizí příslovce souvztažná s přídavnými jmény se v češtině tvoří stejným způsobem 

jako utvořená na domácí půdě: komický — komicky, korektní — korektně, primární — 

primárně. Celková slovotvorná charakteristika vyplývá tedy z charakteristiky přídavných 

jmen123. 

Adverbia jsou zastoupena v analyzovaném jazykovém materiálu nepočetnou skupinou 

(44 výrazů). Jelikož jsme o konverzním tvoření adverbií ze substantiv hovořili již v oddílu 

2.1.2, nebudeme se jím již na tomto místě znovu zabývat.  

                                                 
117 Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, J. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2002. str. 216. 
118 Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, J. a kol. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2002. str. 202. 
119 SYN2005. 
120 Karlík, P, Nekula, M., Rusínová, J. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 
2002. str. 201. 
121 SYN2005. 
122 SYN2005. 
123 Dokulil, M., Kuchař, J. Slovotvorná charakteristika cizích slov. Naše řeč, roč. 60 (1977). str. 169–185. 
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Nejvíce adverbií, která se vyskytla v analyzovaném materiálu, je utvořeno konverzí 

z adjektiv slovnědruhovým formantem -ě (24 výrazů): klipovitě (0), paketově (1), retailově 

(0), bestselerově (0), bikově (0), generově (8), thrillerově (1), softwarově (17), webově (1), 

independentně (0), komiksově (3) atd.;  

a slovnědruhovým formantem -y (8 výrazů): skejťácky (0), sponzorsky (30), 

internetsky (0), šoumensky (0), dealersky (1), manažersky (37) atd. 

Analyzovaný jazykový materiál dokládá jeden výraz utvořený příponou -mo:  

internetmo, který NSČ2 označuje za expresivní (diskuse se děje internetmo pod heslem 

Výzva pro 10 000 000124).  Formant -mo je v češtině neproduktivní a je určen pro tvoření 

adverbií ze sloves (výjimka koňmo)125. 

 

2.1.4.5 Derivace iniciálových zkratek 
 

Derivace iniciálových zkratek přejatých z angličtiny zasluhuje pozornost, proto o ní 

pojednáváme zvlášť.   

Jazykový materiál obsahuje skupinu iniciálových zkratek utvořených v angličtině (17 

výrazů). Zkratky vystupují jako substantiva a jsou přiřazovány ke gramatickému rodu, nebo 

vystupují ve funkci nesklonného atributu (viz také 2.1.2). 

Jak uvádí D. Svobodová, slovotvorným specifikem současné češtiny jsou sufixální 

derivace tvořené od iniciálových zkratek, u nichž je motivací tvoření snaha o přehlednější, 

úspornější a rychlejší komunikaci, zejména v rámci slangového vyjadřování.126 Na základě 

přejaté iniciálové zkratky v češtině vznikají zvláštní hybridní výrazy, u nichž základový výraz 

je psán velkými písmeny a slovotvorný formant malými písmeny: VJing, VJský127, MMSka, 

PCčko, RPGečko.128 

Souběžně vznikají opisné tvary zmíněných hybridních výrazů, někdy ve dvou 

variantách, tedy podle české a anglické výslovnosti: pécéčko, písíčko, od nichž pak jsou 

tvořeny odvozeniny: pécéčkový, písíčkový, pécéčkář, pécéčkářský129 (Příkl.: Já pécéčkářský 

programy neznám130).  

Jazykový materiál obsahuje kompozita hybridní (viz také 1.4.4.5) a afixoidní, u 

kterých vystupuje jako komponent odvozenina anglické iniciálové zkratky: cédéčkotéka, 

                                                 
124 NSČ2, str. 180. Jiný příklad užití výrazu nám se nepodařilo najit.  
125 Srov. Čechová, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 2002. str. 133. 
126 Svobodova, D. Internacionalizace současné české slovní zásoby. Ostrava: OU, 2007. str. 100-101.  
127 NSČ2, str. 521.  
128 Svobodova, D. Internacionalizace současné české slovní zásoby. Ostrava: OU, 2007. str. 101. 
129 NSČ1, str. 203-204. 
130 <http://forum.grafika.cz/read.php?121,5095795,5096814,quote=1> [citováno 23. 3. 2011] 
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čtyřcédéčko, dvojcédéčko, minicédéčko. Dále jsme zaregistrovali univerbizovaná 

pojmenování vytvořená na základě výrazů odvozených od anglických zkratek: romka 

(počítačová paměť ROM) (0), simka (SIM karta) (19). 

Jak dokládá jazykový materiál, od zkratek a jejich derivátů jsou tvořeny početné 

odvozeniny:  

- cédéčko (456), cédéčkovník (0), cédéčkový (0);    

- prowapovat (0), wapista (0), wapizace (0), wapovací (0), wapovat (1), wapovský (0), 

wapový (48), zawapovat si (0), proesemeskovat (0); 

- pécéčko (54), pécéčkový (4), pécéčkář (1), pécéčkářský (0), písíčko (10), písíčkový (0).  

Podle uvedené frekvence výskytu výrazů v SYN2005 podoba  pécéčko (54) má vyšší 

zastoupení ve srovnání s písíčko (10).  

 
 
2.1.5 Univerbismy131  

 

Univerbismy přispívají ke kondenzaci vyjádření, jsou tedy výhodné z hlediska 

jazykové ekonomie. Univerbismy jsou příznačné pro hovorový jazyk, slang, profesní jazyk. 

Pro obyčejného mluvčího často mohou být nesrozumitelné. Přesto univerbismy pronikají, 

v neposlední řadě prostřednictvím publicistiky, do spisovného jazyka a ztrácí svou 

stylistickou příznakovost: minerálka, rychlík, hokejka (turnaj Znorovská Hokejka).   

V analyzovaném jazykovém materiálu jsme zaregistrovali univerbizované výrazy 

vzniklé v běžné nebo profesní mluvě použitím přípon -áč, -k(a): sekáč (second-hand obchod) 

(více než 2), zipáč (zippo zapalovač), simka (SIM karta) (19), leasingovka (leasingová 

společnost) (2), lightka (light cigareta) (0), fleška (flash disk) (3), onlinovka (on-line hra) (0), 

demáč (demonahrávka) (6), romka (ROM paměť) (0), nounejmka (no-name výrobek) (0), 

lovestorka (love story knížka) (0), bestofka (best of skladba) (0). Ve všech výrazech se jedná o 

univerbizaci spojení adjektiva se substantivem, kdy adjektivum, ve všech případech 

anglicismus, zůstává základem pro vzniklý výraz, a substantivum je redukováno na 

slovotvornou příponu.  

                                                 
131  Pojem „univerbizace“ zavedl do lingvistky A. V. Isačenko svou úvahou o rozporu mezi formální 
dvojčlenností pojmenování a jednotou pojmenovávané skutečnosti. Aplikaci Isačenkova termínu na pojetí 
funkčně-strukturní přinesl M. Dokulil a rozpracoval též vztah univerbizovaných lexémů k ostatním jednotkám 
pojmenovacího plánu jazyka a jejich stylové charakteristiky. Z genetického hlediska spočívá univerbizace v 
nahrazení původně dvojčlenného pojmenování pojmenováním jednočlenným, při němž do derivátu (částečně) 
vstupuje první část základu, druhá část je ve výsledné struktuře nahrazena slovotvorným morfem s širokým 
věcným významem: nákladní vlak, nákladní auto – náklaďák. (Prošek, M. O jednom typu univerbizovaných 
pojmenování míst na –ák. Naše řeč 2, ročník 88/2005. < http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7822#_ftn5>). 
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  Také bychom mohli považovat za Univerbismy výrazy tvořené příponou -k(o): 

bestofko (best of skladba), fitnesko (0) i fitko (17) (fitness-centrum). 

 

Jak dokládá zkoumaný materiál, anglické přejímky se začleňují do jazykového 

systému češtiny a od anglických základů jsou pak tvořeny četné odvozeniny cizími a 

domácími slovotvornými prostředky. Slovotvorná adaptace není podmíněna grafickou 

adaptací. I výrazy v původní anglické podobě se slovotvorně adaptují. Některé slovotvorné 

řady mají početné zastoupení:  

dread - dredař - dredařka - dredování – odredovaný; 

hacker - hackering - hackerismus - hackerství - hackovat - hacknout - hacknutí - 

hacknutý hacktivismus - hacktivista – hacktivizace. 

 Vznik izolexémních řad substantiv utvořených od anglických základů (snowboarder – 

snowboardista – snowboarďák) podporují slovotvornou a lexikální synonymii českého jazyka.  
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2.2 Anglicismy v ruštině 
 
Jazykový materiál (celkem 1112 výrazů), který obsahuje anglicismy excerpované 

z ruskojazyčných zdrojů, popíšeme též jako v oddílu věnovaném češtině ze strukturního, 

morfologického a slovotvorného hlediska.  

Pokud není vysloveně uvedeno jinak, za výrazem uvádíme frekvenci výskytů 

v korpusu NKRJ. 

 
 

2.2.1 Klasifikace anglicismů ze strukturního hlediska  

 

Ze strukturního hlediska můžeme zkoumaný jazykový materiál rozdělit na nesložené 

(jednolexémové) anglicismy a kompozita.  

 

2.2.1.1 Nesložené (jednolexémové) anglicismy  

Jistou část jazykového materiálu tvoří nesložené (jednolexémové) anglicismy: грант, 

маркетинг, имидж, апекс, багги, байк, байт, бенди, бит, боб atd.  

Jsou skloňovány podle příslušných deklinačních vzorů, např.: 

sg. - бит, бита, биту, бит, битом, бите132;  

pl. - биты, бит, бтам, биты, битами, битах; 

sg. - имидж, имиджа, имиджу, имидж, имиджем имидже; 

pl. - имиджи, имиджей, имиджам, имииджи, имиджами, имиджах133 atp. 

Některé anglicismy jsou nesklonné: боди neskl. s., лобби neskl. m., медиа neskl. mn., 

промпт neskl. m., профи neskl. m., роялти neskl. ž., сток neskl. m. atd. 

 

2.2.1.2 Kompozita 

V jazykovém materiálu jsme zaregistrovali celou řadu složených anglicismů. Tak, jako 

v češtině, vystupují tyto kompozita jako samostatné lexémy. U kompozit pak rozlišujeme 

anglická kompozita, kompozita a hybridní kompozita. 

 

Anglická kompozita 

                                                 
132 Pořadí pádů: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. 
133 <http://ru.wiktionary.org/wiki/имидж> [citováno 3. 11. 2011] 
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Anglická kompozita jsou přejímána do ruštiny jako celek a v ruském jazyce pak 

fungují jako celek: бебиситтер, биг-мак, билборд, блокбастер, букмекер, бэкграунд, 

вокмен, виндсёрфинг atd. Jestliže jsou skloňovatelné, skloňují se jako celek, a případné 

derivační formanty jsou připojovány k nim jako k celku, např.: 

sg. - бэкграунд, бэкграунда, бэкграунду, бэкграунд, бэкграундом, бэкграунде; 

pl. - бэкграунды, бэкграундов, бэкграундам, бэкграунды, бэкграундами, 

бэкграундах; 

sg. - блокбастрер, блокбастрера, блокбастреру, блокбастрер, блокбастрером, 

блокбастрере; 

pl. - блокбастреры, блокбастреров, блокбастрерам, блокбастреры, 

блокбастрерами, блокбастрерах134. 

Některá kompozita zůstávají nesklonná, jen jsou přiřazena k určitému gramatickému 

rodu: паблик рилейшнз neskl. ž., паблисити neskl. s., ток-шоу neskl. s., айс-ревю neskl. s., 

хот-лайн neskl. m. Některá kompozita vystupují jen ve slovnědruhové platnosti adjektiva 

nebo adverbia: фифти-фифти. 

 

Kompozita. Hybridní kompozita  

Jako i v češtině, v ruštině mohou anglicismy vystupovat ve funkci nesklonného 

atributu, vzhledem k řídícímu substantivu v prepozici nebo postpozici: веб-страница, шоу-

рум (i шоурум), цыпленок гриль, он-лайн аптека, кофе инстант atp. 

V současné době v ruštině stoupá počet kompozit utvořených podle modelové 

struktury „adjektivum + substantivum“ s analytickým (nesklonným) přídavným jménem, což 

je projevem nárůstu analytičnosti v oblasti tvarosloví a slovotvorby135 v ruském jazyce136.  

Nesklonným přídavným jménem může vystupovat anglicismus, nebo i zkrácené 

přídavné jméno zdomácnělé, případně domácí. Pokud je jeden komponent kompozita 

zastoupen anglicismem a druhý výrazem domácím nebo zdomácnělým, považujeme jej za 

hybridní: бизнес-план, интернет-карта, интернет-пользователь, интернет-

информация, интернет-бизнес, интернет-кафе, интернет-страница, шоу-балет, шоу-

кабаре, шоу-программа, шоу-проект, имплоймент-бюро, имплоймент-информация atp.  

                                                 
134 <http://ru.wiktionary.org/wiki/блокбастер> [citováno 3. 11. 2011] 
135  Srov. Marinova, Je. V. Vopros ob analitičeskich prilagatelnych v otečestvennoj i zarubezhnoj lingvistike. Vestnik 
Nižegorodskogo universiteta im. N. I. Lobačevskogo, 2010, č. 4 (2), str. 628–630, str. 628. 
136 S kompozity s prvním nesklonným komponentem, která rozvijí druhé substantivum, se setkáváme již v ruském folkloru: 
жар-птица, царь-двица, бой-парень, гром-баба, сон-трава, царь-колокол atp. Např. ve výrazu бой-парень komponent 
бой má význam бойкий, ve výrazu жар-птица komponent жар má význam «жаркий» ve smyslu vyzařující žár atp. (Srov. 
Golovanova, E .I. Mežkulturnyj aspekt dinamičeskich processov v nominacii. In: Mežkulturnyje komunikacii. Čeljabinsk: 
Čeljabinskyj gosudarstvennyj universitet, 2002. str. 41-48) 
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Přívlastková část kompozita může mít charakter toponyma: Ян Арлазоров с 

программой «Арлазоров-шоу»137. 

Nesklonným komponentem může být domácí/zdomácnělý výraz, a řídicím 

substantivem - anglicismus, např.: мотор-шоу, кризис-менеджер, пресс-брифинг atp. 

Např.: Общее впечатление от мотор-шоу  

разруливать их поручили опытному кризис-менеджеру 

По окончании церемонии состоялся пресс-брифинг для представителей СМИ138 

 

Kompozitum analyticko-adjektivního typu může být tvořeno i dvěma anglicismy: ИТ-

бизнес, интернет-бизнес, шоу-мейкер139.   

Jako komponent kompozita mohou vystupovat anglicismy - iniciálové zkratky: ВИП-

зона, ВИП-гость, ВИП-комната atp., nebo opisné tvary iniciálových zkratek vytvořených 

podle anglické výslovnosti:  пиар-акция, пиар-компания, пиар-задача, пиар-ход – vše od 

PR - public relations.  

Např.: вернёмся к предвыборной пиар-акции  

Пиар-задача "завоевать сердца" олигархами140 

Jako komponent kompozita mohou vystupovat iniciálové zkratky v původní anglické 

podobě141 transplantované do výrazu, např.: РR-деятельность, VIP-зона, VIP-гость, VIP-

комната atp. 

  Např.: Взаимодействие рекламной и РR-деятельности 

Напротив обустроили приличные ложи прессы и VIP-гостей142 

 

Jak jsme se již zmiňovali, prakticky každé substantivum přejaté z angličtiny může 

plnit roli analytického přídavného jména v kompozitech analyticko-adjektivního typu143. Jako 

i v češtině, v ruském jazyce existují souběžně i derivovaný adjektivní tvar, např.: бренд-

маркетинг – брендовый, брифинг-приставка – брифинговый, гей-колхоз – гейский, 

дайвинг-центр – дайвинговый atp. 

Např.: для руководителя должны присутствовать фронтальная брифинг-

приставка 

Вместо традиционных брифинговых «языков» 

                                                 
137 NKRJ. 
138 NKRJ. 
139 Můžeme si představit, že uvedené výrazy byly utvořeny bezprostředně v ruském jazyce.  
140 NKRJ. 
141 Viz také 1.5.1.  
142 NKRJ. 
143 Viz 1.5.2.  
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директор по электронному бренд-маркетингу 

Из крупных вещей стараюсь только брендовые покупать 

Идея создания гей-колхоза 

в квартиренке посреди гейского квартала, 

любой стране мира пользоваться услугами дайвинг-центров144 

На 19-й японской дайвинговой выставке Филиппины признаны одним из лучших 

дайв-направлений на планете145  

 

Nárůst kompozit tvořených podle modelové struktury „adjektivum + 

substantivum“ můžeme pozorovat například u anglicismu интернет a бизнес.  

V Národním korpusu ruského jazyka se anglicismus интернет vyskytl jako 

nesklonný přívlastek v 76 výrazech (celkový počet výskytů těchto kompozit 477): -брокер, -

трейдинг,  -обучение, -технология,  -сайт,  -магазин,  -ресурсы,  -компания, -

эпидемия,  -среда, -сообщество,  -портал,  -голосование,  -семинары,  -реклама,  -

проект,  -кубок,  -услуги, -конференция,  -турнир,  -период,  -эра, -провайдер,  -

журнал,  -кафе,  -витрина, -блиц, -кладезь,   -коммерция,  -учебник,  -образование,  -

университет,  -страница,  -устройство,  -информация,  -управление,  -сеть,  -премия,  -

форум,  -еженедельник,  -приложение,  -интим, -магазин,  -кубок,  -холдинг,  -

продажа,  -бизнес,  -сервер,  -мониторинг,  -биллинг,  -формат,  -центр,  -аукцион,  -

текст,  -издание,  -зона,  -опрос,  -банкинг,  -журналистика,  -среда,  -экономика,  -

блог,  -государство, -браузер, -газета, -торговля, -прозвище, -предприятие, -

представительство, -публикация, -биржа, -агенство, -холодильник, -пространство, -

пользователь, -связь. Z toho jen jednou s původním pravopisem: Internet-магазин.  Jeden 

výraz má dva nesklonné atributy v prepozici: интернет-интим-магазин. 

Přídavná jména vzniklá derivací, která jsme zaznamenali, jsou (výskytů v NKRJ): 

интернетовский  (81), интернетный (18). 

V Národním korpusu ruského jazyka se anglicismus бизнес vyskytl jako nesklonný 

přívlastek nebo člen apozičního kompozita v 85 výrazech (celkový počet výskytů těchto 

kompozit 375): -руководитель, -руководство, -подразделение, -решение, -консультант, -

решение, -процесс, -логика, -сообщество, -мир, -квартал, -набор, -модель, -обеспечение, 

-интуиция, -сайт, -журнал, -активность, -среда, -школа, -партнер, - конструктор, -

поддержка, -структура, -элита, -круг, -факультет, -сопровождение, -модель, -
                                                 
144 NKRJ. 
145 <http://www.pilipino.ru/main.php?show=news&with=best_dive_jp.> [citováno 23. 10. 2011] 
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администрирование, -нюанс, -коллегия, -отель, -расследование, -планирование, -

традиция, -встреча, -модель, -процесс, -язык, -культура, -маска, -ланч, -контакт, -

правила, -логика, -среда, -интерес, -аналитик, -новости, -функция, -расход, -редакция, -

обстановка, - задача, -ситуация, -образование, -семинар, -школа, -пространство, -

менеджмент, -цикл, -поведение, -стратегия, -журнал, -кафе, -деятельность, -система, 

-рецепт, -функция, -формат, -тренинг, -форум, -группа, -цепочка, -консультант, -

разведка, -гипноз, -завтрак, -тренер, -организм, -конференция, -модель, -результат, -

инкубатор. 

V NKRJ bylo nalezeno jen jedno přídavné jméno vzniklé derivací od základu бизнес 

(výskytů v NKRJ): бизнесовый (6). 

Jak jsme se již zmínili, v ruštině se vyskytují zároveň s nesklonnými adjektivy i jejich 

derivované varianty. Co se týče konkurence těchto dvou variant, zjistili jsme, že například u 

velice frekventovaných lexémů интернет a бизнес má dokonce, jak dokládá NKRJ, větší 

počet jejich nesklonná varianta v kompozitech analyticko-adjektivního v porovnání s 

derivovanou variantou. Což je v neposlední řadě projevem tendence k jazykové ekonomii.  

 

Další zvláštností ruštiny jsou apoziční kompozita, která se v češtině vyskytují jen 

zřídka146. U apozičních kompozit člen na druhé pozici specifikuje první. Na rozdíl od 

kompozit analyticko-adjektivního typu obě substantiva jsou skloňována, pokud jsou sklonná. 

Pro syntaktické vztahy je rozhodující rod prvního členu: брифинг-планерка, маска-шоу, 

король-гей, щит-билборд, спектакль-шоу. 

Např.: И затем следует штабной «брифинг-планерка» 

можно встретить по два-три щита-билборда с её логотипом 

эффективно работать и без показных «масок-шоу» 

Там в ходу спектакли-шоу  

в зелёных кущах "любовное гнёздышко" короля-гея147 

 
Kompozita analyticko-adjektivního typu a apoziční patří do skupiny, takzvaných 

kompozit utvořených bez spojovacího vokálu148, tj. s nulovým interfixem. Taktéž nazývané 

                                                 
146 Apoziční kompozita v češtině jsou především terminologické povahy. Jako i v ruštině člen na druhé pozici 
specifikuje první. Jako příklad uvedeme výraz utvořený podle ruštiny: letec-kosmonaut. Na rozdíl od ruštiny u 
apozičních spojení v češtině výslovnost splývá. (Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. a kol. Encyklopedický 
slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002. str. 44.) 
147 NKRJ. 
148  Это не просто сложные слова, а слова ранее довольно редкие, нетипичные для русского языка, 
характеризующиеся нулевым интерфиксом и двуударностью. Орфографически такие сложные слова обычно 
оформляются при помощи дефиса. (Cherkasova, A. A. O nekotorych grammatičeskych priznakach bileksemii kak osoboj 
edinicy jazyka. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobačevskogo, 2010, 3(1). str. 347–350.) 
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bilexémy149.  Mají současně charakteristické rysy slova, složeniny a slovního spojení. Proto 

představují zvláštní druh lexému150. 

 

Ve zkoumaném materiálu se vyskytly následující pravá hybridní kompozita s 

anglicismem jako prvním komponentem: грантополучатель, франчайзополучатель, 

франчайзодатель. 

 

2.2.1.3 Kompozita a afixoidy 

Tak, jako v češtině, v ruštině existuje velký počet kompozit utvořených s afixoidy 

internacionálního charakteru. Ve zkoumaném jazykovém materiálu se vyskytly afixoidy фри-, 

кибер-, супер-, -мен, мульти-, гипер- v následujících anglicismech: фрилансер, фристайл, 

фривэй (фривей), киберсквоттер, супервизор, супермаркет, суперстар,  супердиджей, 

бизнесмен, гипервизор, гипермаркет, мультимедиа, мультипак, мультиплексирование.  

Afixoidy, které se vyskytují v NKRJ jen v kompozitech, jsou: фри, демо.  

Souběžně jako afixoidy a jako samostatná slova se vyskytují v NKRJ výrazy: супер, 

кибер, порно, веб. 

Např.:  Будет супер сли ты мне макарон сваришь  
с механической проникновенностью транспортного кибера  

 
Abychom mohli udělat nějakou paralelu užití afixoidů v ruštině a češtině, vyhledali 

jsme je v NKRJ a na internetu: М-банкинг, телебанкинг, порнобизнес, порносайт, порно-

пати, вебсайт (i веб-сайт) atp. 

интернет-банкингом и телебанкингом, включая мобильный банкинг. 

Значит, есть порно-пати, и есть диджей 

пару раз его засекала на посещении порносайтов 

за вовлечение несовершеннолетних в порнобизнес  

Тематические веб-сайты и веб-порталы151 

Услуга МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ (далее - М-банкинг) 152  

 

 Tak jako i v jiných, nejen slovanských, jazycích, se v ruštině vyskytuje podobný, ba 

stejný inventář afixoidů.  Na rozdíl od češtiny však můžeme pozorovat následující zvláštnost.  

                                                 
149  Эти композита типа вагон-ресторан, квалифицирующиеся нами, как особые единицы языка – билексемы, 
отличаются от пограничных с ними номинаций: сложных слов, фразеологизмов и свободных словосочетаний 
(Cherkasova, A. A. O nekotorych grammatičeskych priznakach bileksemii kak osoboj edinicy jazyka. In: Vestnik 
Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobačevskogo, 2010, 3(1), str. 347–350) 
150 Tamtéž, str. 350. 
151 NKRJ.  
152 <http: //www.belinvestbank.by/private-clients/cards/m-banking> [citováno 25. 10. 2011]  
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Jak jsme stanovili v korpusovém materiálu NKRJ, afixoid кибер se vyskytuje ve stejné 

míře ve výrazech s anglickými a domácími, případně zdomácnělými, základy: киберпанк, 

киберсквоттер, киберфэнтези, киберспейс, киберпространство, 

кибертерроризма, кибервор, киберпреступление, кибергигант, кибер-война, кибер-

мошенник, кибер-инспектор, кибер-штурман, кибер-деньги, кибер- банда, кибер бизнес.  

Taktéž je výraz кибер užíván jako samostatný lexém:  

о возможном засилье киберов и прочей ерунде153. 

Můžeme pozorovat, jak je spolu s anglicismy výraz кибер přebírán jako afixoid: 

киберпанк, киберсквоттер,  киберфэнтези atp. A v kompozitech utvořených na domácí 

půdě, třebas i kalkováním, často vystupuje výraz кибер v platnosti adjektivního členu 

kompozit, což naznačuje způsob psaní se spojovníkem: кибер-штурман, кибер-деньги, 

кибер-банда atp.  

Další příklad. V platnosti afixoidu vystupuje výraz фри v anglicismech: фрилансер, 

фристайл, фривэй, фритюр,  фрирайд.  Celá řada anglicismů, které mají ve svém složení 

výraz фри, je užívána i se spojovníkem:  фри-шоп, фри-джаз, фри-дайвинг, фри-райд, 

фри-блюзовый, фри-дайвер, фри-холд.  V těchto výrazech фри je spíše adjektivním členem 

kompozita.  Domníváme se, že by bez spojovníku mohl být afixoid фри pro uživatele jazyka 

morfematicky nedefinovatelným. Což je spojeno nejen s menší mírou znalosti angličtiny, ale i 

s rozdíly v grafice (azbuka a latinka). Toto můžeme vztáhnout k afixoidům v ruštině obecně.  

Výraz фри obvykle najdeme i v platnosti nesklonného atributu v postpozici:  

Кстати, в форумах на сайтах фри и флоу пару раз возникали скромненькие 

заметки о Т-досках 

 

Analogicky je i v případě výrazu веб. Jestli výraz вебтехнология se vyskytuje 

výhradně bez spojovníku, to následující kompozita jsou většinou psaná se spojovníkem:  веб-

серфинг, веб-сайт i вебсайт , веб-дизайнер, веб-архив, веб-интерфейс, веб-мастер i 

вебмастер atd. Například výraz веб-сайт má v NKRJ následující rozložení: веб-сайт se 

spojovníkem – 61 výskytů, вебсайт bez spojovníku - 11 výskytů.  Tedy výraz веб je 

pociťován uživateli jazyka jako adjektivní člen kompozit, nebo by bez spojovníku byl jeho 

morfematický charakter pro uživatele jazyka nezřetelný.    

  

Výraz супер v korpusovém materiálu NKRJ se v absolutní většině vyskytuje v 

kompozitech ve funkci afixoidu: супермаркет, суперпродуцент,  суперсайт; a to i ve 

                                                 
153 NKRJ. 
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spojení s domácími/zdomácnělými základy: суперприбыль, супербоевик, суперкласс, 

суперигрок, суперзвезда (někde i супер-звезда), nebo i супер-оператор,  супер-проект. 

Domníváme se, že je morfematicky zřetelný pro uživatele ruského jazyka, díky své frekvenci 

a produktivitě. Také výraz супер je běžně užíván jako samostatné slovo. 

 

 Bez spojovníku se spojují se základy afixoidy теле-, видео-, -мания, -голик atp. 

Výraz видео- je užíván i jako samostatné slovo. Výraz экс se připojuje k základům se 

spojovníkem nebo bez spojovníku, vystupuje taktéž jako samostatné slovo.  

 

 Další příklady z NKRJ kompozit se sufixoidy: гамбургер, чисбургер, фишбургер, 

чикенбургер, джамбобургер; плеймейкер, миджмейкер, ньюсмейкер, хитмейкер, 

ньюсмейкер.    

 

 Inventář afixoidů internacionálního charakteru je v ruštině shodný s češtinou. Můžeme 

pozorovat, že nejen nově přejímané prefixoidy (někde i sufixoidy) jsou v kompozitech psány 

se spojovníkem. Tím pádem se stávají prvním adjektivním členem kompozit. Eventuálně je 

účelem spojovníku signalizovat hranice afixoidu, tedy morfematickou členitelnost podobných 

slov.   

  
 

2.2.1.4 Kompozita z formálního hlediska skládání  

Stejně jako v češtině, můžeme kompozita v ruštině z formálního hlediska skládání 

rozdělit do tří skupin: 

- složeniny psané dohromady: фристайл, киберфэнтези, плеймейкер, плейгерл aj.; 

- složeniny psané se spojovníkem: фри-дайвинг, фри-райд, m-банкинг, e-bankovnictví, 

city-autobus aj.; 

- výrazy psané jako dvě samostatná slova: паблик рилейшнз, no comment. 

 
 

2.2.2 Substantivum nebo nesklonné adjektivum? 

 

Jako i v češtině, v ruštině mohou anglicismy vystupovat ve slovnědruhové platnosti 

adjektiva a substantiva.  Jak jsme se již zmiňovali, přídavným jménem v kompozitech 

analyticko-adjektivního typu může být jakýkoli anglicismus (viz 2.2.1.2, Kompozita. 
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Hybridní kompozita).  Jedná se o slovnědruhovou polyfunkčnost, která je přejímána společně 

s výrazem. Anglicismus konverzí přechází do různých slovních druhů. 

Některé anglicismy jsou užívány převážně jako adjektiva v kompozitech analyticko-

adjektivního typu, jiné jsou užívány především jako substantiva.  

Vezmeme kupříkladu již výše zmiňované výrazy бизнес а интернет. Výraz бизнес  

se vyskytl v NKRJ celkem 13747 krát. Z toho jako adjektivní komponent kompozit přibližně 

ve 3 . A výraz интернет má počet výskytů v NKRJ celkem 4973. Z toho jako adjektivní 

komponent kompozit přibližně v 10 .    

Stanovili jsme, že v NKRJ je počet výskytů anglicismu веб 154, z toho jen 8krát 

v platnosti substantiva: 

Пользователь начинает свое движение по Вебу 

V původní anglické podobě (transplantovaný) anglicismus web se vyskytl v NKRJ 33 

krát, z toho 26 jako komponent složeniny nebo hybridní složeniny (web-пропаганда, web-

служба, web-интерфейс, web-сервер atd.), a 7 krát v platnosti substantiva.    

Např.: Вместе с тем, Web стал рассматриваться как потенциальная база 

Встроенная возможность публикации данных в web является также важным 

фактором, облегчающим  

программист-аналитик в области Web  

atp. 
 
 

2.2.3 Substantiva. Morfologická adaptace 

 

V procesu integrace anglicismů do jazykového systému se je ruština podobně jako 

čeština snaží zařadit do deklinačního systému a přiřadit je k určitým deklinačním vzorům (viz 

také 1.5.2). Zkoumaný jazykový materiál obsahuje celkem 22 výrazů z 627, které se 

nezařadily do deklinačního systému ruštiny a zůstávají nesklonné. Jejich je počet podle 

gramatických rodů prakticky stejný:  

maskulina (7): багги, бенди, коммандос, прайм-тайм, промпт, профи, секьюрити;  

feminina (7): бизнес-вумен, джакузи, кавегёрл, колгёрл, паблик рилейшнз, фиче, 

роялти, фэнтези; 

neutra (8): шоу, просперити, прайвеси, паблисити, лобби, боди, айс-ревю, пати; 

pomnožné:  массмедиа (i масс-медиа). 
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Jen některé výrazy se i přes problematičnost jejich přizpůsobení gramatickým 

normám ruského jazyka integrovaly do ruského jazyka a vytvořily početné odvozeniny 

(počet výskytů v NKRJ): лобби (183) – лоббирование (204), лоббист (214), 

лоббировать, лоббизм, лобистский, лоббироваться; зомби (132) - зомбировать 

зомбированный, зомбирующий, зомбирование (32). 

 

Jedno substantivum ze zkoumaného jazykového materiálu kolísá mezi rodem středním 

a ženským: 

чтобы скрыть приметное тату (s.) 

меня вполне удовлетворяет моя тату154 (ž.) 

 

Výraz сток původně užívaný jako nesklonný atribut v prepozici nebo postpozici se 

postupně substantivizoval a již vystupuje ve slovnědruhové platnosti substantiva mužského 

rodu:  

Если вы хотите купить одежду сток155 оптом, вы можете найти для себя 

поставщиков в каталоге оптовых фирм, складов и баз, продающих сток156 в 

России, СНГ и Европе 

Магазин элитного секонд-хенда и стока157 по низким ценам158 

  

Z kvantitativního hodnocení vychází, že ze všech substantiv a jejich případných 

odvozenin daného jazykového materiálu je nesklonných (podle gramatického rodu): 

substantiva mužského rodu – 1,3 %, 

substantiva ženského rodu – 14,6 %, 

substantiva středního rodu – 24 %. 

 

 
2.2.4. Derivace anglicismů 

 

Podobně jako v češtině, je i v ruštině derivace jedním z nejdůležitějších slovotvorných 

způsobů rozšiřování slovní zásoby. Tvoření odvozenin od cizích základů je demonstrací velké 

míry integrace cizích slov do ruského jazykového systému.  

                                                 
154 NKRJ. 
155 Jako nesklonný atribut. 
156 Jako substantivum. 
157 NKRJ. 
158 NKRJ. 
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 Při zkoumání předmětného jazykového materiálu z hlediska slovotvorného jsme 

zjistili, že jsou substantiva, adjektiva, slovesa, příslovce od anglických základů odvozeny 

prefixací, sufixací, prefixálně-sufixální způsobem, konverzí. Při tvoření některých výrazů se 

uplatnil způsob skládání, univerbizace.   

 

Pro tvoření substantiv od cizích základů ruština disponuje celou řadou cizích a 

domácích předpon a přípon.  

Zkoumaný jazykový materiál obsahuje nejvíce substantiv mužského rodu tvořených 

cizími příponami internacionálního charakteru: -ор, -ер,-мент, angl. příponou -инг. Ve 

většině případů jsou to výrazy v této podobě už přejímané a nejsou tvořeny bezprostředně 

v ruštině:  

v názvech osob a prostředků jsme zaregistrovali přípony -ер, -ор (141 výrazů) 

гипервизор, курсор, персистор,  бейсер, дефлятор, офшор, инвестор, хардкорер, 

хендлер, аутсайдер, баннер atd.; 

v abstraktech jsme zaregistrovali příponu -инг (101 výrazů): хендлинг, хеппенинг,  

яхтинг, спонсоринг, спулинг, виндсёрфинг, дриблинг, инжиниринг, картинг atd., a 

příponu -мент: харассмент, ассесмент, импичмент, инвайронмент, менеджмент atd. 

Substantiva mužského rodu, názvy osob, jsou tvořena příponou –ист. V této podobě 

jsou přejaté nebo dostaly danou příponu při zařazování do ruského jazykového systému (5 

výrazů): лоббист, скейтбордист, фристайлист, скелетонист, сноубордист. 

  Názvy osob z oblasti profesního slangu jsou utvořeny příponou -щик, -ец: пиарщик, 

спамщик, компьютерщик. Na tyto názvy také můžeme nahlížet jako na univerbizované 

výrazy.   

 

Jak je známo, na rozdíl od češtiny není přechylování ve spisovné ruštině běžné. 

Zkoumaný jazykový materiál obsahuje substantiva ženského rodu - ženské protějšky 

mužských názvů osob utvořené pomocí sufixu -k(a): cтриптизеркa,  фристайлистка, 

сноубордистка, скелетонистка. Tato přechýlená jména jsou neutrální.  

Přechýlené tvary utvořené příponu -ушка, -ша mají slangovou nebo expresivní 

povahu: панкушка (ojediněle панкерша), лидерша,  рейвершa, спонсорша, рейвершa, 

драйверша, стрептизерша. 

Substantiva ženského rodu, názvy dějů, jsou utvořena internacionálním sufixem -

изаци(я):  интернетизация, компьютеризация, секьюритизация, софтизация. 
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Substantiva středního rodu, názvy hromadné, jsou utvořena od anglických základů 

příponou –ств(о): лидерство, cпонзорство, риэлтерство, хакерство, клипмейкерство, 

спичрайтерство, стрингерство. 

Verbální substantiva, názvy dějů, jsou odvozena od sloves formantem -ани(е): 

лоббирование, спонсирование, дриблингование, хеджирование, бизнесменствование. 

Podobně jako v češtině vznikají dvojice výrazů, které přispívají k sémantické diferenciaci: 

спонсоринг – спонсирование, лоббинг – лоббирование, дриблинг - дриблингование.  

 

Ve zkoumaném jazykovém materiálu je absolutní většina adjektiv utvořena pomocí 

přípony  -овый (169 výrazů):  дриблинговый (0), инжиниринговый (78), йогуртовый (12),  

картинговый (18), кастинговый (0), килобитовый (0), клиринговый (39), лайкровый (3), 

безлайкровый (0) atd.; 

sufixací pomocí přípony -ный bylo utvořeno od jmen osob 74 adjektiv: блэкаутный (0), 

дисконтный (79), дефляторный (0), пейнтбольный (0),  пиксельный (3), промоутерный 

(0) pолловерный (0), офсетный (25), офшорный (115), дизайнерский (336). 

 

Příslovce, která se vyskytla ve zkoumaném jazykovém materiálu, jsou tvořena od 

relačních adjektiv sufixací příponou -о: компьютерно (1),  репринтно (1); a prefixálně-

sufixálním způsobem od relačních adjektiv pomocí předpony no- a přípony -ому nebo 

přípony -и: по-хит-парадовому (0), по-рэпперски (0). I když se příslovce по-хит-

парадовому vyskytuje v textech na internetu, přídavné jméno хит-парадовый jsme 

neobjevili.  

 

Pro tvoření sloves od cizích základů ruština disponuje příponou -ова(ть). Všechna 

slovesa, s výjimkou několika, jsou tvořena sufixací pomocí dané přípony (39 sloves): 

пирсинговать (0), бизнесменствовать (0), дисконтировать (30), драйвовать (0), 

дриблинговать (0), зомбировать (57), лидировать (726), лоббировать (249), 

менеджментовать (0), пирсинговать (0) atd. 

Slovesa hovorové nebo slangové povahy byla utvořena pomocí kmenotvorné přípony  -

и(ть), -у(ть): пиарить (34),  супервайзерить (0), супервизорить (0), сникерснуть (2). 

Prefixace pomocí domácích předpon на-, от-, по- byla zaznamenána u níže uvedených 

sloves. Prefixací byly dotvořeny vidové dvojice: отсканировать, поспарринговать, 

наклонировать, наинсталлировать, отинсталлировать, отсканировать, 
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насканировать, засканировать. Všechny takto utvořené výrazy jsou hovorové nebo 

pochází z profesního slangu. 

 

Prefixací pomocí domácí předpony без- bylo dotvořeno do své konečné podoby 

adjektivum безлайкровый. 

 

2.2.4.1 K derivaci iniciálových zkratek 

Podobně jako v češtině, v ruštině mohou mít iniciálové zkratky přejaté z angličtiny 

různou slovnědruhovou platnost a vystupovat ve větách v platnosti substantiva nebo adjektiva. 

Iniciálové zkratky mohou být v původní pravopisné podobě (transplantáty), transliterují se 

nebo dostávají opisný tvar podle anglické výslovnosti: VIP – ВИП – Ви Ай Пи (ви-ай-пи), 

PR – ПР – пиар, SMS – СМС – эсемес atp. Zde je však zásadní odlišnost od češtiny založená 

na rozdílnosti grafického systému ruštiny a angličtiny. Iniciálové zkratky v původní 

pravopisné podobě jsou pak derivovány cizími/domácími formanty nebo se spojují v 

kompozita s výrazy psanými v azbuce, tak vznikají zvláštní hybridní výrazy:  VIPский, VIP-

персона, SMSка, SMSковый, CDтека, DOSовский atp. 

Příkl.: Божья SMSка159  

последний VIPский этаж клуба160  

SMSковый портал на онлайнере161   

запыленная CDтека прослушивается как новая162  

Как работает DOSовский клиент?163 

 

 

2.2.5 Univerbismy 

 

Nejproduktivnějším sufixem pro sufixální univerbizaci v ruštině je sufix -к(а): 

аварийная машина – аварийка, многоэтажное здание – многоэтажка atp.  

Univerbizované výrazy, které jsme vyhledali na NKRJ nebo internetu, spadají do běžné 

mluvy nebo profesního/zájmového slangu a jsou utvořeny sufixací pomocí přípon -к(а), -ак: 

                                                 
159 <http://www.psylive.ru/blog/author3/articles/record174.aspx> [citováno 23. 8. 2011] 
160 <http://forum.kalmykia.ru/index.php?showtopic=7680> [citováno 23. 8. 2011] 
161 <http://forumby.com/viewforum.php?f=108> [citováno 23. 8. 2011] 
162 <http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16335-135> [citováno 23. 8. 2011] 
163 <http://novell.org.ru/forum/viewtopic.php?p=15480> [citováno 23. 8. 2011] 
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флешка (flash disk) (7), онлайновка (on-line hra) (0), демка (demo hra) (3), лизинговка 

(leasingová společnost), кэшак (cash platba) (0). 

Příkl.: со встроенной 64-128-метровой флешкой, подключаемой к компу 164  

низкоресурсную флешевую онлайновку165  

трёхлетняя "лизинговка" будет конкурировать не с трёхлетней166  

Вот и вышла долгожданная демка167  

многие предпочитают кэшак168 

 

 

                                                 
164 NKRJ. 
165 <http://www.voprosoff.net/> [citováno 23. 8. 2011] 
166 <http://forummotor.israelinfo.ru/viewtopic.php?p=140258&sid=56933508a36c81f8288404e9881583e2> 
[citováno 23. 8. 2011] 
167 <http://games-software.3dn.ru/> [citováno 23. 8. 2011] 
168 <http://talks.guns.ru/forummessage/52/848124-3.html> [citováno 23. 8. 2011] 
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ZÁVĚR  

Intenzivní obohacování slovní zásoby ruštiny a češtiny a její neologizace v posledních 

desetiletích byly v důsledku společenských a kulturních změn doprovázeny obrovským 

přílivem anglicismů. Anglicismy této doby zachycené ve slovnících poskytují skvělý materiál 

pro lingvistické bádání. Právě tyto anglicismy nám posloužily jako jazykový materiál pro 

popis novějších anglicismů a způsobů jejich integrace do jazykového systému češtiny a 

ruštiny. Jako materiálová základna nám posloužily slovníky Nová slova v češtině. Slovník 

neologizmů, Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů a Novyj slovar´ inostrannych slov a 

výrazy, které jsme vyhledali v Národním korpusu ruského jazyka, popřípadě na internetu.  

Po tematické stránce169 spadají výrazy analyzované v této práci do různých oblastí 

života a vrstev slovní zásoby. Výrazy jsou z oblasti sportu, ekonomické termíny, hudební 

názvy, názvy z oblasti módy, jídla, zábavy, profesní výrazy, slangismy. Frekvenční analýza 

výskytu v SYN2005 ČNK a v Národním korpusu ruského jazyka ukazuje, že jsou tu výrazy 

hojně frekventované, které inklinují k centru slovní zásoby, a slova malo frekventovaná a 

řídká.  

Ihned je zapotřebí poznamenat, že hlavní důležitý rozdíl mezi anglicismy v češtině a 

ruštině souvisí s výslovnostní a pravopisnou adaptací170, která nebyla předmětem provedené 

analýzy. Obecně pojednáváme o výslovnostní a pravopisné adaptaci anglicismů v ruštině a 

češtině v oddílech 1.4.1 a 1.5.1.  

Jako další rozdíl mezi češtinou a ruštinou, spjatý s pravopisnou adaptací anglicismů, 

můžeme zmínit kategorii anglicismů v původní pravopisné podobě, které se vyskytují 

v češtině a jejichž počet v současné době narůstá. Tato substantiva jsou přiřazována k určitým 

deklinačním vzorům a to tak, že jsou k nim připojovány české deklinační koncovky 

příslušného deklinačního vzoru, včetně hláskových alternací, někde po odtržení koncové 

hlásky: software – softwaru. Podobně probíhá u těchto substantiv derivace. Derivační 

formanty jsou připojovány rovnou k anglicismu, nebo po odtržení koncové hlásky: software - 

softwarový, fleece – fleeceový. 

                                                 
169 Po tematické stránce v materiálovém korpusu pro češtinu se umístily po početnosti výrazů (vyjímaje případné 
deriváty a kompozita) na prvním místě výrazy z oblasti počítačů přibližně 100, hudby – 66, obchodu – 56, 
nových technologií – 45. 
170 Existují rozdílnosti v sémantické adaptaci v ruštině a češtině, která taktéž není předmětem naši analýzy. 



71 
 

V této souvislosti můžeme hovořit o kategorii anglicismů v původní pravopisné 

podobě vyskytujících se v ruštině. Anglicismus v původní pravopisné podobě je 

transplantován do textu psaného v azbuce, není však skloňován ani derivován, s výjimkou 

určitých iniciálových zkratek anglického původu (VIPский, SMSка, SMSковый atp.). 

Transplantovaný anglicismus může vystupovat jako komponent kompozit analyticko-

adjektivního typu: web-пропаганда, web-служба, web-интерфейс.    

Po stránce morfologické při kvantitativním zpracovávání jazykového materiálu vyšlo 

najevo, že v materiálovém korpusu vytvořeném pro češtinu je mezi substantivy mužského 

rodu přibližně 1 % substantiv, která nebyla zařazena do deklinačního systému jazyka. Mezi 

substantivy středního - přibližně 9 %, ženského rodu - přibližně 12 %. A v materiálovém 

korpusu vytvořeném pro ruštinu mezi substantivy mužského rodu jsou nesklonná přibližně 1,3 

%, mezi substantivy středního – 24 %, ženského rodu – 15 %.  

Kvantitativní analýzou provedenou v rámci jazykového materiálu bylo dále stanoveno, 

že v materiálových korpusech je následující rozložení podle slovních druhů. 

Čeština: substantiva – 65 %, adjektiva – 26 %, slovesa – 7,2 %, příslovce – 2 %.  

Ruština: substantiva – 62 %, adjektiva – 30 %, slovesa – 5 %, příslovce – 0,8 %. 

V jazykovém materiálu mají velké zastoupení anglická kompozita a kompozita 

s afixody. Tvoření afixoidných kompozit je v současné době velice produktivní a je v souladu 

s obecným trendem ke kondenzovanosti ve vyjadřování. Anglicismy jsou přejímány do 

ruštiny a češtiny spolu s afixoidy, a tak přispívají k jejich šíření. Tyto afixoidy se pak pojí i se 

základy domácími. Ruština a čeština má prakticky stejný inventář afixoidů internacionálního 

charakteru. V ruštině existuje tendence nejen nově přejímané prefixoidy (někde i sufixoidy) 

v kompozitech „vyčleňovat“ spojovníkem. Domníváme se, že by bez spojovníku nebyla 

morfematická členitelnost kompozita pro uživatele ruského jazyka zřejmá. Afixoidní 

kompozita v podobě se spojovníkem připomínají v ruštině tak rozšířený typ kompozit 

analyticko-adjektivního typu. Jako v češtině, tak i v ruštině se mohou afixoidy 

osamostatňovat. 

Kompozita analyticko-adjektivního typu jsou další zvláštností ruštiny v porovnání 

s češtinou. Spolu s apozičními kompozity patří do skupiny takzvaných kompozit utvořených 

bez spojovacího vokálu (taktéž bilexémy). Současně mají charakteristické rysy slova, 

složeniny a slovního spojení. Prakticky každé substantivum přejaté z angličtiny může plnit 

funkci adjektiva v kompozitech tohoto typu. Produktivita tohoto modelu je téměř neomezená. 
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Jedná se o slovnědruhovou polyfunkčnost anglicismů. Co se týče konkurence analytické a 

derivované podoby výrazů, u některých výrazů může být preferována uživateli jazyka 

analytická podoba adjektiva. Například u velice frekventovaných lexémů интернет a 

бизнес, jak dokládá NKRJ, má větší počet výskytů jejich nesklonná varianta v kompozitech 

analyticko-adjektivního nad derivovanou variantou. To je v neposlední řadě projevem 

tendence k jazykové ekonomii.  

 

Podobně i v češtině existují anglicismy se slovnědruhovou polyfunkčností, tj. výrazy 

užívané ve slovnědruhové platnosti substantiva, adjektiva, adverbia. K nim mohou být 

postupem času utvořena derivovaná adjektiva: acid jazz – acidjazzový, blue chips – 

bluechipový, cool – coolový, offroad – offroadový atp. Pokud jde o konkurenci derivované 

podoby výrazu a jeho nesklonné podoby v platnosti adjektiva, mají například derivované 

adjektiva výskyt v SYN2005: bluechipový171 – 0, acidjazzový – 2, offroadový – 2, coolový172 

– 0, a jejich nederivovaná podoba má (tj. výskyt ve funkci nesklonného atributu): blue chips – 

3, acid jazz – 1, offroad – 5, cool – 87. Patrný rozdíl ve frekvenci výskytů původní anglické a 

derivované podoby adjektiva pozorujeme u výrazu cool. To zřejmě proto, aby nedošlo k 

homonymii s výrazem kulový. A navíc proto, že v oblasti reklamy a v časopisech pro mládež, 

kde se nejčastěji setkáme s daným výrazem, je preferována jeho mezinárodní podoba. 

Domníváme se, že analytická podoba adjektiva se vyskytne v okolí dalšího cizího slova a 

v textech pro „poučeného“ příjemce.   

 

Ještě bychom chtěli zmínit další odlišnost ruštiny od češtiny, zejména tvoření 

apozičních kompozit. Jako komponent nebo oba komponenty apozičních kompozit může 

vystupovat anglicismus: брифинг-планерка, щит-билборд.   

 

Obecně se dá říct, že se v ruštině v porovnání s češtinou projevuje analytičnost více. 

Polyfunkční anglicismy existují v obou jazycích. Ruština využívá polyfunkčnosti častěji, 

především v kompozitech analyticko-adjektivního typu.  

 

O derivaci anglicismů v ruštině a češtině můžeme konstatovat, že anglické základy 

jsou spojovány s jednotlivými derivačními formanty domácího a cizího původu podle 

pravidel domácích jazykových systémů.  
                                                 
171 S tím pochopitelně všichni souhlasili, byť někteří vnitřně pociťovali mírnou dávku nejistoty při interpretaci 
termínu „bluechipový“ <http://www.cak.cz/files/2678/BA_09_04.pdf> [citováno 22. 11. 2011] 
172 Fakt coolový video <http://mjj-allforlove.blog.cz/1003/fakt-coolovy-video> [citováno 22. 11. 2011] 
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Jazykový materiál dokládá příklady vzniku izolexémních řad, rozvíjejících 

slovotvornou a lexikální synonymii. Výrazy utvořené v češtině od anglických základů se liší 

podle stylové platnosti a frekvence užití:  

internetér - internetář – interneťák, snowboarder -  snowboardista – snowboarďák. 

Podobně v ruštině:  пиаровец – пиарщик , спамер – спамщик. 

Utvořené od anglických základů na domácí půdě výrazy přispívají k sémantické 

diferenciaci: branding – brandování, cracking – crackování, спонсоринг – спонсирование, 

лоббинг – лоббирование дриблинг – дриблингование. 

 

V materiálových korpusech jsme zaznamenali rozmanité abstraktní názvy utvořené od 

anglických základů na domácí půdě, zejména v procesu abstraktizace konkrét: byznysmanství, 

developerství, hackerismus, lobbismus, hypermarketismus, ultrakompaktnost, wapizace atp. 

Podobně v ruštině: компьютеризация, секьюритизация, софтизация, лоббирование, 

лоббизм, спонсирование, стрингерство atp. 

Kvantitativní analýza provedená v rámci českého materiálového korpusu ukázala, že 

je nových substantiv přejatých z angličtiny nebo od nich utvořených v období, které dokládá 

zkoumaný materiál, v poměru abstrakta – konkréta přibližně stejně: 629 – 646.  
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