
Tab. 1.   Používání vybraných výpůjček obyvateli venkova 

 

č.  

Výpůjčka 

Znám, umím 

vysvětlit 

Znám 

(chápe 

nesprávně) 

Slyšel(a), neumím 

vysvětlit 

Neznám, nikdy 

jsem to slovo 

neslyšel(a) 

Poznámka 

1. ченж „překupník“ 92 % 

 

  8 % 

 

Podle některých dotazovaných (i z druhé skupiny) 

venkované běžně přicházejí do styku např. s překupníky 

kůží nebo masa.  

2. бонус „bonus“ 36 % 

 

12 % 20 % 32 % Někteří dotazovaní si spojovali toto slovo s mobilními 

telefony, neboť se často vyskytuje právě v souvislosti 

s výhodnými nabídkami mobilních operátorů.   

3. экс „ex, bývalý“ 56 % 

 

4 % 

 

16 % 

 

24 % Slovo экс je velmi často používáno v tisku, jak  

v seriózním, tak i v bulvárním.  

4. даашинз „šaty“ 68 % 

 

20 % 4 % 

 

8 % 

 

Někteří dotazovaní popisovali даашинз např. jako krátkou 

halenu s rukávy, letní šaty mongolského střihu (дан дээл), 

vestu (хантааз) nebo jako zavinovací oděv. Dotazovaní, 

kteří toto slovo znali, je vesměs vysvětlovali dříve 

používaným synonymem *палааж (платье < ru. платье).   

5. брэнд „značka“ 56 % 

 

20 % 

 

12 % 12 % I přes vysoké procento si toto slovo lidé nejčastěji vybavují 

ve známých konotacích (брэнд хувцас „značkové zboží“, 

брэнд бүтээгдэхүүн „značkové výrobky“). Další si je 

spojují s významem „mimořádně kvalitní“, „nové“, příp. 

„nové a kvalitní“, pokaždé s vazbou na zboží.  

6. шоу „šou“ 84 % 

 

4 % 8 % 

 

4 % Význam slova шоу v povědomí dotazovaných se pohybuje 

od představení (někdy pod otevřeným nebem), přes 

zábavné představení, zábavu, veselí až po večírek.  



7. шоудах 

„bavit se v podniku“ 

(zahrnuje návštěvu 

podniku s popíjením 

alkoholu a často také 

diskotéku) 

72 % 8 % 

 

8 % 

 

12 %  

8. бодьсатва „bódhisattva“ 36 % 

 

4 % 16 % 

 

44 % Dotazovaní ve 2. a 3. skupině dávají toto slovo do 

souvislosti s buddhismem. Dotazovaný ve 2. skupině je 

vysvětluje jako „činit dobro“. 

10. сейф „sejf, trezor“ 92 % 

 

 4 % 4 % Valná většina dotazovaných zcela jednoznačně reagovala 

jen na adaptovanou výslovnost *цээп.  

11. кондишн ~  

эр-кондишн 

„klimatizace“ 

24 % 

 

4 % 20 % 

 

52 % 

 

Jedna dotazovaná (2. skupina) popsala эр-кондишн jako 

ventilaci v kuchyni.  

Příklad mimo dotazník: Buddhistický mnich Baatar, jenž 

působí v klášteře Chamaryn chijd jako průvodce po 

klášteře a okolí pro mongolské turisty (uvedl, že žádný cizí 

jazyk nezná), přirovnal ve svém výkladu místní jeskyně, 

které byly používány k meditaci  

i jako knihovna, k místu s „přírodní klimatizací..   

12. амбиц  

 (polit.) „ambice“ 

12 % 

 

4 % 20 %  

 

64 % Jedna dotazovaná (2. skupina) chápe амбиц, resp. 

амбицтай (ambice-Soc.) jako „dominantní“.  

 



Tab. 2.    Používání vybraných výpůjček obyvateli městských aglomerací 

 

č.  

Přejímka 

Znám, umím 

vysvětlit 

Znám 

(chápe 

nesprávně) 

Slyšel(a), neumím 

vysvětlit 

Neznám, nikdy 

jsem to slovo 

neslyšel(a) 

Poznámka 

1. ченж  „překupník“ 100 % 

 

   Význam slova byl všem dotazovaným naprosto jasný. 

Jedna dotazovaná uvedla, že je lze také chápat ve 

významu „směnárna“. Paní, která byla dotazovaná 

v jednom z ulánbátarských antikvariátů,* sama sebe 

označila za „номын ченж“ (překupnici knih).   

2. бонус „bonus“ 78,9 % 10,5 % 10,5 %   

3. экс „ex, bývalý“ 78,9 % 

 

15,8 % 

 

5,3 % 

 

 Jeden dotazovaný je chápe pouze jako x v matematice. 

4. даашинз „šaty“ 73,7% 

 

26,3 % 

 

  Někteří dotazovaní popisovali даашинз také jako sukni.  

5. брэнд „značka“ 42,1 % 

 

42,1 % 

 

15,8 % 

 

 Slovo брэнд mají lidé zpravidla zafixováno  

v konkrétních vazbách tak, jak je znají z nápisů nebo 

reklam. Druhá skupina dotazovaných je chápe nejčastěji 

jako „kvalitní“, „vynikající, prémiový“, příp. „ověřené a 

kvalitní“.  

6. шоу „šou“ 100 %     

                                                           

*
 Antikvariáty v Ulánbátaru mají dnes podobu krytých tržnic s knihami. Ještě před několika lety se však bukinisté koncentrovali na několika    

místech a knihy se nabízely v otevřených stáncích. Největší podíl prodeje představují v současnosti školní knihy a učebnice, vzácnější a 

dražší knihy mívají prodejci doma a jsou schopni je dodat na požádání. 



7. шоудах 

(hov.) „bavit se  

v podniku“ (zahrnuje 

návštěvu podniku  

s popíjením alkoholu a 

často také diskotéku) 

100 % 

 

    

8. бодьсатва 

„bódhisattva“ 

42,1 % 

 

10,5 % 

 

21,1 % 

 

26,3 % 

 

Dotazovaní ve 2. a 3. skupině si toto slovo spojují 

s buddhismem. 

10. сейф „sejf, trezor“ 94,7 % 

 

 5,3 % 

 

 Výslovnost u dotazovaných se pohybovala od [se:f], [se:pf] 

až po adaptovanou [ce:p].   

11. кондишн ~  

эр-кондишн 

„klimatizace“ 

94,7 % 

 

  5,3 % 

 

Jedna dotazovaná (2. skupina) popsala эр-кондишн jako 

ventilaci v kuchyni.  

 

12. амбиц 

(polit.) „ambice“ 

42,1 % 

 

26,3 % 

 

21,1 % 

 

10,5 % 

 

Někteří dotazovaní dokáží popsat význam slova pouze na 

konkrétních příkladech. Dotazovaní ve 2. skupině je 

nejčastěji chápou jako „schopný“, „vážený“ nebo „ten, co 

dělá věci po svém“.  

 

 

 

 


