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Úvod 

�eský jazyk není statickým útvarem, nýbrž se stále vyvíjí. Nejvíce zm�n m�žeme 

pozorovat v rovin� lexikální, která tak reflektuje sociální a technický vývoj spole�nosti. 

Pokud v daném jazyce neexistuje pro novou skute�nost vhodné pojmenování, dochází 

mj. k výp�j�ce z cizího jazyka. Do �eštiny proniklo mnoho slov z klasických jazyk�, 

jakými jsou latina a �e�tina, z jazyk� slovanských a vzhledem ke geografické poloze také 

z n�m�iny, ale i italštiny a francouzštiny. Jazyk, který ovliv	uje v sou�asné dob� naši 

mate�štinu nejvíce je jazyk anglický. S tímto trendem se setkáváme i v jiných jazycích a 

�asto bývá angli�tina nazývána „linguaou francou“ moderní doby. Mnohá anglická slova 

se v �eštin� již pln� adaptovala, jiná se objevila teprve v nedávné dob�. Anglicismy již 

dávno nejsou pouze sou�ástí terminologie, ale setkáváme se s nimi v rámci každodenní 

reality v médiích, v reklam�, p�i práci s moderními technologiemi, v gastronomii, 

v názvech pracovních pozic �i obchodních spole�ností. Fenomén nov� p�ijímaných 

anglicism� nás zaujal již p�i zpracovávání bakalá�ské práce v�nované �asopis�m pro 

dívky. Rozhodli jsme se tedy v práci magisterské propojit oba aproba�ní p�edm�ty a 

zam��it se na porozum�ní nov� p�ejímaným anglicism�m. Za nov� p�ejaté anglicismy 

budeme považovat ty, které byly uvedeny v n�kterém ze slovník� neologism�, �i 

v Databázi Neomat1, p�ípadn� se �asto vyskytují v médiích i b�žné komunikaci a nejsou 

žádným slovníkem ješt� zachyceny. Za cílovou skupinu jsme zvolili tu, kterou bychom 

m�li jako budoucí u�itelé nejvíce ovliv	ovat a vést ke správnému použití jazyka, tedy žáky 

základní školy a studenty gymnázia. 

Práce je rozd�lena do dvou hlavních kapitol. V první �ásti, teoretické, se budeme 

zabývat slovní zásobou �eštiny a jejími vrstvami. Zam��íme se na slova vymezená �asovou 

platností, p�edevším na neologismy. Dále se budeme zabývat p�ejímáním slov v rámci 

jednoho jazyka i z jazyk� cizích. Uvedeme, z jakých jazyk� p�ijímá �eština nová slova a 

jak probíhá jejich adaptace. Nejv�tší �ást v�nujeme p�ejímání slov z anglického jazyka, 

tedy anglicism�m. Pokusíme se nastínit problematiku anglicism� v �eštin� z historického 

hlediska až po nejnov�jší vlivy na �eštinu. Podrobn�ji rozebereme zp�sob adaptace 

anglicism� v �eštin�. 

Ve druhé �ásti, praktické, nejprve p�edstavíme použitou metodologii. Jako hlavní 

výzkumnou metodu jsme zvolili dotazníkové šet�ení provedené mezi žáky 6. a 9. ro�ník�

                                                
�
�Databáze Neomat je elektronický neologický archiv ÚJ� AV �R, v.v.i, pokrývající zpracovaný materiál od 

roku 1991. Dostupný z www.neologismy.cz.�
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pražské základní školy a mezi studenty primy a kvarty opavského gymnázia. Celkem se do 

výzkumu zapojilo 140 respondent�. V dotazníku se zam��íme na pasivní i aktivní znalost 

anglicism�. Pasivní znalost budeme zkoumat pomocí dvou úloh. V první z nich bude 

úkolem respondent� zvolit z nabídky �ty� možností správnou definici izolovaného výrazu. 

Ve druhé úloze budou respondenti vybírat vhodný anglicismus dopl	ující kontext. Aktivní 

znalost anglicism� budeme zjiš
ovat pomocí úlohy zam��ené na schopnost nahradit �eský 

výrazu ve v�t� vhodným anglicismem. 

V další podkapitole p�edstavíme zpracované výsledky dotazníkového šet�ení. 

Rozhodli jsme se získané výsledky porovnat z hlediska pohlaví, v�ku a typu navšt�vované 

školy. Pro v�tší výpov�dní hodnotu budeme porovnávat procentuální úsp�šnost 

jednotlivých skupin p�i �ešení jednotlivých úloh. P�edpokládáme vyšší úsp�šnost žák�

starších než mladších a také vyšší úsp�šnost student� gymnázia oproti žák�m základní 

školy. Dále se domníváme, že úsp�šnost správných odpov�dí dle pohlaví respondent� bude 

taktéž ovlivn�na oblastí použití daného výrazu. P�edpokládáme, že chlapc�m by mohli být 

bližší výrazy z oblasti moderních technologií, zatímco dívkám spíše výrazy týkající se 

vztah�, gastronomie �i módy. 
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Teoretická �ást 
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1. Slovní zásoba �eštiny 

Podle Zde	ky Hladké (2003, s. 92–93) tvo�í slovní zásobu (lexikon) ur�itého 

jazyka souhrn všech jeho lexikálních jednotek, tj. jednovýznamových i vícevýznamových 

(polysémiích) slov a ustálených slovních spojení. Jejich po�et není v žádném jazyce p�esn�

zjistitelný a neustále se m�ní. P�ibližnou p�edstavu o slovní zásob� podávají slovníky. 

Nap�. náš nejrozsáhlejší výkladový slovník (P�íru�ní slovník jazyka �eského, 1935–1957) 

obsahuje zhruba 250 000 heslových slov, ani on však nezachycuje lexikální bohatství 

�eštiny v úplnosti. Slovní zásoba jednotlivce je pochopiteln� podstatn� menší. Odhaduje 

se, že aktivní individuální slovník (tj. slovní zásoba, kterou jedinec aktivn� užívá ve svých 

mluvených a písemných projevech) tvo�í zhruba 5 000–10 000 slov (samoz�ejm�

v závislosti na mentálních schopnostech, vzd�lání, sociálním za�azení apod.; množství slov 

m�že být i menší nebo v�tší), pasivní slovník (tj. slovní zásoba, které jedinec rozumí, ale 

aktivn� ji neužívá) u st�edoškolsky vzd�laného �lov�k p�edstavuje p�ibližn� 40 000 slov 

(tomu zhruba odpovídá rozsah Slovníku spisovné �eštiny pro školu a ve�ejnost). 

Centrem slovní zásoby každého jazyka je ur�ité jádro. Obsahuje slova, která 

pojmenovávají nejd�ležit�jší skute�nosti b�žného života, a jsou proto nepostradatelná pro 

komunikaci (nap�. syn, voda, slunce, hlava, pes, d�m, s�l). Jádrová slova pat�í v�tšinou 

k vývojov� nejstarším a zárove	 nejstabiln�jším jednotkám v celém slovníku. Z hlediska 

synchronního jsou v�tšinou nemotivovaná, ale sama se stávají základem pro vytvá�ení slov 

odvozených. Bývají to pojmenování neutrální, bez citové a jiné p�íznakovosti. Jejich po�et 

není v jazyce velký, mají však vysokou frekvenci výskytu. Protipól slovníkového jádra 

p�edstavují málo frekventované lexikální jednotky stojící z n�jakého d�vodu na periferii 

lexikálního systému (nap�. slova zastarávající: batalion, kaprál apod.). 

1.1. Vrstvy ve slovní zásob�

Slovní zásoba netvo�í jednolitý celek. Dle Hausera (1980, s. 18–19) tvo�í naprostou 

v�tšinu slovní zásoby spisovného jazyka slova s funkcí pojmenovávací bez zvláštních 

vedlejších p�íznak�. Možno jich použít v r�zných oblastech vyjad�ování, jsou to slova 

neutrální. 
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Menší po�et slov má vedle své pojmenovávací funkce další p�íznaky slohové nebo 

citové, jiná se poci
ují jako zvláštní pro sv�j p�vod, p�íslušnost k jiným útvar�m 

národního jazyka, nebo z hlediska dobového. 

Tak se ve slovní zásob� vytvá�ejí vrstvy charakterizované: 

1. p�íslušností k jiným útvar�m národního jazyka (slova ná�e�ní, obecná, slangová, 

argotická) 

2. p�vodem (slova cizí a p�ejatá) 

3. �asovou platností (archaismy a neologismy) 

4. frekvencí užití (slova �ídká a ojedin�lá) 

5. slohovými p�íznaky (slova knižní, hovorová, poetismy, termíny) 

6. citovostí (slova s kladnými a zápornými citovými p�íznaky) 

V naší práci jsme se zam��ili na �ást slovní zásoby, která v Hauserov� d�lení spadá do 

vrstev uvedených pod body dva a t�i. 
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2. Slovní zásoba vymezená �asovou platností 

Hladká (2003, s. 94–95) z aspektu �asového ve slovní zásob� vyd�luje dv�

p�íznakové vrstvy stojící na periferii lexikálního systému: slova zastarávající a slova nová. 

Mezi slovy zastaralými rozlišuje tzv. archaismy (pojmenování ustupující jinému 

pojmenování nov�jšímu, které se stalo b�žn�jším, nap�. drahný (�as) X dlouhý, regiment X 

pluk, anžto X protože) a historismy (pojmenování zaniklých historických skute�ností, 

nap�. halapartna, cech, tolar, dráb, verbí�; vuml, kádrovák). Archaism� se užívá 

p�edevším jako stylistických synonym, historism� se užívá p�edevším v odborné i 

beletristické historické literatu�e. 

Neologismy definuje Hladká (2003, s. 95) jako slova relativn� nová, která dosud 

pevn� nezakotvila v pov�domí všech mluv�ích nebo jsou alespo	 ješt� jako nová 

poci
ována. Postupn� tento p�íznak novosti ztrácejí, za�ínají se vyskytovat ve v�tší 

frekvenci a stávají se platnou sou�ástí lexikálního systému (nap�. chlebánek, sjetina, 

zviditelnit, zohlednit). Tento proces m�že být r�zn� rychlý, n�které neologismy však 

v jazyce nezakotví v�bec a zaniknou (srov. nap�. zánik �etných obrozenských neologism�: 

zp�vo�e�nost – ,básnictví‘, �lov�kosloví – ,antropologie‘, páchnidlo – ,vo	avka‘; též nap�. 

povále�né (slangové) sonyboj – ,policista‘ aj.). V sou�asné dob� velký po�et neologism�

p�edstavují slova p�ejatá z jiných jazyk�, p�edevším z angli�tiny. 

2.1. Neologismy 

V naší práci jsme se zam��ili na znalost anglicism� do �eštiny p�ejatých nov�. 

Lexikální jednotka, která se ve vztahu k existujícím jednotkám slovní zásoby sou�asného 

jazyka vyzna�uje novostí, a to jak z hlediska vzniku, tak z hlediska funk�ního (funk�n�

systémového, komunika�ního, stylistického) se dle Encyklopedického slovníku �eštiny 

nazývá neologismus. (2002, s. 284–285) Neologismy vznikají z pot�eby pojmenovat nové 

v�ci, jevy i z pot�eby nahradit dosavadní výrazy prost�edkem p�esn�jším nebo 

výrazn�jším. Vznikají též jako výsledek zám�rného hledání (citov�, intelektuáln�) 

p�sobivého vyjád�ení. Bývají i výsledkem spontánního tvo�ení. Neologismy vznikají ve 

všech komunika�ních sférách a útvarech národního jazyka. V tvo�ení neologism� se 

mohou projevovat jak obecn�jší vývojové tendence, tak i ty lexikáln�sémantické nebo 

slovotvorné procesy, které nejsou v dané dob� ješt� patrné. Neologismy se nejenže ú�astní 

proces� strukturace a restrukturace slovní zásoby, ale také výsledky t�chto proces� za 



12

p�íhodných podmínek stabilizují. Neologizace slovní zásoby pat�í k obecným proces�m 

v jazyce. 

P�i ur�ování konkrétních jednotek jako neologism� se uplat	uje obvykle kritérium 

�asové, tj. doba vzniku, dále kriterium jazykové variety (útvaru), v níž neologismy vznikají 

a v níž se uplat	ují (spisovný jazyk, b�žná mluva, slang atp.), kriterium strukturní, které se 

zakládá na vztahu formy a obsahu, kritérium lexikalizace (zapojení nové jednotky do 

lexika) a uzualizace (zobecn�ní v úzu). V n�kterých koncepcích neologism� se klade 

zna�ný d�raz na kriterium psychologické (poci
ování novosti ze strany uživatel�). 

V rámci neologism� se zpravidla rozlišuje mezi vlastními, lexikálními neologismy 

a mezi pojmenováními tvo�enými a užitými p�íležitostn�, tj. okazionalismy. 

Existující klasifikace neologism� odrážejí nejen r�zné stránky nových výraz�, ale 

také r�zné možné p�ístupy k neologickým jev�m. Podle Encyklopedického slovníku 

�eštiny (2002, s. 285) se nej�ast�ji uplat	uje t�íd�ní neologism� z hlediska strukturního a 

funk�ního: 

Mezi neologismy z hlediska strukturního se �adí:  

a) slovotvorné neologismy (bazéná�, hladovká�, stánka�; videozáznam, 

videokavárna; ekozboží, ekozna�ka) 

b) p�ejatá slova (gambler, snowboard) 

c) slova s novým významem, tzv. neosémantismy (divize – „odd�lení, skupina, 

úsek ur�ité organizace, podniku“, hv�zdný – „vynikající, špi�kový“)

d) víceslovná (sdružená) pojmenování (sametová revoluce, divoká karta, 

mobilní telefon, da� z p�idané hodnoty) 

e) frazémy (být stejné krevní skupiny, být mimo mísu) 

Z hlediska funk�ního se za neologismy mj. považují ty jednotky, jejichž užití – 

p�vodn� vázané na pracovní, zájmové, sociální prost�edí atp. – se m�ní a spolu s tím se 

p�ehodnocuje jejich p�vodní (odborná, profesní, slangová atp.) p�íznakovost. 

Platnost neologismu mají i jednotky, které se kdysi p�estaly užívat, ale po ur�ité 

dob� se jejich užívání obnovuje (radní – „�len obecní rady“). 
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3. P�ejímání slov 

Slovní zásoba se m�ní také p�ejímáním slov, a to i mezi vrstvami jednoho 

národního jazyka, ale p�edevším z jazyk� cizích. P�ejímky v rámci jednoho jazyka d�lí 

Hladká (2003, s. 100) na p�ejímání z lexikálních vrstev specifikovaných:  

a) místn� (nap�. rozší�ení dialektismu d�dina) 

b) dobov� (nap�. obohacování �eštiny o prvky staro�eské v dob� národního 

obrození: touha, látka, ješitný) 

c) funk�n� (nap�. novodobé rozší�ení odborného termínu ekologie do b�žného 

slovníku) 

P�ejímání slov cizojazy�ného p�vodu je podmín�no politickými, ekonomickými a 

kulturními kontakty mezi jazykovými spole�enstvími. P�ejatá slova p�icházejí s novými 

skute�nostmi (telefon, raketoplán, computer), p�ípadn� ozna�ují p�edm�ty a jevy typické 

jen pro ur�itý prostor nebo �as (bóra, vádí, tomahavk, reconquista), mohou však mít také 

funkci stylistického synonyma (rozsudek – ortel kniž.; jaro – vesna bás.; obchod – kšeft ob. 

expr.), eufemistického synonyma (tlustá – korpulentní), eventuáln� mohou být pouze 

módní záležitostí (srov. v sou�asné dob� nadm�rné užívání významov� posunutého slova 

filozofie, nap�. z denního tisku: filozofie benzinových pump). Nej�ast�ji se cizí slova 

objevují v oblasti terminologické, pro niž jsou výhodná mezinárodní srozumitelností, 

nezatížeností druhotnými významy a �asto též v�tší schopností vytvá�et odvozeniny (srov. 

nap�. deriva�ní možnosti p�ejatého termínu adjektivum a domácího opisného pojmenování 

p�ídavné jméno). 

3.1. Vrstva slov cizích 

Nejv�tší �ást slovní zásoby tvo�í slova domácího p�vodu. Krom� nich jsou tu však 

zastoupena i slova cizího p�vodu. Podle Hausera (1980, s. 51) není tato vrstva jednotná a 

vnit�n� se roz�le	uje podle:  

a) p�izp�sobení slov�m domácím 

b) stá�í p�ijetí 

c) jazyk�, z kterých bylo slovo p�ejato 

d) funkce 
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Zde	ka Hladká (2003, s. 100 – 102) vyd�luje p�ejatá slova pouze do dvou skupin, a to:  

a) Typy p�ejatých slov podle zp�sobu a míry p�izp�sobení 

Pro �eštinu je charakteristická tendence za�le	ovat p�ejímaná slova co nejúpln�ji do 

domácího jazykového systému, a to jak po stránce hláskoslovné, tak morfologické.  

Podle míry p�izp�sobení lze rozlišovat: 

1. lexikální jednotky citátové (slova a p�edevším slovní spojení zachovávající si 

p�vodní pravopis, v�tšinou též výslovnost a nep�ejímající �eské koncovky, nap�. 

science fiction, fair play, status quo; pat�í sem i p�ejatá tzv. ok�ídlená slova, tzn. 

citáty r�zných r�ení i skute�ných výrok�: omnia mea mecum porto, cherchez la 

femme apod.); 

2. lexikální jednotky �áste�n� p�izp�sobené (slova dosud poci
ovaná jako cizí, po 

stránce formální – zejména pravopisné – �asto kolísající, nap�. computer i 

komputer, marketing i marketink; briefing i brífink); 

3. lexikální jednotky zcela zdomácn�lé (p�izp�sobené �eskému jazykovému prost�edí 

natolik, že se vytratilo pov�domí o jejich cizím p�vodu, nap�. košile, and�l, 

vzduch). 

Zvláštním p�ípadem p�ejímání z cizích jazyk� je tzv. kalkování, tj. p�esné 

napodobení cizího vzoru s využitím domácích jazykových prost�edk�. Kalky mohou být a) 

slovotvorné (vznikají p�ekladem slovotvorných �ástí, nap�. sub/scribere – pode/psat, 

mytho/logia – báje/sloví, selbst/verständlich – samo/z�ejmý); b) frazeologické (vznikají 

p�ekladem frazému (im Bilde sein – být v obraze); c) sémantické (vznikají p�ipojením 

dalšího významu podle cizího vzoru, nap�. slovo zámek – ,za�ízení na zamykání‘, získalo 

druhý význam ,palác‘ pod vlivem n�meckého Schloß, které znamená obojí). 

Spojují-li se v slov� prvky domácího a cizího jazyka, vznikají slova hybridní. 

�asto jde o vytvá�ení nového domácího slova s použitím abstrahované složky cizí, nap�. 

motosou�ástka, fotosout�ž, maxisukn�. Hybridní slova mívají n�kdy slangový charakter 

(slibotechna), mohou však být i odbornými termíny (supravodivý). 
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b) P�ejatá slova podle p�vodu 

Do �eštiny byla jako do v�tšiny tzv. kulturních jazyk� p�ejímána zejména �ada slov 

latinských a �eckých (z �e�tiny nap�. demokracie, parabola, patos, typ; z latiny doktor, 

k�íž, herbá�, speciální, termín apod.). 

Z územn� blízkých jazyk� p�ejímala �eština díky historickým kontakt�m nejvíce 

slov z n�m	iny, p�ípadn� n�m�ina zprost�edkovala p�ejetí z jazyk� jiných (nap�. brýle, 

knedlík, šunka, taška; mnoho výraz� bylo p�ejato v oblasti �emeslnického názvosloví a 

�emeslnických slang�, nap�. fortel, hoblík, klempí�, ponk, šichta; v nespisovném jazyce 

zakotvila také �ada p�ejatých sloves: lajsnout, majznout, fantazírovat, linýrovat apod.). 

�eština má rovn�ž �adu výp�j�ek ze slovanských jazyk�, a to zejména v d�sledku 

jejich programového p�ejímání v období národního obrození (nejvíce z polštiny: báje, 

otvor, p�vab, v�da; z ruštiny: chrabrý, p�íroda, šíje, vzduch; ze slovenštiny: zástava, 

zbojník; ze srbocharvátštiny: junák, snacha atd.). Z ruštiny p�ejala �eština �adu slov také 

ve 20. století (nap�. bezpartijní, kulak, polárník, sov�t). 

Do �eštiny se p�ejetím dostala slova i z �ady dalších evropských a �asto i 

neevropských jazyk� (nap�. z italštiny hudební terminologie: duet, forte, soprán, virtuoz; 

z angli	tiny terminologie sportovní, dnes též po�íta�ová, dále slova z civiliza�ní vrstvy 

apod.: fotbal, sport, tenis, trénink; computer/ komputer, byte/ bajt, drive/drajv, hardware, 

software; z francouzštiny slova týkající se módy: baret, bl�za, fazóna, manžeta; 

z exotických jazyk�, nap�. z arabštiny slova alkohol, káva, trafika; z ture	tiny jogurt, 

klobouk, tasemnice; z hindštiny džungle, jóga; z 	ínštiny nap�. p�es ruštinu �aj, p�es 

angli�tinu ke�up; z indiánských jazyk� potlach, squaw, vigvam apod.). 

Zvláštní skupinu p�ejatých slov tvo�í slova mezinárodní (internacionalismy), 

užívaná ve v�tšin� evropských a v �ásti neevropských jazyk�. Jsou to p�edevším 

nadnárodní lexikální jednotky �eckého nebo latinského p�vodu, �asto um�le vytvo�ené 

z �eckých �i latinských slovních základ� (nap�. automobil, magnetofon, televize). Pat�í 

k nim velká �ást mezinárodní odborné terminologie (nap�. názvy v�dních disciplín: 

biologie, filozofie, geografie). Charakteru internacionalism� nabývají dnes i slova 

p�ejímaná z jednotlivých národních jazyk�, nap�. italská hudební terminologie, anglická 

sportovní a po�íta�ová terminologie (viz výše) apod. K internacionalism�m lze �adit i 

slova vázaná na ur�ité místní nebo �asové prost�edí (nap�. vigvam, ostrakismus), dále 

n�která tzv. ok�ídlená slova a n�která apelativizovaná propria. 
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K tématu internacionalizm� �ermák (2010, s. 221) dodává: „V�tšina dnešních 

p�ejímek má obecn� p�edevším povahu internacionalism� a ob� kategorie se tedy 

p�ekrývají. Jen v malé mí�e k nim náležejí i lexémy jasn� konkrétního národního p�vodu 

(resp. jazyka), které se siln� rozší�ily do mnoha jiných jazyk� (srov. dolar, kafe, kimono, 

krokodýl, ombudsman, ražni�i, rupie, sauna, savana, tundra, whisky a jazyky stojící za 

nimi). 

P�ejímky stále nové se uskute�	ují plynule a záleží p�i nich jak na momentální 

dobové pot�eb� nové nominace, tak na nabídce zdrojového jazyka. Není sporu, že jím je 

v posledních letech nová lingua franca angli�tina. „Rozbor nové vrstvy slovní zásoby 

�eštiny potvrzuje dnes všeobecn� známou skute�nost, že na obohacování lexika �eštiny se 

významn� podílejí p�ejímky a že mezi nimi mají v sou�asnosti zcela výsadní postavení 

anglicizmy. Ukazuje se, že po�et p�ejímek pocházející z jiných jazyk� než z angli�tiny je 

v pom�ru k anglicizm�m velmi nízký a že i mnohé z t�chto p�vodem neanglických výraz�, 

majících v�tšinou ráz internacionalizm�, se do �eštiny dostaly práv� prost�ednictvím 

angli�tiny. (Mravinacová 2005, s. 187) P�estože se i dnes objevují novodobí puristé, je dle 

Františka �ermáka (2010, s. 221) pošetilé proti p�ejímkám z ní protestovat: „Narozdíl od 

lidí, kte�í by rádi jazyk plánovali a regulovali (preskriptivisté), což je po�ínání jak 

absurdní tak sm�šné (jazyk je svým vývojem podobný živému organismu, který si 

monopoln� nem�že p�ivlastnit a ovládat jedna skupinka lidí), a jazyk si v této oblasti 

snadno poradí sám: co je skute�n� zapot�ebí, si ponechá, a co není, odvrhne a v zásad�

k tomu nepot�ebuje ani �editele ani rádce, a� už amatérské, politické �i pseudolingvistické. 

Je známo, že ty p�ejímky, které se ujaly, v zásad� jazyk vždy obohacují, nikdy v n�m nic 

nezdvojují (jak se m�že n�kdy do�asn� zdát) a nejsou tedy, jak si naivní lidé myslí, 

zbyte�né.“ Ne všichni lingvisté však toto nadšení sdílejí. N�kte�í se k masivnímu p�ejímání 

slov z angli�tiny vyjad�ují opatrn�ji. P�íkladem je bohemista Robert Adam, který se dle 

vlastních slov „rovn�ž cítí být p�ítelem angli�tiny, anglosaské kultury a anglosaských 

spole�enských zvyklostí“. V �lánku Anglicizace �eštiny a �eského komunika�ního prostoru

(2012) mimo jiné uvádí, že „Není pochyb o tom, že v sou�asnosti je vliv angli�tiny na 

�eštinu mnohonásobn� v�tší než vliv kteréhokoli jiného jazyka, ba než vliv všech ostatních 

jazyk� dohromady. Pravd�podobnost, že se bude v budoucnosti oslabovat, je mizivá; je 

proto mylné ozna�ovat sou�asné angliciza�ní tendence v �eštin� za projev jazykové módy – 

móda je totiž z podstaty do�asná. Podle F. Daneše je vliv angli�tiny dokonce 

nejvýrazn�jším rysem pohybu v sou�asné �eštin�. Projevuje se na všech jazykových 
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rovinách i v pravopise.“ Adam dále zmi	uje, že v�tšina d�ležit�jších politických stran 

odmítá jazykový zákon a v záv�ru své stati vyslovuje hypotézu, že �ada rodilých �ech�, 

v�etn� tv�rc� ve�ejných sd�lení, p�isuzuje angli�tin� vyšší prestiž než národnímu jazyku a 

že „�eština se pro mnoho z nás, v mnoha komunika�ních �i funk�ních oblastech a v mnoha 

žánrech komunikát� stává neprestižním, ba nepreferovaným komunika�ním kódem.“(ibid) 

3.2. Adaptace slov p�ejatých 

Podle Hausera (1980, s. 51–53) se cizí lexikální prvky rozvrstvují na ose, jejímiž 

krajními póly jsou slova zcela p�izp�sobená a slova zcela nep�izp�sobená. První z nich, 

slova p�izp�sobená formou, hláskovou stavbou a mluvnicky, nazývá slovy zdomácn�lými. 

Proces p�izp�sobení u nich zašel tak daleko, že si uživatelé cizost jejich p�vodu v�bec 

neuv�domují (škola, kalendá�, cihla, banka, plech, barva). 

Do st�edu mezi ob� krajnosti Hauser (ibid) �adí slova, která sice pat�í k b�žným 

prost�edk�m lexikálním, avšak která si podržují ur�itý rys cizosti. Cizí p�vod se prozrazuje 

jejich formální stránkou, a to ve zvukové a grafické podob�. V hláskové stavb� se objevují 

hlásky, které se v neutrálních �eských slovech nevyskytují: g – guma, generál, sága, 

gymnázium; f – fyzika, fráze, asfalt, nafta. Odlišné jsou i kombinace hlásek: automobil, 

pneumatika, koalice, biologie. V podob� psané jsou signálem cizosti: písmeno x: praxe, 

box, existence,taxa, xylofon; psaní i/y pro �eská slova: kritika, rival, diktát, politika; psaní 

ú uprost�ed slova a na konci: ragú, skútr, kúra, psaní ó: chór, balón, sólo, nivó. 

Po stránce mluvnické se objevují odchylky p�i sklo	ování: datum – data, téma – 

tématu; nesklonnost: relé, kupé, plató, byró, karí. 

U mnoha slov této skupiny však z jejich formy cizost patrna není. Prozrazuje ji jen 

zkoumání p�vodu slova: motor, republika, panel, kanál, parta, leporelo, ropa. Rozhoduje 

to, že je u nich cizost stále poci
ována, na rozdíl od skupiny první, kde si ji uživatelé již 

neuv�domují. 

Slova zdomácn�lá a slova p�izp�sobená mohou p�íslušet i k jádru slovní zásoby, 

(škola, kabát, košile, peníze; milión, beton, republika, elekt�ina). 

Na druhém krajním pólu jsou slova, která Hauser (ibid) ozna�uje jako slova 

nep�izp�sobená, tedy taková, která se stále poci
ují a chovají jako cizí. Tvo�í je 
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pojmenování cizích reálií a slova citátová. Cizí reálie si udržují sv�j výlu�ný ráz pro t�sné 

sep�tí s nezvyklou skute�ností. Užívá se jich ve vztahu k cizímu prost�edí. Jedná se nap�. o 

pojmenování cizí m�ny (rubl, dolar, libra), od�vu a jeho �ástí (kimono, sarí, sombrero), 

jídel a nápoj� (saké, maté, curacao, whisky) �i titul� a postavení (sir, lord, markýz, 

samuraj). 

Jestliže se cizí v�ci rozší�í v domácím prost�edí nebo vejdou v širší známost, 

pozbývají jejich názvy p�íznaku cizosti, resp. výlu�né cizosti (srov. nap�. kánoe, kajak, 

kakao, makaróny, špagety, džem, džez, ko�ak). 

Z t�chto d�vod� je z�ejmé, že hranice mezi slovy z�ásti p�izp�sobenými a 

nep�izp�sobenými je plynulá. Proces p�izp�sobování cizích slov domácím je živý a stále se 

prosazuje. Po mluvnické stránce z�stávají nep�izp�sobenými pouze slova nesklonná: žervé, 

šodó, lady. V�tšina cizích slov i nov� p�ejatých se p�izp�sobuje slov�m domácím a v�azuje 

se do sklo	ovací soustavy. N�která si podržují zvláštnosti, nap�. téma – tématu, avšak 

�asem je ztrácejí: cirkus – cirkusu. 

Mravinacová (2005, s. 189) chápe p�ejímání cizojazy�ných lexém� jako proces 

integrace p�evzatého prvku do slovní zásoby p�ebírajícího jazykového útvaru, p�i�emž 

aktivní úlohu sehrává p�ebírající útvar. Poukazuje však na fakt, že ne všechny elementy 

cizího jazyka, které ú�astníci komunikace v �eštin� použijí, jsou do �eské slovní zásoby 

integrovány. Mnohé z nich z�stanou na úrovni p�íležitostných „výp�j�ek“, což bývá 

v textu signalizováno nap�. uvozovkami, kurzívou apod. (fast-walking, fat-free, hot pants, 

youth-hostel, official time atd.) 

Na rozdíl od nich cizí lexémy, které do �eštiny p�ejímané jsou, vykazují ur�itý 

stupe	 integrace. Prvním signálem je jejich opakovaný výskyt p�i komunikaci. 

P�íznakem nízkého stupn� integrace bývá to, že p�ejaté lexémy nejsou sou�ástí 

morfologických a slovotvorných paradigmat a svou slovn�druhovou povahu a gramatické 

významy jako pád, �íslo a rod vyjad�ují pouze prost�ednictvím syntagmatu. Nízký stupe	

integrace se dále projevuje na zp�sobu za�len�ní cizích prvk� do syntagmatických vztah�. 

Syntaktická struktura se p�izp�sobuje tak, aby se p�ejímané lexémy objevovaly 

ve jmenných pozicích, které jsou vhodné pro objasn�ní jejich sémantiky – slovesné 

významy bývají prezentovány prost�ednictvím verbálních substantiv (nap�. význam 

slovesa carvovat se prezentuje prost�ednictvím substantiva carving). 
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3.2.1. Ortograficko-ortoepická adaptace 

Podle Mravinacové (2005, s. 190) ortograficko-ortoepická adaptace zahrnuje dva 

procesy, adaptaci pravopisnou a adaptaci výslovnostní, které neprobíhají izolovan�, ale 

vzájemn� se ovliv	ují, p�i�emž postupn� dochází k p�iblížení pravopisné a výslovnostní 

podoby p�ejatých lexém� na základ� fonologického pravopisného principu uplat	ovaného 

v �eštin�. Mravinacová považuje dovršení tohoto procesu za známku pokro�ilejší integrace 

p�ejímek. 

Hauser (1980) charakterizuje pravopisné p�izp�sobení slov cizího p�vodu jako 

komplikovan�jší. Za pravopisné p�izp�sobení nepovažuje pod�ízení �eským pravidl�m 

v p�ípadech jako nap�. psaní z ve slovech: kolize, amfaze, aposiopéze a psaní t místo 

p�vodního th: parenteze, patos. Výrazné pravopisné p�izp�sobení nachází Hauser  p�i 

fonetickém psaní slov anglického a francouzského p�vodu: ofsajd, buly, hokej (místo of 

side, bully, hockey); angažmá, parfém, žervé (místo engagement, parfum, gervais). 

V tomto p�ípad� považuje psanou podobu za známku p�izp�sobení. Dále též podotýká, že 

se kodifikace zpož�uje za rozší�ením slova a jeho pr�nikem do slovní zásoby, nebo
 se 

v Pravidlech pravopisu kodifikuje psaná podoba. 

3.2.2. Morfologická a slovn�paradigmatická adaptace 

Podle Mravinacové (2005, s. 210) pozorujeme výraznou tendenci k adaptaci v 

rovin� morfologické, nebo
 mezi p�ejímkami p�evládají substantiva, která se sklo	ují nebo 

sm��ují ke sklo	ování, mezi adjektivy cizího p�vodu p�evažují odvozená nad nesklonnými 

a u sloves, která jsou po tvaroslovné stránce vždy p�izp�sobená, lze zaznamenat sklon 

vytvá�et vidové korelace. Výraznou tendenci k p�izp�sobení shledává i v rovin�

slovotvorné (slovotvorné formanty se podílejí na morfologické adaptaci n�kterých 

p�ejímek a p�ejatá slova se stávají východiskem systémových slovotvorných proces�). 

Adaptaci anglicism� se v�nujeme blíže v následující kapitole. 
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4. Anglicismy v �eštin�  

V souladu s Novým akademickým slovníkem cizích slov (2005) chápeme 

anglicismus jako „jazykový prvek p�ejatý z angli�tiny do jiného jazyka nebo podle 

angli�tiny v n�m vytvo�ený“. V naší diplomové práci se zam��ujeme na anglicismy p�ejaté 

do �eštiny. 

4.1. Kulturní a jazykové kontakty 

Anglicismy v �eštin� jsou výsledkem jazykového kontaktu �eštiny 

s angli�tinou, resp. americkou variantou angli�tiny. Kontakty �eských zemí s anglofonními 

zem�mi sahají až do st�edov�ku. Nekula (2005) se odvolává na historika Josefa 

Polišenského a uvádí p�íklady t�chto kontakt� od roku 1201 (Robert Angli�an – notá�

P�emysla Otakara I.) až do sou�asnosti.  

Po vzniku �eskoslovenska v roce 1918, které se politicky opíralo o Francii a 

Velkou Británii, se posílily i kulturní a hospodá�ské vazby k t�mto zemím. Významným 

zp�sobem se o rozvíjení �esko-britských kulturních vztah� zasloužil i Vilém Mathesius, 

první profesor anglistiky na �eské univerzit� a zakladatel Pražského lingvistického 

kroužku. Jazykov� se prohloubení vzájemných kulturních vztah� odrazilo p�edevším ve 

slovní zásob� v oblasti sportu, filmu i ve v�d� a technice. 

Totalitní režimy let 1939–1945 a 1948–1989 násiln� potla�ovaly kulturní i 

jazykový kontakt s anglosaským sv�tem. Výrazné uvoln�ní p�inesla 60. léta 20. století, 

zásadní zlom však nastal až po r. 1989. Angli�tina se v �eském prost�edí stává jazykem 

v�dy, publicistiky, managementu i módním jazykem spojeným s hudbou, sportem, filmem 

a novými technologiemi, z nichž se odvíjí moderní životní styl zvlášt� mladší generace. 

Postavení angli�tiny po r. 1989 kontinuáln� sílí i ve školství, a to zvlášt� od 

ve�ejné debaty vedené v r. 2000 a 2001 o roli angli�tiny ve vzd�lávacím systému. Po roce 

1989 byl po negativních zkušenostech s všeobecn� povinnou ruštinou zaveden princip 

svobodné volby cizích jazyk�. Podle Rámcového vzd�lávacího programu pro základní 

vzd�lávání, obecn� závazného od školního roku 2005/2006, se první cizí jazyk na ZŠ 

vyu�uje od 3. t�ídy, druhý cizí jazyk od 7. t�ídy, p�i�emž jedním z nich by m�la být 

angli�tina. Tím je angli�tina de facto ustanovena jako hlavní cizí jazyk. „Po�et žák�
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�eských základních a st�edních škol u�ících se angli�tin� rok od roku stoupá a je více než 

dvojnásobný ve srovnání s po�tem žák� u�ících se všem ostatním cizím jazyk�m 

dohromady. Vyr�stají generace �ech�, kte�í budou um�t alespo� �áste�n� anglicky 

všichni.“ (Nekvapil, 2010, s. 23 cit. podle Adam, 2012) 

Podle Nekuly (2005) se antiamerikanismus a antiglobalismus dnes projevuje 

jen v odporu k mezinárodním institucím a produkt�m amerických globáln� operujících 

koncern�, nikoli v odporu k angli�tin� a anglickým pojmenováním. 

4.2. Angli�tina jako prost�edník jiných jazyk�

Nekula (2005) zmi	uje, že Warmbrunn (Englisch lexikalische Entlehnungen 

im Wortschatz der tschechischen Gegenwartssprache, 1994) ve své práci zaznamenal pro 

�eštinu 3240 lexikálních výp�j�ek z angli�tiny (bez výp�j�ek sémantických), zatímco 

etymologický slovník Holuba a Leyera z roku 1967 zaznamenal jen 448 anglicism�. Tato 

zjišt�ní jsou srovnatelná s údaji o rozší�ení anglicism� v jiných st�edoevropských jazycích 

jako nap�. v n�m�in�. Proces obohacování angli�tinou není zdaleka uzav�en. 

Zprost�edkování anglicism� p�es jiný jazyk, doložitelné zvl. v 19. stol., ale i 

pozd�ji, je spíše z�ídkavé, což sv�d�í o tom, že kontakty byly až na výjimky p�ímé. 

Rozší�ení anglicism�, v�etn� názv� výrobk� na bázi angli�tiny (walkman, computer, 

alwaysky, pampersky aj.), je výsledkem ší�ící se globalizace. Anglická terminologie 

proniká i do ozna�ení domácích produkt� a firem (Škoda pick-up, Sazka on-line). 

4.3. Anglicismy podle doby p�evzetí 

�eština se p�irozen� anglicismy neobohacuje až ve 20. stol. Nekula (2005) 

zmi	uje výraz „bil“ (z anglického bill = návrh zákon�), kterého užíval už Karel Havlí�ek 

Borovský. Už v 19. stol. se objevují anglicismy jako „manšestr“ aj. P�esto se v�tšina 

anglicism� dostala do �eštiny až ve 20. stol. Anglicismy tak mají s ohledem na dobu 

p�evzetí rozdílný charakter. Podoba výp�j�ek z angli�tiny z po�átku 20. stol. jako nap�. 

fotbal (football), volejbal (volleyball) aj. nazna�uje, že znalost anglické výslovnosti nebyla 

obecn� rozší�ena, resp. že výp�j�ka se �ídila „�eským �tením“ psané podoby slova ve 

výchozím jazyce, která následn� dostala �eskou psanou podobu. 
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Zvlášt� starší, výrazn� adaptované výp�j�ky z angli�tiny jako nap�. svetr, 

šála aj. tak již nejsou mluv�ími b�žn� poci
ovány jako cizí slova. Nov�jší výp�j�ky 

nicmén� vcelku více respektují angl. výslovnost nejen p�i výslovnosti, ale i p�i zápisu 

(trénink z training, mítink, me�bol). 

Minimální rozdíl mezi zvukovou a psanou podobou výrazu preferovala 

‚Pravidla �eského pravopisu‘ z r. 1957, dnes se naopak p�i psaní v �eštin� �asto užívá 

p�vodního anglického pravopisu p�i relativním zachování p�vodní výslovnosti: briefing, 

lobbying aj. 

Zvlášt� v 70. letech 20. století se objevuje ideologicky motivovaný purismus 

vedoucí ke vzniku domácích pojmenování pro již rozší�ené anglicismy. (hot dog – párek 

v rohlíku, handbal – �eská házená). Pronikají-li v této dob� anglicismy do �eštiny, pak 

bezpe�nou cestou p�es ruštinu (kombajn – combine, chuligán – hooligan, dispe�er,…). 

4.4. Anglické prvky v �eských textech 

Výskyt anglických prvk� v �eských textech je motivován r�zn�. Jde o odkazy 

k okolnímu sv�tu prost�ednictvím osobních a místních jmen, citace, užití výstižného 

pojmenování, které v �eštin� chybí, sociální identifikaci, ohled na nerodilého mluv�ího 

�eštiny apod. Nejde ovšem o jev vázaný výhradn� na dnešní dobu. Nekula p�ipomíná nap�. 

„Válku s mloky“ Karla �apka. 

Ke spontánním ad hoc výp�j�kám dochází p�i st�ídání kód�. St�ídání kód� a 

bilingvní situace ovšem není nutným p�edpokladem výp�j�ek. Anglická citátová slova a 

obraty i ostatní výp�j�ky užívají i mluv�í bez znalostí angli�tiny. 

Hlavním d�vodem pronikání anglicism� do �eštiny je pojmenovávací pot�eba 

– a
 už jde o pojmenování nové skute�nosti, prestiž módních výraz�, identifikaci s ur�itou 

skupinou nebo stylizaci do ur�itého zp�sobu života apod. 

4.5. Výp�j�ky z angli�tiny 

Anglická slova a morfémy se p�i p�evzetí za�le	ují do �eské v�ty, 

resp. �eského textu a p�izp�sobují se systému cílového jazyka na rovin� zvukové, grafické, 

tvaroslovné i slovotvorné, syntaktické i významové. Charakter pronikání anglicism� do 

�eštiny a zp�sob jejich adaptace lze s ohledem na znalosti systému angli�tiny a �eštiny a 
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jejich subsystém� do jisté míry p�edvídat. Srovnáním obou systém� se – na typologickém 

pozadí – zabývá �esko-anglická kontrastivní lingvistika, která má v �eských zemích 

dlouhou tradici (Mathesisus, Vachek, Trnka, Dušková aj.) Na podobu adaptace anglicism�

v �eštin� má vedle systému obou jazyk� vliv i frekvence anglicism� v �eských textech, 

konkurence s �eskými výrazovými prost�edky apod. 

Dle míry adaptace na �eský systém i integrace do n�ho se výp�j�ky pohybují 

na ose mezi citátovým slovem a slovem pln� adaptovaným. (Nekula 2005, str. 268) 

K citátovým slov�m se po�ítají jednak sousloví, která intelektualizují 

promluvu (fair play, happy end), jednak konverza�ní obraty jako no comment, sorry, O.K.

a jiné módní výrazy a obraty typu free, cool, guru, resp. výrazy, pro n�ž v �eštin�

neexistuje neutrální synonymní ekvivalent: teenager, happening, rock´n´roll. Citátová 

slova se zpravidla vyzna�ují tím, že se graficky neadaptují, a tím, že si ponechávají 

p�vodní p�ízvuk, a to i tam, kde není – jako v �eštin� – na první slabice. P�i výslovnosti 

citátových slov se ovšem adaptace n�kdy dotýká nap�. aspirace u p, t, k, bilabiálního w

nebo otev�eného æ. T�ebaže se uvádí, že tzv. citátová slova netvo�í odvozeniny a jsou 

nesklonná, n�které z výraz� mohou mít pádové koncovky, nap�. film skon�il happy endem. 

P�vodní pravopis se u nov�jších anglických výp�j�ek v �eštin� zachovává 

zvlášt� u slov, jejichž výslovnost se výrazn� liší od jejich psaného obrazu jako outsider, 

interview, puzzle apod., zatímco starší výp�j�ky jako svetr (sweater), víkend (weekend), 

byznys (business), ofsajd (offside), džus (juice) jsou již výslovnostn�, pravopisn� i 

morfologicky pln� adaptovány. 

Míru cizosti výp�j�ky m�že indikovat i kolísání rodu, nap�. u substantiv show

(n./f.), fair play (n./f.), image (m./f.) apod., �i odvozování prost�ednictvím cizích, 

neobvyklých �i modifikovaných afix� (Nekula uvádí ke srovnání p�íklad drama, dramatik, 

dramatizovat), zatímco adaptovaná slova zpravidla využívají afix� �eských, srov. 

stopovat/stopnout, mailovat/mailnout, cédé�ko, fotbálek aj. 

Vedle r�zn� a r�znou m�rou adaptovaných výp�j�ek jako make-up/mejkap, 

scanner/skener, comics/komiks aj. existují i p�ekladové, sémantické výp�j�ky jako po�íta�

(komputer), myš (mouse), horká linka (hot line), horské kolo (mountain bike) aj. 
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4.6. Výslovnostní / pravopisná adaptace a inovace 

P�i výslovnostní adaptaci výp�j�ek z angli�tiny do �eštiny dochází vzhledem 

k rozdílnosti fonologického systému – z�ásti i u tzv. citátových slov – k mnoha zm�nám. 

Nekula (2005, s. 268–269) je formuluje takto:   

1. ztrácí se vedlejší p�ízvuk a m�ní se postavení p�ízvuku hlavního: recyklace z angl. 

recycling 

2. dochází k asimilaci zn�losti u zn�lých souhlásek na konci slova �i morfému job

[džop], 

3. nedochází k redukování koncových slabik: Regan, Wilson, transfer, tandem

4. pln� se realizuje souhláska r: párty, park, parkovat, Carter, skateboard

5. ztrácí se aspirace hlásek p, t, k v po�áte�ní pozici: párty, park; tenis, tým; koks, 

kompjuter aj. 

6. ztrácejí se, resp. jinak realizují specifické fonémy, zvl.: 

a. –th /�/ na po�átku slova jako t i s, srov. Thacherová [te�erová], thriller

[triler], na konci lexikálního morfému jako s, srov. Smith [smis]; podobn� i 

hláska [�] jako [d] nap�. v madrbórd (motherboard).

b. bilabiální /w/ jako labiodentální /v/, srov. Wilson, whisky, víkend 

(weekend), sendvi� (sandwich)

c. a v zav�ené slabice, v angli�tin� realizované jako /æ/, se v �eštin� vyslovuje 

jako [e] nebo [a]; džentlmen (gentleman), handbal, tramp/tremp 

7. v �eštin� okrajové fonémy a varianty /dž/, /ou/, /ó/ a velární /�/ se ve výp�j�kách 

z angli�tiny pomíjejí ve prosp�ch foném� z centra �eského fonologického systému: 

dis(k)žokej (jockey), jacket, ale jazz, jeep, džem; gól (goal), rolovat (roll), kompost, 

rostbíf (roastbeef); handbal 

Anglické /�/ v –ing se v �eštin� adaptuje v [-�k], pop�. nov�ji [�]: 

controlling, body building, modeling/ modelling, screening. Preference formy –

incích (lok. pl. substantiv) reflektuje skute�nost, že p�inejmenším frekventovaný 

nom. a ak. sg. substantiv se vyslovuje [-i�k]. Naproti tomu u adjektiv a adverbií 

odvozených od výraz� s –ing se v pravopisu i výslovnosti preferuje podoba s [-g-]: 

marketingový, dopingový. 
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Specifický je zvláštní zp�sob reprodukce podoby jazykového výrazu 

v písmu. 

V p�ípad� anglicism� se do �eštiny p�ejímá: 

1. angl. pravopisná forma s angl. výslovností (laser, feature, business, hobby, 

hippie,…), 

2. angl. pravopisná forma s �áste�n� adaptovanou výslovností (handicap, jazz, jam, 

scanner, image, cartridge…), 

3. �eský zápis angl. výslovnosti (displej, sejf, sejvnout, kempovat, skener, byznys, 

hoby, džez, džem, imidž [imi�], kartridž,…)

4. �eský zápis �eské (chybné) výslovnosti angl. pravopisné formy (volejbal, žokej, 

grepfrujt…)

P�echod mezi 1. a 2. skupinou a 3. a 4. skupinou je neostrý, u 3. a 4. skupiny 

m�že navíc jedno slovo pat�it do obou skupin. 

4.7. Morfologická adaptace a inovace 

Morfologická adaptace se podle Nekuly (2005, s. 270–272) týká p�edevším 

substantiv, zatímco v p�ípad� adaptace adjektiv a sloves se uplat	ují slovotvorné sufixy, 

které umož	ují pravidelnou �eskou deklinaci a konjugaci. 

Anglická substantiva p�ijímají v �eštin� rod podle p�irozeného rodu, v�etn�

rozlišení na životné a neživotné u maskulin, a/nebo podle p�íslušného zakon�ení 

v základním tvaru: angl. businessman jako �es. byznysmen (m. živ.), �es. airbag (m. 

neživ.) aj. D�sledkem stanovení rodu podle (výslovnostního) zakon�ení v základním tvaru 

bývá kolísání rodu jako v image/imidž (m.,f. pop�., neskl. n.). Jistou roli zde hraje i 

analogie podle významov� blízkých �i nad�azených výraz�: story f./n. podle 

‚povídka‘/‚povídání‘. 

Také zp�sob sklo
ování podle p�íslušného deklina�ního vzoru se �ídí podle 

zakon	ení: dealer, outsider, hitmaker jako ‚pán‘, diskžokej, dýmej, gay jako ‚muž‘, bar, 

baseball, laptop jako ‚hrad‘, hokej, sprej, displej jako ‚stroj‘ apod. Zakon�ením se rozumí 

zakon�ení podle výslovnosti, Shakespeare se sklo	uje podle vzoru ‚pán‘. To se projevuje i 

v nep�ímých pádech: gen. Shakespeara, gen. Wilda (od Wilde). D�sledkem m�že být – 

práv� s ohledem na nep�ímé tvary – prosazení pravopisu podle výslovnosti: game, -u 

>gem, -u apod. 
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Nesklonná slova jako blues aj. �i slova se zakon�ením na –i/-y (v �eštin�

nezvyklým), pop�. -e jsou v�tšinou rodu st�edního: kiwi, chilli, skóre, nescafé. Nesklonné 

jsou i výrazy mužského a ženského rodu jako profi m., miss f., kde je rod dán p�irozeným 

rodem, nebo citátov� užité výrazy typu action (v tom filmu byla jenom jedna super action 

podle akce). 

Na zp�sob sklo	ování má vliv i významová analogie, nap�. gamesa z pl. 

angl. game(s) podle ‚hra‘. 

Pod vlivem angli�tiny se vedle (slovotvorn�) adaptovaných adjektiv typu 

férový/fairový (>fair) stále více ší�í nesklonné neadaptované výp�j�ky typu byla tam super

nálada, byla jsem na live koncertu, to je ale cool oble�ení, koupil jsem si novou hi-fi v�ž aj. 

Podobn� jako u výp�j�ek sloves z jiných jazyk� se uplat	uje  p�i výp�j�kách 

z angli�tiny nejvýrazn�ji sufix -ova- nap�. mailovat/majlovat/mejlovat, takže �asování je 

pravidelné v analogii k ostatním sloves�m na -ova-. Takto p�ejatá slovesa bývají 

nedokonavá (pop�. vidov� neutrální), dokonavé prot�jšky se tvo�í prefixy: na-/od-

/zamailovat, p�ípadn� sufixy: nedok. klikat x dok. kliknout. 

4.8. Slovotvorná adaptace a inovace 

V poslední dob� expanduje užívání prefixoid�, nap�. fit- (-centrum, -

kucha�ka), multi- (-kino, -uživatelský), video - (-klip, -rekordér). Ší�í se také užívání sufixu 

–ing, nap�. ve firemních názvech jako Stavening aj. 

Uplatn�ní domácích slovotvorných afix� u p�ejímaných cizích základ� je 

velmi rozší�ené. Slovesa a z velké �ásti i adjektiva se z angli�tiny nep�ejímají bez 

p�ipojení �eského sufixu, využití slovotvorných prefix� u sloves (odmailovat, nabootovat, 

vytrejdovat) je omezeno jen sémantikou slovotvorného základu. 

Také substantiva bohat� využívají prost�edk� svého slovotvorného inventá�e. 

To platí pro nomina actoris i instrumentus (snowbo(a)rd-ista, pank-á�), p�echýlená jména 

(manažer-ka, model-ka), deminutiva (test-ík, buldo�-ek), abstrakta (sponzor-ství, 

sponzorován-í) aj. Bohat� se slovotvorných možností �eštiny využívá ve slangu, a to zvl. 

p�i univerbizaci: grínpísák, seká� (second hand). 

U p�ejatých morfém� je z�eteln� siln�jší tendence k složeninám, které jsou 

bu� p�ejímány jako celek (callboy, peep show, airbag), pop�. jde o zdánlivé výp�j�ky 

(gólman místo goalkeeper, happy end místo happy ending, smoking místo smoking jacket). 
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P�ípadn� se jedná o složeniny, u nichž se (nov�) p�ejímá jen jeden element složeniny 

(diskohudba, krimithriller, nealko nápoj, fitcentrum). 

V sou�asné dob� se v reklam� a ve slangu mladé generace ší�í morfémy 

mega-, super- nebo ultra- i ve spojení s �eskými základy: ultralehký, superhv�zdný, 

megalevný, megakoncert… Ty se mohou osamostatnit a fungovat mj. jako adjektiva. 

Vzhledem ke své nesklonnosti se n�kdy v �eském pravopisu reflektují ob�ma zp�soby: 

super ceny/ superceny… 

Roste také po�et kvantitativních prefixoid� typu makro-, mikro-, mini-, 

super-, hyper-, ultra-, které se významn� rozší�ily díky angli�tin�, a prefixoid� jako agro-, 

bio-, dia- aj. N�které prefixoidy se osamostat	ují: auto, disko, elektro, info, krimi, makro, 

mikro, moto, porno, stereo, retro, video. 

Charakteristické je p�ejímání iniciálových zkratek, n�kdy v�etn� anglické 

výslovnosti (O.K., DJ, PC, TV, BBC, IBM, FBI, SMS, ale USA, VHS, CD, DVD, HIV, CT), 

z nichž v mluveném jazyce vznikají derivací a skládáním slangová slova (PR akce, CD 

menu, písí�ko/pécé�ko, ajbíemka, cédéromka, céde�ko, elpí�ko, esemeska, dévédé�ko…). 

Zkratky typu AIDS [ejts, ajts], BIOS, VIP, NATO, AutoCAD, PIN, UFO nebo �ásti zkratek 

jako MS-DOS, CD-ROM aj. se vyslovují v celku a p�ijímají koncovky podle zakon�ení 

podobn� jako n�která zkratková slova vzniklá zkracováním sousloví a slov, resp. jejich 

splynutím: jeans z blue jeans, pool ze swimming pool, fitklub z fitness-club, bit z binary a 

digit, motel z motor a hotel. Zkratková slova se adaptují také slovotvorn�, jako neskl. profi

v profík, jiná z�stávají nesklonná: deo, disko, strip. 

Oblíbené jsou složeniny se zkratkami: AIDS-pacient, C vitamin, HIV virus, 

RH-faktor/RH faktor, PR manažer, CD komplet, hi-fi nahrávka, HIV-pozitivní… 

4.9. Významy výp�j�ek  

Pro výp�j�ky z angli�tiny je dle Nekuly (2005, s.273) p�ízna�né, že jen 

z�ídka jde o p�evzetí výrazu jako formálního i významového komplexu se všemi významy: 

internet, homebanking, walkman. Spíše dochází k p�evzetí jen jednoho nebo jen n�kterých 

význam�: mail (elektronická pošta), (hudební, filmová) star, body (typ oble�ení, typ 

cvi�ení), (hudební, nákupní) hit, top (typ oble�ení), coca-cola light (lehká, mén� slazená). 

P�i p�ejímání m�že docházet k rozší�ení, zúžení nebo pozm�n�ní významu. Nap�. drink se 

v �eštin� zužuje na ,nápoj s obsahem alkoholu‘. Slipy zase ozna�ují mužské spodní prádlo, 
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zatímco angl. slip ozna�uje dámské spodní prádlo. Marmeláda rozši�uje význam 

p�vodního marmelade (pomeran�ová zava�enina). �eské keksy z angl. cakes ,kolá�e‘ 

znamenají ,(slané) sušenky‘. Flirt v angli�tin� znamená nejen flirtovat, ale i osobu, s níž se 

flirtuje, zatímco v �eštin� jde o ozna�ení aktu flirtování apod. 

Výp�j�ky z angli�tiny jsou nez�ídka synonymy �eských výraz�, n�kdy 

vzniklých p�ekladem: computer – po�íta�, klient – zákazník, power – síla, bodyguard – 

osobní strážce, homepage – domovská stránka aj. D�vody pro vytvo�ení takovýchto 

synonym jsou nap�. terminologické (gól – branka, bek – obránce), nebo módní povahy 

(mountain bike – horské kolo, story – povídka). 

4.10. Nejnov�jší vlivy angli�tiny na �eštinu 

V p�ípad� d�íve adaptovaných anglických slov lze vzhledem k prohlubujícím 

se znalostem angli�tiny pozorovat výslovnostní, pop�. i pravopisnou reanglizaci výp�j�ek. 

Dle Nekuly (2005, s. 273) zvlášt� mladší vzd�lané vrstvy se nejen p�iklání k „angli�t�jší“ 

variant� výslovnosti u puzzle [pazl] místo hovorového [pucle], surfovat [serfovat] namísto 

hovorového [surfovat], keyboard [ki�bort] i [�ki��bo�d] i [kejbort], grapefruit jako 

[�gre�p�fru�t] i [�grepfrujt], ale také citátové výslovnosti citátových slov typu happy 

birthday [�h��	�
������] místo [�hepi�be�rsdej]. Adam (2005) poukazuje na 

situaci v �eských médiích: „Mladší televizní a rozhlasoví noviná�i, kte�í už um�jí dob�e 

anglicky a neovládají žádný jiný jazyk, �tou anglicky všechna cizí jména, jejichž výslovnost 

neznají z poslechu médií.[…]Ve zkratkách názv� anglosaských, globálních nebo 

nadnárodních organizací, institucí, firem apod. �eská média vyslovují anglické názvy 

písmen (ou í sí dý), a to n�kdy i navzdory vžitému úzu (en ej� el – severoamerická Národní 

hokejová liga).“ 

Adam (2005) uvádí další vlivy angli�tiny na �eský pravopis: 

a) V �eských textech, i tišt�ných a profesionáln� korigovaných, se ší�í zvyk odd�lovat 

interpunk	ní 	árkou p�íslove	né ur	ení na za	átku v�ty, zvláš
 je-li rozvité. Je 

to v rozporu s �eskými interpunk�ními pravidly, ale v souladu s anglickými. 

b) V nadpisech a zejména víceslovných názvech (zem�pisných i v názvech forem, 

institucí, um�leckých d�l apod.) se ší�í zvyk psát každé slovo s velkým 

po	áte	ním písmenem, jako je to obvyklé v psané angli�tin�. 
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c) Zatímco v �eském pravopise je spojovník signálem sou�adnosti (Plívová-Šimková, 

ping-pong, �esko-lotyšský), v anglickém signalizuje sp�ahování. p�ejaté sp�ežky se 

v �eských textech zhusta píší nesystémov�, nap�. in-line, on-line. 

d) Navzdory po desetiletí vžitým, z hlediska �eského pravopisného systému ústrojným 

a dob�e fungujícím transkrip�ním pravidl�m se v tisku, v odborné a jiné literatu�e, 

v reklamách a pozvánkách na kulturní a sportovní akce, v televizních titulcích aj. 

b�žn� píší v anglické transkripci vlastní jména z jazyk� neužívající latinky, 

tedy zejména Rus�, Ukrajinc�, �í	an�, Arab�, japonských m�st, himálajských 

velehor amnj. �eští reprezentanti (v hokeji, ve fotbale…) nosí na zádech svá 

p�íjemní napsaná bez diakritiky (Kovac, Zidlicky), tedy deformovan�. 

e) O grafiku se opírá i jedno z gest, která rovn�ž v sou�asnosti p�ejímáme do �eského 

parajazyka, totiž gesto vyjad�ující, že si mluv	í pln� nestojí za užitím n�jakého 

výrazu nebo jej užívá ve významu nikoli p�ímém: . Gesto ozna�uje uvozovky, 

jichž se v téže funkci užívá v písemné komunikaci – ovšem uvozovky anglické. 

�esky by to m�lo vypadat takto: „“. 

V oblasti morfologie se podle Nekuly (2005) projevuje vliv angli�tiny 

v ponechávání koncovek plurálu u p�ejímaných substantiv (CDs, bójs; pokud se naši DJs 

prosazují v Evrop�), která tak nabývají citátový charakter. Autor též odkazuje na Ku�eru 

(1995), který upozor	uje i na masivní rozší�ení nesklonných adjektiv (instant kakao /kaše 

/polévka vedle sklonného instantní, non-profit organizace / akce, top modelka / manažer / 

p�íležitost, hot jazz, light mlé�né výrobky / cigarety / pivo, live po�ad / nahrávka) a užívání 

substantiv v adjektivní pozici jako nesklonných adjektiv (fax papír, bonsai klub, disko 

ve�er, gay festival, money market ú�et, kolekce jeans od�v�…). Zmín�ná spojení lze ovšem 

chápat i jako složeniny (disko ve�er i diskove�er, demo verze i demoverze), pop�. jako 

anteponovaný nominativ jmenovací (bonsai klub místo klub bonsaí). 

Z�etelné je i posílení užití nezvratných posesivních zájmen navzdory shod�

subjektu v�ty a subjektu p�ivlast	ování (dal jsem mu moje �íslo, dala mu její �íslo…), které 

se ovšem v �eštin� objevovalo i d�íve, rozší�ení akuzativních vazeb jako diskutovat n�co

místo diskutovat o n��em, antepozice rozvitých adjektiv deverbativních aj. Zmín�né 

tendence jsou ovšem složit�jší. V p�ípad� posesivních zájmen svou roli sehrál vliv 

n�m�iny a jistý význam mají i pragmatické faktory. 
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Nejvýrazn�jší je ovšem vliv angli�tiny v oblasti slovní zásoby a frazeologie. 

Slovní zásoba totiž nejrychleji reaguje na pom�ry mimojazykové, sociální reality, v níž 

angli�tina hraje v �eských zemích ve 20. století, zvlášt� po roce 1989, tak významnou roli. 

Nejde jen o technické inovace spojované s anglosaským sv�tem, ale i prom�nu životního 

stylu v nejr�zn�jších oblastech sociální reality. Už v roce 1997 poukazuje Bozd�chová na 

to, že anglická slova se objevují ve všech sou�asných komunika�ních sférách, p�i�emž 

nejvíce, nej�ast�ji, nejsnáze a nejrychleji se p�ejímají (a zárove� nejvíce tolerují) 

v odborném, p�íp. poloprofesním a slangovém vyjad�ování (s. 227). I proto jsou anglicismy 

rozší�eny nejen ve specifických profesních doménách (být v �ervených/�erných �íslech), 

ale jsou rozší�eny obecn�: imidž, být in/ out, dramatické sucho, on-line/ online, to není m�j 

šálek �aje (one`s cup of tea), je to o tom (sth. is about sth.), (ne)mám s tím problém aj. 

P�ízna�ná je v této souvislosti zvlášt� exploze konverza�ních obrat� typu hi, bye, sorry, no 

comment, thanks, please, v korespondenci See you soon, Love. Adam (2005) dále zmi	uje 

velký výskyt anglicism� v n�kterých sociolektech. Hovo�í nap�. o „kancelá�ském 

newspeaku“, reklam� �i názvech pracovních pozic v inzerátech (junior event manager, 

sales and marketing specialist. Vedle terminologizace a slangizace ve�ejného 

komunika�ního prostoru jsme dle Adama (2005) sv�dky i proprializace a zejména 

„brandizace“: Firmy (nejen ty, které vyráb�jí hmotné p�edm�ty, ale i banky apod.) chápou 

své produkty (jejich typy, zna�ky, série, modely, produktové �ady) jako jedine�né entity a 

dávají jim jména. Ani proprializace se neobejde bez angli�tiny. Tak t�eba zmrzliny, které si 

kupujeme u stánku na ulici, už nejsou ozna�eny vždy jen oby�ejným vztahovým adjektivem 

(nap�. vanilková), nýbrž jmenují se t�eba „Cherry Mania“ (po staru by to byla 

„t�eš�ová“). Kupující na tato pravidla p�istupují a o „t�eš�ovou“ si ne�íkají. Dále zmi	uje 

též fenomén pojmenovávání n�kterých typ� akcí, institucí a objekt� v �eských zemích 

anglicky (Prague Open, Handball cup, �eská pojiš�ovna cup). 

Podle Nekuly (2005, s.274–275) se anglicismy objevují nap�. v oblasti:  

- ekonomické: broker, byznys/byznysmen, dealer, job/džob, holding, 

konkurz, know-how, monitorovat, tendr, boom, marketing, teamwork, workshop, 

(top) management, manažer, logo, lobby, concern/koncern, lobby/lobbying, odrazit 

se ode dna, rating;
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- bankovnictví: cheque/check/šek, credit card, cash, homebanking, 

telebanking, revolvingový vklad, spo�ící ú�et (saving account), money market ú�et, 

PIN/pinkarta

- obchodu a služeb: music/sport/copy…shop, 

secondhand/secondhand/second-hand, supermarket, hypermarket, shopping centre, 

made in, leasing/leasingový/lízovat, dumping, dealer, sales manager;

- automobilismu a dopravy: airbag, ABS, spoiler, air-conditioning, 

Jeep/ džíp, off-road, on-road, pickup/ pick-up, truck, crash test, tankovat, airbus, 

tanker;

- módy a kosmetiky: džíny, manšestráky, slipy, svetr, šortky, body, 

top, legíny, blaze, bomber, stresové rifle, patchworkové dopl�ky, crazy móda, S – M 

– L - XXL (small – middle – large – extralarge); outfit, piercings, tatoo; aftershave, 

conditioner, styling, hairpainting, make-up/majkap, perliny, roll-on deodorant, 

shampoo, spray;

- stravování: Big Mac, cheesburger, coca cola light, 

cornflakes/kornflejky, popcorn/popkorn, whisky, steak, ketchup, ice-tea, hot 

dog/hotdog, hamburger, fastfood, drink, dressing/dresink, fresh shakes, toastova�, 

pub, bar, klub/club, Macdonald’s;

- telekomunikací, internetu a komputerových technologií a her: 

SMS/esemeska, mobil, displej, tarif Data Nonstop, ISDN produkty, SIM karta; 

server, provider, computer/komputer, no-name/noname, internet, e-

mail/mail/mailovat, hacker, kurzor, fonty, reset, trackball, monitor, nabootovat, 

links/linky, doména, windowsy/okna, hard disk, klikat/kliknout, homepage, laptop, 

notebook, on-line, scanner/skener, software, hardware, freeware, hypertext, 

modem, display, toner, chat/chatovat, RAM, bit, byte/bajt, fulltextové vyhledávání, 

setup, surfovat, (od)entrovat, digitalizovat, deletovat, implementovat, konvertovat, 

resetovat, firewall, driver, koš (trash), myš (mouse), strom (tree);
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- publicistiky a politiky: balík zákon�, patová situace, katastrofické 

scéná�e, jednobarevná vláda, nepr�chodný návrh, prohlasovat návrh, signály, 

ošet�it v�c zákonem, kongres �i konference místo sjezd, leader/lídr, summit, praní 

špinavých pen�z (money laundring), špi�ka ledovce (tip of iceberg), výprodej 

rodinného st�íbra (sell of the family silver), jít vlád� po krku, brífink, press-foyer, 

round table, monitoring zpráv, peacekeeping, top ten (týdne), editorial, news 

room/newsroom, boom, timing, (talk) show, feature/fí�r, copywriter, (Water-, Írán-, 

ropa-, Wallis-, záliv-) gate, startovat proces;

- reklamy: poster, teleshopping, billboard, storyboard, ideamaker, 

imagemaker, signmaking, public relations, PR akce, promotion, spot, poster;

- filmu, televize a médií: action, casting, clip/klip, happy end, sitcom, 

peoplemet(e)r, western/eastern, remake, talk show, teleshopping, jackpot, spíkr, 

soap opera;

- hudby: blues, country, cover versions, DJ/dýdžej, elpí�ko, cédé�ko, 

kompakt, evergreen(s), fan club, front man/frontman, hitmaker, bigband, folk, 

gospel, soul, sound, hard-rock, hitparáda, mainstream, pop-music, pop-song, pop-

star, protestsong, showbyznys, showman, playback, jam session, muzikál, 

punk/punker/panká�, heavy metal/heavymetalový, hip hop/hiphopový, jazz, 

jazzrock, rock and roll, song, sound, feeling, remix, singl, klip, soundtrack, 

sampl/sampler, oldies, playback, promoter, reggae, rap/rapování, raver, break 

dance/breakování, keyboard, comeback;

- literatury a um�ní: bestseller, host-writer, copyright, paperback, 

story, horror, science-fiction/sci-fi, thriller, fantasy; pop art, body-designer, 

painting, airbrush, performance/performer, happening, event, pop-art, one-man 

show/one-woman show, festival, high-light výstavy;

- ozna	ení sociálních jev� a skupin: establishment, 

greenpeace/grínpísák, hippies, teenager, yuppie, squatter, sprejer, grafitti/graf�ák, 
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tagger/teger, gambler, skinheadi, rowdies, hooligans, homeless/houmlesák, 

babybsitting, workholik/workholik, freak, new age, beatlemanie, singl;

- konzumace drog: clean, trip, dealer, extáze, point, speed, crack;

- sportu: sponzor, manažer, couch, ternér, fotbal, gól, gólman, bek, 

hattrick, offside/ofsajd, ; aerobic, supremový povrch, shorttenis, baseball, 

breakball, bowling, bungee jumping/bungee-jumping, parasailing, jogging, in-line 

skater, skateboard/skate, joyrobik, aerobik, stre�ink, jump, beachvolejbal, 

nohejbal, paintball, streetball, kick-box, squash, paragliding, rafting, skating, 

squash, wrestling, windsurfing, jet-skiing, curling, rugby, dream team, 

snowboard(ing)/prkno, body building/bodybuilding místo kulturistika; 

hockey/hokej, puk, buly, NHL, scout/skaut, draft/draftovat, play-off, power-play; 

singl, skif, mountain bike/horské kolo, superbike, trekking, skre�ovat, timing, Grand 

Slam.

Zvlášt� ve slanzích dochází k intenzivn�jšímu využívání výp�j�ek i k jejich 

dalšímu kreativnímu rozvíjení jazykovou hrou. Z�etelné je to p�edevším u po	íta	ového 

slangu, jehož obec se v poslední dob� výrazn� rozrostla. 

Stále v�tší význam nabývá angli�tina v �eských zemích také v oblasti v�dy a 

vzd�lávání, v níž se prosazuje jako hlavní komunika�ní jazyk. To se odpovídajícím 

reflektuje ve v�decké terminologii, tzv. anglosaském stylu v�deckého pojednání, ve 

výp�j�kách v b�žné profesní komunikaci (akreditace, grant, elongace, kampus, handout/ 

hand-out, gender studia aj.) i na internetových stránkách �eských univerzit (Nekula, 2005). 
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5. Dosavadní výzkum 

Lingvistický výzkum zam��ený na p�ejatá slova uskute�nil již v roce 1970 Antonín 

Tejnor a jeho výsledky zve�ejnil v �lánku P�ejatá slova a ve�ejné mín�ní (1972). 

Zú�astnilo se jej 630 respondent�, kte�í byli vybírání podle kvótních znak�. Dotazník 

obsahoval celkem 40 otázek, z nich 18 sm��ovalo k tomu, aby se zjistilo, jaké jsou postoje 

k p�ejatým slov�m, 15 otázek bylo zam��eno na zjišt�ní, jak uživatelé p�ejatým slov�m 

rozum�jí a 7 otázek sloužilo k tomu, aby byly získány demografické údaje o dotázaných. 

Bylo zjišt�no, že 60 % dotázaných považuje za vhodný zdroj pro p�ejímání cizích slov 

�e�tinu a latinu, mnohem zdrženliv�jší byl postoj k západním jazyk�m (pouze 30 % 

kladných odpov�dí), ale také k jazyk�m slovanským (34 %). Z cizích jazyk�, které 

respondenti aktivn� �i pasivn� ovládali jich 67 % uvedlo slovenštinu, 51 % ruštinu, 46 % 

n�m�inu a pouhých 11 % angli�tinu. A jak uvádí Tejnor „V t�chto údajích lze vid�t i 

zdrženlivý postoj v�tší �ásti p�íslušník� našeho jazykového spole�enství ke stále zesilující 

vln� nov� p�icházejících anglicism�.“(1972) Tejnor testoval aktivní i pasivní znalost cizích 

slov a výsledky porovnával s jejich výskytem  v knize J. Jelínka, J. V. Be�ky a 

M. T�šitelové Frekvence slov, slovních druh� a tvar� v �eštin� z roku 1962. V n�kterých 

p�ípadech však dosp�l k názoru, že mezi frekvencí slov v jazykových projevech (jak ji 

zachycují frekven�ní slovníky) a mírou, jak jsou slova vlastní uživatel�m jazyka, není p�ímá 

závislost. (Tejnor, 1972) Celkov� tedy z výzkumu vyplývá, že p�ejatá �ást slovné zásoby, 

která je sice sou�ástí slovní zásoby spisovné �eštiny, už z�ásti zdomácn�la, avšak 

v podv�domí uživatel� jazyka si uchovává p�íznak cizího p�vodu a v procesu jazykového 

dorozumívání p�sobí potíže dosti zna�ného rozsahu. Tejnor (ibid) poukazuje také na fakt, 

že dochází k nadužívání cizích slov autory text� v hromadných sd�lovacích prost�edcích, 

�ímž jsou z jazykového dorozumívání vylou�eny rozsáhlé skupiny obyvatel, p�edevším ty 

s nižším vzd�láním. 

Výzkumem znalosti cizích slov u cílové skupiny žák� 2. stupn� se zabývala 

Chejnová (2005). Mimo jiné se v �ásti tohoto výzkumu soust�edila i na znalost nov�

p�ejatých anglicism�. Pasivní znalost byla testována formou otázek se t�emi chybnými a 

jednou správnou odpov�dí. V tomto typu testování dosáhly lepších výsledk� u v�tšího 

po�tu úloh dívky, avšak u ostatních úloh chlapci p�edstihli dívky o mnoho procent. 

Chejnová také zaznamenala stoupající úsp�šnost v závislosti na v�ku. V n�kterých 
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oblastech, jako nap�. živá latinská slova �i právo, p�esáhl rozdíl 30 %. Naopak nejmenší 

rozdíly byly zaznamenány v oblasti anglicism�. Velmi malé rozdíly se projevily mezi 

školami (ú�astnily se t�i pražské základní školy a jedno osmileté gymnázium). Ukázalo se, 

že výsledek testu se zhoršuje  u žák� s horším známkovým pr�m�rem, avšak rozdíly 

nebyly p�íliš výrazné. Autorka nepovažuje školná úsp�šnost za jediný faktor a uvádí, že 

v sou�asnosti hrají v�tší roli média a spole�nost, ve které žáci vyr�stají. Tomu odpovídá i 

srovnání úsp�šnosti v jednotlivých oblastech. Nejlepší výsledky byly zaznamenány u slov 

z oblasti kultury a spole�nosti a na druhém míst� u výraz� nov� p�ejatých z angli�tiny. 

Tém�� všichni znali slovo piercings, dob�e znali i slova dressing a casting, naopak

babysitting zná jen polovina respondent�. Nejmén� úsp�šní byli v oblasti živých latinských 

spojení. 

Z analýzy slohových prací žák� 2. stupn� a nižšího gymnázia bylo zjišt�no, že p�i 

užívání slov cizího p�vodu jsou žáci spíše opatrní (43 % ve své práci nepoužilo žádné). 

D�vodem nemusí být jen neznalost slova, ale i strach z jeho pravopisné stránky, nebo 

snaha vyjad�ovat se jen pomocí mate�ského jazyka. 

Aktivní znalost cizích slov byla testována dopl	ováním slov do kontextu (v�t 

z deníku Metro). To se projevilo jako snazší (nejslabší výsledek se blížil 70 %). 

Respondenti zde mohli spoléhat na odposlechnutou formální stránku slova, aniž by mu 

porozum�li �i znali p�esný význam. N�kdy tak volili nejfrekventovan�jší variantu, bez 

ohledu na to, zda se hodí do kontextu. I v této úloze bylo prokázáno, že se stoupajícím 

v�kem se znalost cizích slov zvyšuje. Neprokázala se však korelace výsledk� se školními 

známkami, ani se neukázaly rozdíly mezi chlapci a dívkami ani mezi jednotlivými školami. 

Výzkum anglicism� vzhledem ke kulturn� politické situaci v naši zemi probíhá 

p�edevším až od 90. let 20. století. Zlínská lingvistka Silke Gester, která se v�nuje 

p�edevším vliv�m angli�tiny na n�m�inu, zpracovala v roce 2001 diserta�ní práci, která 

byla publikovaná jako První empirická analýza recepce anglicism� v �eském jazyce. Zde 

autorka zkoumala deset konkrétních anglicism� nejen z hlediska porozum�ní jejich 

významu, ale také vlastních konotací a názor� na jejich používání. Výsledky vykazují 

jakousi rozpolcenost v otázkách zam��ených na prosp�šnost �i nadužívání anglicism�

v �eštin� se pro i proti vyjád�ilo zhruba stejné procento dotázaných. Gester dává výsledky 

do souvislosti s historií �eské republiky jako zem� bývalého východního bloku, což se 

projevuje i v odlišném postoji k angli�tin� mezi generacemi. Mladí lidé, kte�í p�icházejí 

s angli�tinou do styku velmi �asto, se p�iklán�jí k jednomu �i druhému extrému – bu� vše 
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americké bezvýhradn� p�ijímají, nebo striktn� odmítají, propagujíce národní hrdost. Starší 

generace pak nevnímá anglicismy jako ohrožení, nýbrž jako obohacení mate�štiny. 

 Recepcí anglicism� se zabývá i diplomová práce Zde	ky Endrštové obhájená na 

Kated�e anglického jazyka a literatury PedF UK Czech Attitudes to English Lexical 

Borrowings  Ta vychází jak z výzkumu Tejnorova, tak Gester. Do výzkumu se zapojilo 

165 respondent� ve v�ku 16–70+ let. Celých 80 % z nich se domnívá, že jsou anglicismy 

v �eštin� nadužívány a pouze �tvrtina respondent� je považuje za p�ínosné. P�esto však 

považují p�ejímání z angli�tiny za p�ínosné. Respondenti zastávají názor, že by m�la být 

up�ednost	ována slova domácího p�vodu a k anglicism�m by se m�lo sáhnout pouze 

v p�ípad�, že v �eštin� neexistuje žádný vhodný ekvivalent. Rozhodujícím kritériem je zde 

v�k. Více než t�i �tvrtiny mladých respondent� se považují za aktivní uživatele anglicism�, 

kdežto v�tšina starších nepoužívá anglicismy v�bec. Starší generace též vyjád�ila p�ání 

ochrany mate�štiny jazykovým zákonem. 

Znalostí anglicism� u mládeže se okrajov� v�nuje také Kate�ina Kadlecová (2007). 

Její publikace Dívky a girls podle �eských dív�ích �asopis� se zam��uje na diskurz 

�asopis� pro dívky. V rámci dotazníkového šet�ení se zam��ila i na n�které výrazy typické 

pro dív�í �asopisy v�etn� anglicismu outfit, jehož znalost zkoumá i naše práce. 

Z celkového po�tu 50 respondentek jich 62 % uvedlo, že tento výraz nezná. Pasivní znalost 

výrazu prokázalo 12 % dotázaných, ovšem aktivní používání p�iznala pouze 4 % 

dotázaných. 

Téma porozum�ní anglicism�m p�ejímaných do �eštiny p�itahuje pozornost 

student� pedagogických fakult a stává se tak tématem bakalá�ských i magisterských 

diplomových prací. Jako p�íklad m�žeme uvést nap�. práce Aleny Urbánkové Slovní 

zásoba a anglicismy u d�tí vyšších ro�ník� 2. st. ZŠ (2009) �i Aleny Dostálové Analýza 

anglicism� užívaných v �asopisech pro mládež a jejich místo ve slovní zásob� žák� 2. 

stupn� základních škol (2012). Urbánková (2009) provád�la dotazníkový výzkum na 

�ty�ech základních školách a zam��ila se na žáky 8. a 9. t�íd. Výzkum ukázal, že znalost 

anglicism� souvisí s jejich frekvencí v jazyce. Vyšší úsp�šnost tak byla zaznamenána u 

slov pat�ících již tém�� do centra slovní zásoby. Nejlepších výsledk� dosáhli respondenti 

ve cvi�eních, v nichž m�li nahradit anglicismus ve v�t� �eským ekvivalentem a spojit 

anglicismus s jeho správným významem. Slabší výkony byly zaznamenány p�i 

vysv�tlování významu slov �i používání anglicism� ve v�tách. Zde se dle autorky projevila 
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nedostate�ná slovní zásoba dnešních žák� základních škol, nebo
 tém�� ve všech v�tách se 

objevovalo sloveso být. Oslovení žáci m�li také možnost vyjád�it sv�j názor na p�ejímání 

anglicism�. Z v�tšiny odpov�dí vyplynulo, že žáci považují p�ejímání za užite�né a 

usnad	ující komunikaci. Autorka se také zabývala problematikou výuky anglicism� a 

shledala zastoupení látky v u�ebnicích �eského jazyka jako nedostate�né. V kapitolách o 

p�ejímkách se hovo�í o obohacování slovní zásoby prost�ednictvím jiných jazyk�. Z t�chto 

d�vod� sama navrhla n�kolik cvi�ení vhodných pro výuku na základní škole. 

Urbánková (2012) sestavila dotazník z v�t citovaných z �asopis� pro mládež a 

úkolem oslovených žák� bylo daný výraz vysv�tlit,  pop�ípad� se pokusit najít vhodný 

�eský ekvivalent, uvést situace, v nichž se anglicismus používá, a následn� zvážit, jak 

�asto sami tento výraz používají. Z výsledk� výzkumu poté vyvozuje záv�ry. Nejprve 

popírá trend stoupající úsp�šnost se stoupajícím v�kem respondent�, nebo
 v n�kterých 

p�ípadech žáci šestých t�íd p�ed�ili žáky devátých t�íd. Dále uvádí, že fakt, že žák výraz 

zná, ješt� neznamená, že jej i aktivn� používá a naopak (nap�. tém�� všichni ozna�ili, že 

používají výraz teenager, avšak málokdo dokázal použít definici se správných v�kovým 

vymezením této skupiny). Autorka dále zaznamenala nár�st slangových výraz�

v definicích uvád�ných žáky. To si vysv�tluje tím, že anglicismy mnohdy zastávají funkci 

nespisovných expresivních výraz� a je tedy pro dotazované p�irozen�jší snažit se je 

nahradit podobn� zbarvenými �eskými ekvivalenty. Podle získaných dat respondenti 

nej�ast�ji používají v b�žné �e�i anglicismus sorry. V�bec potom nepoužívají výraz look. 
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Praktická �ást 
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6. Metodologie 

6.1. Metodologie výzkumu 

Porozum�ní nov� p�ejatým anglicism�m považujeme za živé a aktuální téma, které 

poskytuje široké pole pro lingvistický výzkum. Rozhodli jsme se navázat na dosud 

publikované práce a zam��it se jak na anglicismy zmapované ve slovníku neologism�, tak 

na slova p�ejatá do �eštiny teprve nedávno. Jako hlavní metodu jsme zvolili dotazníkové 

šet�ení. Dotazník je rozd�len do t�í �ástí. První a druhá �ást je zam��ena na pasivní 

porozum�ní nov� p�ejatým anglicism�m. K testování bylo použito uzav�ených otázek. 

V první �ásti bylo zadáno celkem osm výraz�, k nimž m�li dotazovaní vybrat správný 

výklad ze �ty� nabízených možností. Ve druhé �ásti bylo úkolem respondent� zvolit 

nejvhodn�jší výraz pro dopln�ní výpov�di dle kontextu. Ve t�etí �ásti jsme testovali aktivní 

znalost anglicism�. Úkolem respondent� bylo nahradit v �eské v�t� podtržený �eský výraz 

vhodným anglicismem. 

Zkoumané výrazy jsme excerpovali z �asopis� pro mládež, z internetové formy 

�asopisu pro mládež BRAVO www.bravoweb.cz a z �eského národního korpusu. Nejprve 

bylo vybráno tém�� sto výraz�, z nichž jsme zamýšleli do dotazníku za�adit 42 z nich. Pro 

samotné testování jsme nakonec za�adili pouze 21 výraz�, nejen z d�vod� snazšího 

zpracování, ale také proto, že žáci nad kratším dotazníkem neztratí tak rychle pozornost a v 

neposlední �ad� také proto, že delší dotazník více narušuje výuku.

6.2. Výzkumný vzorek 

Za cílovou skupinu našeho výzkumu jsme si zvolili žáky šestých a devátých t�íd na 

základní škole a studenty primy a kvarty na osmiletém gymnáziu. Tyto ro�níky jsme 

zvolili zám�rn�, abychom získali dostate�ný v�kový kontrast a zárove	 ekvivalentní 

skupinu respondent� na odlišném typu školy. Výzkum byl proveden v m�síci dubnu roku 

2014 a zú�astnilo se jej celkem 140 respondent�. 
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Graf �. 1 

Respondenti dle typu školy
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kvarta
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Základní škola Campanus, se sídlem Jírovcovo nám�stí 1782,  je fakultní základní 

školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty, která letos oslaví 30. výro�í 

svého trvání a nachází se na pražském sídlišti Jižní M�sto II – Chodov. P�estože se nejedná 

o školu s rozší�enou výukou jazyk�, je zde kladen d�raz na jazykové vzd�lání žák�. 

Anglický jazyk je povinný již od první t�ídy. V 6. i v 9. t�íd� je hodinová dotace 

anglického jazyka t�i hodiny týdn�. Škola též nabízí anglickou družinu. Výzkumu se 

zú�astnily �ty�i t�ídy, vždy po dvou z každého zkoumaného ro�níku. Celkem se jedná o 83 

žák� (48 žák� v 6. t�íd� a 35 žák� v 9. t�íd�). 

Mendelovo gymnázium Opava, se sídlem Komenského 5, je výb�rovou školou 

s tradicí delší než 130 let. I zde je kladen d�raz na výuku anglického jazyka. Studenti 

primy mají dotaci výuky angli�tiny p�t vyu�ovacích hodin týdn�, žáci kvarty t�i hodiny. 

Nabízí jak �ty�leté, tak osmileté studium. Pro lepší srovnání jsme zvolili jako respondenty 

žáky primy a kvarty, tedy osmiletého studia. Na nižším gymnáziu žáci studují v každém 

ro�níku pouze v jedné paralelce. Celkem se zde našeho výzkumu zú�astnilo 57 student�

(28 student� primy a 29 student� kvarty). 

Každou odpov�� jsme se pokusili vztáhnout k pohlaví, v�ku a typu studované 

školy. Celkov� se výzkumu zú�astnilo 77 dívek a 63 chlapc�.  
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Graf �. 2 

Respondenti dle pohlaví

Dívky
77

55%

Chlapci
63

45%

V kategorii v�k jsme zaznamenali zástupce všech v�kových kategorií od 11 let do 

16 let. Pro lepší porovnání jsme pro další použití v naší práci vytvo�ili kategorie mladší a 

starší žáci (p�ípadn� mladší a starší respondenti), p�i�emž kategorie “mladší” zahrnuje žáky 

6. t�íd a studenty primy s pr�m�rným v�kem 11,85 roku (celkem 76 respondent�) a 

kategorie “starší” zahrnuje žáky 9. t�íd a studenty kvarty, jejich pr�m�rný v�k je 14,75 

roku (celkem 64 respondent�). 

Graf �. 3 

Respondenti dle v�ku

mladší (11-13 let)
76

54%

starší (14-16 let)
64

46%

 Dále jsme zjiš
ovali, jak dlouho se respondenti u�í anglický jazyk. Z odpov�dí 

vyplynulo, že mladší žáci se u�í anglicky 3–8 let, starší žáci 5–11 let. Pr�m�rná délka 
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studia anglického jazyka je však u mladších žák� 5, 88 roku a u žák� starších �iní 7, 28 

roku. 

Protože se jedná o proporcionáln� nevyrovnané skupiny, rozhodli jsme se v našem 

výzkumu zam��it na úsp�šnost v rámci každé skupiny (všichni respondenti, dívky, chlapci, 

mladší, starší, žáci základní školy a studenti gymnázia) a tu pak vzájemn� porovnávat. Do 

každé kapitoly jsme za�adili graf úsp�šnosti odpov�dí na danou otázku pro celkový 

zkoumaný vzorek. Grafy k díl�ím porovnáním dle jednotlivých kategorií tvo�í p�ílohu této 

práce. 

6.3. Použité zkratky 
Zejména v prvních dvou �ástech praktické �ásti používáme k vysv�tlení význam�

zvolených výraz� tyto publikace: 

Nový akademický slovník cizích slov (dále jako NASCS) 

Nová slova v �eštin� 1 (dále jako NS 1) 

Nová slova v �eštin� 2 (dále jako NS 2) 

Nový slovník cizích slov pro 21 . století (dále NSCS) 

Velký anglicko-�eský slovník (dále jako VA�S) 



43

7. Definování izolovaných anglicism�

V první �ásti dotazníku jsme testovali pasivní znalost nov� p�ejatých anglicism�

pomocí otázek s výb�rem z více odpov�dí (multiple choice). Výb�r testovaných výraz� byl 

proveden na základ� excerpce �asopis� pro mládež (Bravo), �asopis� v�novaných 

moderním technologiím (Po�íta� pro každého), webového portálu pro mladé 

(www.bravoweb.cz) a též na základ� vlastní zkušenosti z každodenní komunikace 

s dospívajícími.  

Celkem bylo vybráno osm slov. Kritéria pro jejich výb�r byla dostate�ná 

frekventovanost užití, st�ední obtížnost a jasné vymezení významu. Testované výrazy 

bychom mohli za�adit do n�kolika kategorií: odborná pracovní terminologie (workshop, 

callcentrum), móda (outfit), moderní technologie (hoax, Blu-ray), zábava (adventura, 

selfie) a gastronomie (smoothie). 

U každého slova jsme nabízeli pouze jednu správnou odpov�� a t�i distraktory 

(nesprávné odpov�di). Tam, kde to bylo možné, jsme �erpali správná vymezení význam�

z tišt�ných slovník�. Pouze jediný výraz, workshop, je definován v Novém akademickém 

slovníku cizích slov (NASCS) z roku 2005, proto jsme k vyhledání definic využili též 

Fronk�v Velký anglicko �eský slovník (VA�S) a oba díly slovníku Nová slova v �eštin�: 

slovník neologizm� (NS 1 a NS 2). Výrazy, pro n�ž jsme nenašli definice v žádném 

z t�chto tišt�ných slovník�, jsem ozna�ili jako „Nejnov�ji p�ejaté anglicismy“ a za�adili do 

samostatné podkapitoly. Definice výraz� ozna�ených jako „nejnov�ji p�ejaté“ jsme se 

pokusili vyhledat v relevantních elektronických zdrojích (internetových slovnících a 

�láncích), které mohou rychleji reagovat na zm�ny ve slovní zásob� než tišt�né publikace. 

Výklady uvedené jako distraktory ozna�ují podobn� zn�jící cizí slova, p�ípadn� se 

blíží doslovnému p�ekladu. 
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7.1. Nov� p�ejaté anglicismy zaznamenané ve slovnících 

7.1.1. workshop 

Zadání úkolu:  

workshop 
a) seminá�, pracovní konference 

b) ú�ad práce  
c) obchod se zbožím pro kutily  
d) �lov�k závislý na práci 

VA�S 

[����� �šop]n

1 dílna, provozovna 

2 [training session] kurs, soust�ed�ní; seminá�, workshop [verkšop] 

NS 1 

[verkšop] –u m. <z angl.> 

seminá�, pracovní konference, kurz; vystoupit s oznámením na workshopu; uspo�ádat 

workshop cestovního ruchu, uspo�ádat podnikatelský workshop; workshop architekt�

NASCS 

[verkšop], -u m <a> odb. pracovní seminá�, kurz, konference 

Graf �. 4 

Výklad výrazu workshop - všichni respondenti
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Slovo workshop pat�í k neologism�m, které se v jazyce objevují již pom�rn�

dlouho, avšak pat�í spíše do slovní zásoby zam�stnaných dosp�lých než mládeže, což se 

projevilo na výsledcích našeho pr�zkumu. Správnou odpov�� vybralo 51 % testovaných 

žák�. Za povšimnutí též stojí velké procento (35 %) odpov�dí u možnosti c (obchod se 

zbožím pro kutily). Tento výsledek si vysv�tlujeme velkou oblibou obchodních dom� se 

zbožím pro kutily, tzv. hobbymarket�, a jejich výraznou propagací v médiích.  

Mírn� vyšší procento správných odpov�dí jsme dle o�ekávání zaznamenali u 

starších žák�. Správnou možnost zvolilo mezi staršími žáky 56 %, zatímco mezi mladšími 

pouze 45 %. Vliv pohlaví se na výb�r správné odpov�di v této otázce neprojevil a výsledky 

v obou skupinách reflektují výsledek celkový. Dívky vybraly správnou možnost v 51 % 

p�ípad�, chlapci v 49 %. Naopak propastný rozdíl ve znalosti slova workshop jsme 

zaznamenali mezi žáky základní školy a gymnázia. Správnou odpov�� uvedlo pouze 36 % 

žák� základní školy. Gymnazisté odpovídali správn� v 70 % a lze se domnívat, že s tímto 

termínem už n�kdy pracovali ve výuce. 
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7.1.2. outfit 

Zadání úkolu: 

outfit 
a) �lov�k ve špatné fyzické kondici 
b) t�locvi�na s posilovacími stroji 
c) �lov�k vy�azený ze spole�nosti 
d) celkový vzhled n�koho tvo�ený kombinací oble�ení, bot a dopl�k�

VA�S 

[������	�] 

1 [equipment: tools] ná�adí; (for camping, riding), výstroj, výzbroj, pot�eby, vybavení; 

repair o. brašna s ná�adím 

2 [set of clothes] souprava, šaty, outfit [aut-], ohoz, vohoz; (for sports) úbor, dres; výstroj, 

[uniform] unifroma; baby´s o. d�tská výbavi�ka 

3 neformáln� [group] skupina, parta, banda 

NS 2 

[aut-] –u m. <z angl.> 

1. vhodný od�v, oble�ení, šaty; celkový vzhled n�koho tvo�ený kombinací oble�ení, bot a 

dopl�k�: ve�erní outfit dostal novou podobu: k šifonovým plesovým šat�m si m�žete vzít 

pletený svetr; zp�va�ka byla sexy oble�ená, její outfit zd�raz	oval každou k�ivku jejího 

t�la […] V oblasti módy

2. (celkový) vzhled, podoba n��eho: nový outfit firemního portálu Peníze.cz 

Graf �. 5 

Výklad výrazu outfit - všichni respondenti
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Slovo outfit se objevuje velmi �asto v �asopisech pro mládež, p�edevším 

v rubrikách o mód�. Z tohoto d�vodu jsme p�edpokládali vyšší pov�domost o jeho 

významu p�edevším ve slovní zásob� dívek. Tato hypotéza se potvrdila. Správnou 

odpov�� zvolilo 97 % dotazovaných dívek. Avšak ovšem rozdíl mezi procentem 

správných odpov�dí d�v�at a chlapc� nebyl p�íliš velký. Hoši odpov�d�li správn� v 79 % 

p�ípad�. 

Lepší znalost zkoumaného výrazu se projevila u starších žák�, správnou odpov��

„d“ vybralo 98 % respondent�, mezi mladšími žáky tuto odpov�� zvolilo 82 % 

Op�t jsme se setkali s vyšší mírou správných odpov�dí u student� gymnázia oproti 

žák�m základní školy. Gymnazisté vybrali správnou odpov�� v 96 % p�ípad�, zatímco 

žák� navšt�vujících základní školu odpov�d�lo správn� jen 85 %. 

Slovo outfit má omezené sémantické pole a proniklo do jazyka pozd�ji než první 

zkoumané slovo (je zaznamenáno až ve 2. dílu Slovníku neologism�), p�esto pasivní 

znalost jeho významu prokázalo 90 % respondent�. 
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7.1.3. hoax 

Zadání úkolu:  
hoax 
a) p�enosný po�íta�  
b) nevyžádaná poplašná zpráva  

c) program umož	ující internetovou komunikaci  
d) inzerát 

VA�S 

[�����] 

podfuk, bouda, švindl; [practical joke] kanadský žertík, kanada;. noviná�ská kachna; hoax 

[houks], hoaxová zpráva [houks-]; false news falešná zpráva. mystifikace; [false alarm]

falešný poplach 

SN 2 

[houks] –u m. <z angl.> 

po�. nevyžádaná zpráva (email) zprav. s informací o neexistujícím po�íta�ovém viru, s 

nabídkou na rychlé zbohatnutí, s reklamní nabídkou aj.: mezi klasické hoaxy pat�í i 

oznámení o novém sledovacím programu umož	ujícím získat až 800 dolar� m�sí�n�

Graf 6 

Výklad výrazu hoax - všichni respondenti
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Slovo hoax proniklo do �eštiny s vývojem elektronické komunikace. Ozna�uje její 

specifický druh, který se zprvu ší�il prost�ednictvím elektronické pošty a poté se rozší�il i 
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do instant messagingu2 a na sociální sít�. Internet jako komunika�ní medium je mládeži 

blízké a bezpe�nost na internetu je velmi diskutovaným tématem. Osv�tu mezi mládež ší�í 

školy, knihovny, ale i tiskoviny zam��ené na náctileté �tená�e. P�edpokládali jsme tedy, že 

termín hoax budou respondenti dob�e znát. O n�co vyšší procento úsp�šnosti jsme 

o�ekávali u chlapc�, nebo
 se domníváme, že jim jsou informa�ní technologie bližší. 

První hypotéza se nám nepotvrdila. Správnou odpov�� zvolilo pouze 54 % 

dotazovaných. P�tina dotazovaných nedokázala zvolit žádnou z nabízených odpov�dí.  

Zna�né rozdíly ve znalosti slova hoax jsme zaznamenali p�edevším ve srovnání 

odpov�dí mladších a starších respondent�. Správnou odpov�� zvolilo mezi mladšími 

dotazovanými pouze 31 %, zatímco starší respondenti odpov�d�li správn� v 82 % p�ípad�. 

M�žeme se domnívat, že starší respondenti jsou také zkušen�jšími uživateli internetu a 

služeb poskytovaných online.3

Rozdíl se projevil i v navšt�vovaném typu školy. Správné odpov�di gymnazist�

jsme zaznamenali v 65 %, zatímco správné odpov�di žák� základní školy pouze v 47 %. 

Bohužel nemáme dostupné informace o tom, jakým zp�sobem se liší výuka informa�ních 

technologií na obou školách. 

Vyhodnocení dotazníku potvrdilo hypotézu p�edpokládající lepší znalost chlapc�. 

Chlapci volili správnou odpov�� v 63 % p�ípad�, dívky v 49 %. 

                                                
�
�Instant messaging (IM), v �eštin� se nejvíce používá výraz „kecálkové“ , je formou elektronické 

komunikace, která umož	uje dv�ma a více uživatel�m komunikaci v reálném �ase. Zpráva dorazí p�íjemci 
ihned po odeslání a p�íjemce je na ní ihned upozorn�n. P�íjemce si tedy, na rozdíl od emailu, nemusí hlídat, 
zda se mu ve schránce neobjevila pošta.(Kolafa, 2010)�
�
�
�N�které online služby, jako nap�íklad ICQ �i Facebook umož	ují registraci až od 12 �i 13 let.�
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7.1.4. adventura 

Zadání úkolu:  
adventura 
a) ak�n� lad�ná po�íta�ová hra s dobrodružným nám�tem  

b) spole�nost zajiš
ující ur�ité služby  
c) p�edehra  
d) mu�ení, týrání (p�edevším za ú�elem dosáhnout doznání obvin�ného) 

SN 2 

-y, ž. 

ak�n� lad�ná po�íta�ová hra s dobrodružným nám�tem, spojená s �ešením zadaných úkol�

a hádanek: adventuru tvo�í dobrodružný p�íb�h, v n�mž má hrá� p�esn� ur�enou roli a plní 

p�edem zadané úkoly, nap�. stane se zlod�jem a plánuje p�epadení banky; adventura voln�

inspirovaná cyklem fantasy román� podle angl. adventure 

VA�S 

adventure [�������(�)] n. 

1 [exciting experience] dobrodružství, dobrodružný zážitek; look for a. vyhledávat 

dobrodružství; a life full of a. dobrodružný život 

2 spirit of a. dobrodružnost, touha po dobrodružství 

3 [risky undertaking] dobrodružný �i riskantní podnik 

Graf �. 7 

Výklad výrazu adventura - všichni respondenti
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Výraz adventura pat�í ke slangu hrá�� po�íta�ových her. Z tohoto d�vodu jsme 

p�edpokládali nízkou znalost tohoto slova mezi náctiletými mluv�ími. Tato hypotéza se 

nepotvrdila a z celkového po�tu dotázaných dokázalo vybrat správnou odpov�� 61 % 

z nich. Nezanedbatelná skupina respondent� (32 %) zvolila definici nabízenou pod 

písmenem „b“ spole�nost zajiš�ující ur�ité služby. Jedná se o definici podobn� zn�jícího 

slova agentura tak, jak jí uvádí první svazek Nových slov v �eštin�. D�vodem, pro�

dotazovaní zvolili tento distraktor, m�že být mnohem �ast�jší užívání slova agentura 

v médiích i b�žné komunikaci. Pro n�které respondenty mohla být též matoucí existence 

cestovní kancelá�e nesoucí název CK Adventura (www.adventura.cz), jež se specializuje 

na zážitkovou turistiku. Možnost „b“ volila p�edevším mladší d�v�ata (konkrétn� 47 % 

z dotazovaných dívek). U této otázky jsme o�ekávali p�evahu správných odpov�dí 

p�edevším mezi hochy a výsledky dotazování náš p�edpoklad potvrdily. Úsp�šnost 

správných odpov�dí mezi chlapci dosáhla 78 %, zatímco mezi dívkami neodpov�d�la 

správn� ani polovina dotázaných (47 %). 

Míra správných odpov�dí stoupá i s v�kem dotazovaných. Zatímco ve skupin�

mladších žák� zvolilo správnou odpov�� 47 % žák�, ve skupin� starších to bylo již 77 %. 

Pom�rn� markantní rozdíl v množství správných odpov�dí jsme zaznamenali i mezi 

zkoumanými školami. Správnou odpov�� vybralo 54 % žák� základní školy a 72 % 

gymnazist�. 
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7.1.5. callcentrum 

Zadání úkolu:  
callcentrum
a) st�edisko poskytující na zavolání informace  

b) prodejna mobilních telefon�  
c) pobo�ka telefonního operátora 
d) sout�žní telefonní linka 

VA�S 

call centre [����� ������(�)]n. 

call [kól] centrum, callcentrum, informa�ní st�edisko 

NS 2 

call centrum [kól] call centra, callcentrum [kól-] –ra s. 

st�edisko poskytující na zavolání informace ap.: p�i spušt�ní call centra si uživatel bude 

moci vybrat, zda bude chtít hovo�it s živým �lov�kem nebo mu posta�í hlasový po�íta�

Graf �. 8 

Výklad výrazu callcentrum - všichni respondenti
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Výraz callcentrum nepat�í do b�žné slovní zásoby teenager�, p�esto jsme 

p�edpokládali vyšší procento znalosti, nebo
 se tento výraz vyskytuje �asto v mediích i 

reklamních nabídkách. V�tšina mládeže používá mobilní telefony, a tudíž jsme 

p�edpokládali, že se alespo	 n�kdy ocitli v situaci, kdy museli zavolat callcentrum 

(informa�ní linku) svého mobilního operátora. Tento faktor se mohl promítnout do v�tšího 



53

množství odpov�dí „c“ (16 %, pobo�ka telefonního operátora) a „b“ (11 %, prodejna 

mobilních telefon�). Správnou odpov�� „a“ zvolilo 71 % z celkového po�tu respondent�.  

Callcentra hojn� zam�stnávají své operátory na �áste�ný úvazek a mnohá z nich 

nabízejí brigády již od 15 let v�ku, proto jsme o�ekávali vyšší míru znalosti tohoto výrazu 

u starších žák�, u nichž se p�edpokládá nejen vyšší míra využívání služeb callcenter, ale 

také zájem o nabídky letních brigád. Tato hypotéza se potvrdila. Starší žáci zvolili 

správnou odpov�� v 83 % p�ípad�. Skupina mladších žák� vykázala nižší procento 

správných odpov�dí, p�esto se p�ehoupla do nadpolovi�ní v�tšiny (61 %). 

Rozdíly mezi chlapci a dívkami, a dokonce ani rozdíly mezi typem navšt�vované 

vzd�lávací instituce, se v tomto p�ípad� neprojevily. Mezi dívkami volilo správnou 

odpov�� 70% dotázaných, chlapci vybrali správnou odpov�� v 72 % p�ípad�. Stejné 

procentuální vyjád�ení jsme zjistili i v porovnání škol. Správn� odpov�d�lo 70 % žák� ZŠ 

a 72 % gymnazist�. 
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7.2. Nejnov�ji p�ejaté anglicismy 

7.2.1. smoothie 

Zadání úkolu:  

smoothie 

a) kosmetický p�ípravek ur�ený k odstra	ování odum�elých, zrohovat�lých bun�k 
z povrchu pokožky  
b) nápoj hustší konzistence z mixovaného �erstvého ovoce �i zeleniny, �asto dopln�ný 

ledem, jogurtem �i smetanou  

c) symbol vytvo�ený pomocí grafických znak� nebo obrázek sloužící pro vyjád�ení pocit�, 
duševních stav�, užívaný v písemné elektronické komunikaci  
d) pánský spole�enský oblek 

VA�S 

smoothie nebo smoothy [������	]n (pl –thies) 

1 neformáln� lichotník, kraso�e�ník; Amer. také elegán; he is a s. je hladký jako had nebo 

úho�

2 Americká angli�tina [milk-shake] mlé�ný koktail s ovocem 

NS 1, 2 

neuvedeno 

Výraz smoothie pat�í k anglicism�m, které do �eského jazyka pronikly teprve 

v nedávné dob�. Nenajdeme jej ani ve slovníku Nová slova v �eštin� a dokonce ani na 

internetovém slovníku ABZ Slovník cizích slov provozovaném spole�ností 

ABZ Knihy, a.s., kam p�ispívají nejen tv�rci webu, ale též široká ve�ejnost pod licencí 

Creative Commons – Uve�te autora 3.0 �esko, a který umož	uje reagovat na vývoj slovní 

zásoby pružn�ji než tišt�né publikace. P�esto se domníváme, že se jedná o výraz rozší�ený. 

Internetový vyhledava� Google vyhledá cca 276 000 výskyt� tohoto slova na �eských 

internetových stránkách. V�tšinou se jedná o recepty na tento nápoj. Do �eštiny tedy p�ešel 

význam, který Fronk�v slovník uvádí až na druhém míst�, a to v nep�esné form�. 

Milk-shake je v našich podmínkách známý již pom�rn� dlouho a jeho základem je 

zmrzlina. V�tšinou jej nabízejí fast foody. O smoothie se naopak píše ve spojitosti se 

zdravým životním stylem a reduk�ními dietami. Dle Blanky Kubí�kové se smoothie skládá 
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ze t�í složek: „vybraného druhu tekutiny (zeleninové š�ávy, ovocného džusu, mléka nebo 

jogurtu), ovoce �i zeleniny a ledu. Pokud se používá mražené ovoce nebo zelenina, led 

zapot�ebí není“ (2014). Cílovými konzumenty jsou p�edevším ženy, p�ípadn� sportovci. 

Z t�chto d�vod� jsme p�edpokládali vyšší procento správných odpov�dí u d�v�at než u 

hoch�. 

Graf �. 9 

Výklad výrazu smoothie - všichni respondenti
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Správnou odpov�� vybralo z nabídky 61 % dotazovaných, z �ehož usuzujeme, že 

tento výraz proniká úsp�šn� do naší mate�štiny. Z celkového po�tu respondent� jich 14 % 

nedokázalo p�i�adit výraz smoothie k žádné z nabízených odpov�dí (p�i�emž celých 11 % 

tvo�í mladší žáci základní školy). 

Výraz se nachází v pov�domí spíše starších respondent�. Ti byli úsp�šní ze 77 %, 

zatímco mezi mladšími dotazovanými neznala správnou odpov�� ani polovina z nich 

(p�esn�ji 47 %). 

Pom�rn� p�ekvapiv� se zde neprojevil rozdíl mezi gymnazisty a žáky základní 

školy. Výsledky obou skupin odpovídají celkovému výsledku. Úsp�šnost žák� ZŠ byla 

60 %, v p�ípad� gymnazist� 63 %. 

Výzkum potvrdil náš p�edpoklad vyšší úsp�šnosti mezi dívkami. Na tuto otázku 

odpov�d�lo správn� 70 % dotázaných dívek, mezi chlapci byla úsp�šnost pouze 51%. 
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7.2.2. Blu-ray 

Zadání úkolu:  
Blu ray 
a) styl country hudby pocházející z Kentucky  
b) formát optických disk�, který se používá k ukládání videí a her ve vysokém rozlišení  

c) dob�e obchodovatelné akcie spole�ností s dobrou obchodní pov�stí  
d) technologie bezdrátového p�enosu dat na krátkou vzdálenost 

Blu-ray, p�esn�ji Blu-ray disk (též BD) pat�í mezi nejmodern�jší technologie 

v oblasti vizuálních medií. Její definici jsme nenalezli v žádném z použitých slovník�. 

Definice použitá v dotazníku pochází z webových stránek jednoho z nejv�tších výrobc�

elektroniky podporující p�ehrávání formátu BD. Spole�nost Samsung na svých webových 

stránkách definuje formát Blu-Ray takto: 

Co je formát Blu-ray? 

Blu-ray je formát optických disk�, který se používá k ukládání videí ve vysokém rozlišení a 

také her. Tyto disky jsou další generací disk� DVD, které poskytují kvalitu obrazu s 

rozlišením Full HD, a vzhledem k tomu, že vypadají p�esn� jako standardní disky DVD, 

používají se stejn� jednoduše. Pravd�podobn� nejd�ležit�jší informací je skute�nost, že 

nabídky jsou podobné v p�ípad� obou formát� a že na p�ehráva�ích Blu-ray m�žete 

p�ehrávat celou svou sbírku st�íbrných disk�, a� jsou to disky CD nebo DVD. (2011) 

Formát Blu-ray se poprvé objevil v roce 2000, první p�ehráva� pak o t�i roky pozd�ji. 

„V roce 2003 p�edstavila první Blu-ray p�ehráva� s názvem BDZ-S77 spole�nost Sony. 

Byl ur�en pouze pro japonský trh a celý rok trvalo, než si zbytek sv�ta mohl tuto novinku 

po�ídit. Hlavním d�vodem zdržení byla absence ochrany proti kopírování, na kterou 

poukazovala hollywoodská studia a necht�la tak mít s tímto formátem nic spole�ného.“

(Letko, 2011) 

Úpln� první film na Blu-ray disku vyšel v �R 16. 4. 2007. (Bontonfilm, 2008) 

U této otázky jsme p�edpokládali vysokou úsp�šnost, nebo
 se domníváme, že 

sou�asná mládež se zajímá o moderní technologie a ráda je využívá. P�estože na trhu stále 

z�stává ve velké mí�e zastoupen formát DVD, nem�l by být formát BD pro mladé 

respondenty neznámým. 
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Graf �. 10 

Výklad výrazu Blu ray - všichni respondenti
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Výsledky našeho výzkumu p�edpoklad potvrdily. Tém�� t�i �tvrtiny dotázaných 

vybraly správnou možnost definující výraz Blu-ray. Zájem mládeže o techniku m�žeme 

vy�íst i z nej�ast�ji volené chybné odpov�di „d“. Technologie bezdrátového p�enosu dat 

na krátkou vzdálenost se nazývá bluetooth a nachází se ve v�tšin� mobilních telefon�, 

tablet� a p�enosným po�íta��. P�ekvapivým výsledkem pro nás byla tém�� vyrovnaná 

úsp�šnost dívek i chlapc�. Správnou odpov�� zvolilo 71 % dívek a 75 % chlapc�. 

Zanedbatelný je i rozdíl v úsp�šnosti žák� pražské ZŠ (68 % správných odpov�dí) a 

opavského gymnázia (71 % správných odpov�dí). 

Rozdíl v procentuální úsp�šnosti jsme zaznamenali mezi skupinami mladších a 

starších žák�. Mladší žáci volili správnou odpov�� v 58 % p�ípad�, starší žáci zaškrtli 

správnou definici v 83 % p�ípad�. Tento jev neodpovídá našemu p�edpokladu, nebo


sou�asná mládež se s moderními technologiemi setkává od útlého d�tství. D�ti sami dokáží 

vložit disk s pohádkou do p�ehráva�e �i používat mobilní telefon ješt� p�ed nástupem do 

základní školy. Vliv na tento výsledek m�že mít již zmi	ovaná velká rozší�enost staršího 

formátu DVD, p�ípadn� velká popularita p�ehrávání videí p�ímo na internetu. 
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7.2.3. selfie 

Zadání úkolu: 
selfie 
a) typ fotografického autoportrétu, po�ízeného z ruky  

b) propagace sebe samého, své vlastní firmy  
c) �lov�k, který vlastním úsilím dosáhl významného postavení  
d) sebepozorování 

Výraz selfie je nejmladším ze zkoumaných nov� p�ejatých anglicism� v našem 

výzkumu. K rozší�ení jeho výskytu došlo v posledním roce. Z t�chto d�vod� se nenachází 

v žádném z tišt�ných slovník�, s nimiž jsme pracovali. Samotný výraz i jeho denotát se 

stali v posledních m�sících velmi oblíbenými. O tom sv�d�í nap�íklad i stránka na 

internetové otev�ené encyklopedii Wikipedia. Zde se m�žeme setkat s definicí, které bylo 

v upravené podob� použito i v dotazníku.  

„Selfie je typ fotografického autoportrétu, po�ízeného z ruky za pomocí digitálního 

fotoaparátu �i chytrého telefonu. Ve slovníku Oxford Dictionaries Online je popsán jako 

„fotografie sebe sama, b�žn� po�ízená chytrým telefonem nebo webkamerou a nahrána

(sic) na sociální sí�“. Selfies jsou �asto ur�ena4 (sic) pro publikování na sociálních sítích a 

sítích pro sdílení fotografií online, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest a 

Snapchat. V Koreji se �asto používá termínu selca (zkratka pro „self camera“). Selfies 

jsou v�tšinou neformální snímky po�ízené „z ruky“ �i p�ed zrcadlem. Na snímcích je 

zobrazen bu� fotograf sám, nebo fotograf a tolik lidí, kolik se jich vejde do záb�ru.” 

(Wikipedia, 2014) 

Wikipedie dále uvádí, že slovo selfie existovalo na periferii anglické slovní zásoby 

mnohem d�íve. První fotoportréty využívající odrazu v zrcadle byly známy již kolem roku 

1900. Samotné ozna�ení selfie se ovšem za�alo používat až o sto let pozd�ji. K jeho ší�ení 

docházelo pr�b�žn� od roku 2005 na r�zných sociálních sítích. V roce 2013 bylo slovo 

selfie za�azeno do online slovníku Oxford English dictionary a bylo vyhlášeno slovem 

roku. (2014) 

                                                
�
�Tento tvar považujeme za chybu autora stránky, nebo
 nikde jinde jsme se nesetkali s jiným použitím, než 

v ženském rod�, krom� stránky Bravoweb.cz, kde je zve�ejn�na definice ve stejném zn�ní ovšem bez 
uvedeného zdroje.�
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V �eštin� je slovo selfie používáno nej�ast�ji v ženském rod�, patrn� analogií ke 

slovu fotografie, a je nesklonné. (Hledá se hv�zdná selfie., Vyfo�te slušivou selfie.) Plurál je 

tvo�en podle angli�tiny p�íponou –s. Výraz selfie je též používán jako adjektivum (selfie 

fotka, selfie fotografování). 

P�estože se výraz selfie objevuje v �eštin� po velmi krátkou dobu, o�ekávali jsme 

jeho �astý výskyt v pasivní slovní zásob� náctiletých respondent�, nebo
 se jedná o módní 

výraz, který se v sou�asné dob� hojn� objevuje na stránkách �asopis� pro mládež, 

v bulvárním tisku i na internetu, �asto ve spojení s celebritami a teenagerovskými idoly, 

kterým by se �tená�i rádi vyrovnali svým vzhledem a které rádi napodobují na svých 

vlastních fotografiích, sdílených na sociálních sítích. Z tohoto d�vodu jsme o�ekávali o 

n�co vyšší procento správných odpov�dí mezi d�v�aty než mezi chlapci. 

Graf �. 11 

Výklad výrazu selfie - všichni respondenti
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Jak je patrno z grafu, naše hypotéza se potvrdila pouze �áste�n�. Správnou 

odpov�� v celkovém zkoumaném vzorku zvolila nadpolovi�ní v�tšina dotázaných, avšak 

tém�� �tvrtina respondent� nedokázala vybrat žádnou z nabízených možných vymezení. 

Nezodpov�zenou otázku zanechalo 42 % mladších žák�, naopak mezi staršími žáky 

nez�stala tato otázka bez odpov�di ani jednou. Zdá se, že starší žáci se pohybují více 

v prost�edí, kde se mohou s tímto výrazem setkat, než jejich mladší spolužáci. Mezi 

mladšími žáky znala správnou odpov�� pouze �tvrtina. Žáci devátých t�íd, respektive 

kvarty, vybrali správnou odpov�� v 91 % p�ípad�. 
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O�ekávání velkého rozdílu v úsp�šnosti mezi odpov��mi d�v�at a chlapc� se 

nenaplnila. D�v�ata sice byla úsp�šn�jší, avšak rozdíl není p�íliš markantní. Mezi 

odpov��mi dívek tvo�ily ty správné 61 %, ve skupin� chlapc� se správná odpov��

vyskytla na 51 % dotazník�. 

Naprosto zanedbatelný je rozdíl mezi navšt�vovanými školami. Respondenti ze 

základní školy znali správnou odpov�� v 56 % p�ípad�, respondenti navšt�vující 

gymnázium zvolili správnou odpov�� v 54 % p�ípad�. 
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8. Dopl�ování anglicism� do kontextu 

Ve druhém cvi�ení, jehož cílem bylo testování pasivní znalosti nov� p�ejatých 

anglicism�, m�li respondenti za úkol doplnit vybrané anglicismy do kontextu. Na rozdíl od 

prvního cvi�ení tedy nepracovali s izolovanými slovy, ale s v�tami z reálného textu. Pro 

jejich získání jsme využili dva zdroje.  

Prvním z nich byly webové stránky �asopisu BRAVO, p�ístupné na webové adrese 

www.bravoweb.cz. �asopis BRAVO je tišt�né periodikum, vychází každé dva týdny a je 

ur�en mládeži, a to jak d�v�at�m, tak i chlapc�m. Mezi pravidelná témata pat�í informace 

ze sv�ta showbyznysu (populárních herc�, zp�vák�, okrajov� též sportovc� �i spisovatel�), 

módy a kosmetiky. Nechybí zde poradny, v nichž odpovídají nejen odborníci, ale 

v elektronické verzi též formou chatu sami �tená�i. Z tohoto zdroje pochází testované v�ty 

�íslo  1, 2, 7 a 8 (výrazy smartphone, stalker, sexting a BFF). 

Druhým zdrojem byl �eský národní korpus5. Z tohoto zdroje pochází v�ty 

ozna�ené �ísly 3 až 6 (look, hacker, flipchart, online). 

Pro testování jsme vybírali jednoduché v�ty a nekomplikovaná souv�tí odpovídající 

p�edpokládané v�kové úrovni zkoumané cílové supiny. Podle Chejnové (2005) existuje 

n�kolik možností, jak d�ti mohou v tomto typu cvi�ení slovo správn� doplnit, aniž by ho 

opravdu znali:  

1. správným tipováním 

2. na základ� formální znalosti spojení n�kterých slov bez znalosti jejich 

význam�, 

3. vylou�ením slov, jejichž významy d�ti znají, ale která se do kontextu 

nehodí. 

Z t�chto d�vod� jsme se snažili pe�liv� volit distraktory tak, abychom alespo	

�áste�n� eliminovali možnost pouhého tipování. Jako distraktory jsme v�tšinou volili slova 

za�ínající stejným písmenem �i pat�ící do stejného sémantického pole. 

Otázky byly �azeny nahodile, avšak zkoumaná slova se od sebe tematicky liší. 

P�evažují slova související a
 p�ímo (smartphone, online) �i nep�ímo (stalker, hacker, 

                                                
�
��eský národní korpus (�NK) je akademický projekt zam��ený na budování rozsáhlého po�íta�ového 

korpusu p�edevším psané �eštiny. Pracuje na n�m Ústav �eského národního korpusu na Filozofické 
fakult� Univerzity Karlovy v Praze (Ú�NK). Od svého založení roku 1994 má Ú�NK na starosti budování 
�NK, jeho rozvoj a rovn�ž �innosti související, zvlášt� v oblasti výuky a p�stování oboru korpusová 
lingvistika.�
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sexting) s moderními informa�ními technologiemi. Jednotlivé úlohy jsou se�azeny 

z hlediska celkové úsp�šnosti od nejlepších výsledk� po nejslabší. Správná odpov�� je 

vždy vyzna�ena podtržením. Významy správných odpov�dí jsme porovnali s hesly ve 

Velkém anglicko �eském slovníku (VA�S), v obou dílech slovníku Nová slova v �eštin�

(NS 1 a NS 2) a Novém slovníku cizích slov pro 21. století (NSCS), p�ípadn�

s informacemi v relevantní webových zdrojích. 
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8.1. Úloha �íslo 1 (celková úsp�šnost 96 %) 

Pokud máš ……………………… s iOs nebo Androidem, tak najdeš aplikaci Instagram 

voln� ke stažení na AppStoru nebo Android Marketu! 

a) smoothie  b) smajlík  c) smartphone  d) e-shop 

Graf �. 12 
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P�estože výraz smartphone neobsahuje žádný z námi použitých tišt�ných slovník�, 

výzkum prokázal, že je b�žnou sou�ástí pasivní (a z výsledk� též usuzujeme, že i aktivní) 

slovní zásoby respondent�. 

Ov��enou definici výrazu smartphone jsme nalezli v databázi online slovníku cizích slov 

ABZ Slovník cizích slov:  

smartphone, smart phone 

[smártfoun]

(angl. doslova 'chytrý telefon', žert. kalk 'chytrofon') mobilní telefon s pokro�ilým 

opera�ním systémem a aplika�ním rozhraním  

Pro srovnání ješt� uvádíme definici ze slovníku britské angli�tiny na Cambridge 

dictionaries online 

smartphone 

noun [C] /����� ����/ 
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a mobile phone that can be used as a small computer and that connects to the 

internet (mobilní telefon, který m�že sloužit jako malý po�íta� a který disponuje možností 

p�ipojení k internetu – pozn.  p�eklad autorky) 

Takto vysoké procento úsp�šnosti odpov�dí si vysv�tlujeme tím, že pro 

respondenty ve v�ku 11 – 16 let je smartphone v podstat� synonymem pro mobilní telefon. 

Mobilní telefon již v sou�asné dob� pat�í mezi v�ci denní pot�eby v�tšiny školák�. Jak 

uvádí Voká� (2012), první chytrý mobilní telefon byl p�edstaven 2. listopadu 1992, tedy 

dávno p�ed rokem narození respondent� z našeho zkoumaného vzorku.6 Rozší�ení 

smartphon� mezi b�žné uživatele nastává v polovin� první dekády nového milénia a 

pokra�uje dodnes. V sou�asné dob� smartphon�m konkurují tablety (p�ístroje s velkým 

dotykovým displejem nahrazující p�enosné po�íta�e, sloužící p�edevším k práci 

s multimediálními soubory) a také za�ízení ozna�ovaná n�kterými výrobci a distributory 

jako „phablety“ (blend ze slov phone a tablet, �ili za�ízení v�tší než mobilní telefon, ale 

menší než tablet). 

Rozdíly mezi respondenty p�i porovnávání výsledk� z hlediska v�ku, pohlaví i 

školy se tém�� neprojevily a pokud ano, nebyly p�íliš výrazné. Protože se jedná o výraz 

z oblasti informa�ních a komunika�ních technologií, o�ekávali jsme rozdílnou úsp�šnost 

správných odpov�dí mezi chlapci a dívkami. Výsledek nás p�ekvapil. Rozdíl mezi ob�ma 

skupinami byl pouze v desetinách procent (96,1 % správných odpov�dí u dívek a 96,8 % 

správných odpov�dí u chlapc�). 

Mladší žáci p�esáhli o t�i procenta úsp�šností správn� zodpov�zené otázky hranici 

90 % , starší žáci byli se svými odpov��mi 100%.  

Nevelký rozdíl jsme též zaznamenali v úsp�šností respondent� z r�zných typ� škol. 

Ta v obou p�ípadech též p�ekro�ila 90 %. Správn� odpov�d�lo 95 % žák� základní školy a 

98 % student� nižšího gymnázia. 

                                                
�
�Rozp�tí dat narození respondent�, dle v�ku uvedeného v dotazníku je 1998 – 2003.�
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8.2. Úloha �íslo 6 (Celková úsp�šnost 95 %) 

Zájemci, kte�í by si cht�li pejska z útulku po�ídit, ale nemají �as se tam zastavit osobn�, si 

mohou fotografie ps� prohlédnout ……………………. 

a)outfit  b) single  c) online  d) look 

VA�S 

online, on-line [��� ���	�] adj Comput. on-line [onlajn], on-linový [onlajn-], sp�ažený;  

[on the Internet] p�ipojený na Internet 

 adj (customers, discussion, service, users) on-line 

adv on-line [onlajn]; be o. být p�ipojen online; order sth o. (ticket, holiday) objednat co 

online [-lajn] or prost�ednictvím Internetu; pay sth o. [bills] platit co on-line; shop o.

nakupovat online 

NS 1 

on-line [onlajn] p�íd. <z angl.> 

po�. p�ímo, aktuáln� propojený (s �ídicím systémem); ve stavu aktivace, p�ipravenosti 

p�ijímat data: on-line zapojený terminál; pen�žní automaty pro majitele karet VISA jsou 

p�ipojeny on-line; databáze je zp�ístupn�na on-line  

NS 2 

on-line*7 [-lajn] p�ísl. 

prost�ednictvím Internetu: Ameri�an ví, že za televizi objednanou on-line zpravidla zaplatí 

mén� než v kamenném krámu; nákup lze uskute�nit on-line; platit ú�ty, nakupovat a 

objednávat lístky online Psáno též online 

NSCS 

on-line, online [-lajn] 

IT spojený s �ídicím systémem n. po�íta�ovou �i jinou sítí 

                                                
#
�V NS 2 obsahuje zna�ku �tvere�ku, ozna�ující neosémantizmy, zde nahrazujeme hv�zdi�kou.�
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Graf �. 13 
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Výraz online proniká již n�kolik let z periferie do centra slovní zásoby, podobn�

rychle jako se ší�í p�ipojení na internet mezi obyvateli �eské republiky. Podle informací 

�eského statistického ú�adu bylo v roce 2011 62 % domácností v �R p�ipojeno na internet. 

Porovnáním definic z obou díl� Slovníku neologism� jsme zjistili rozší�ení významu 

pojmu online od technického termínu k ozna�ení každodenní reality. 

Mezi zkoumanými skupinami jsme v tomto p�ípad� nepozorovali tém�� žádné 

rozdíly. Výsledky odpovídají našim p�edpoklad�m, že se jedná o známý a rozší�ený výraz, 

a tudíž jsme o�ekávali velmi vysoké procento úsp�šnosti. Dále jsme o�ekávali mírnou 

p�evahu hoch� nad d�v�aty a student� gymnázia nad žáky ZŠ. I když se jedná o výraz 

z oblasti techniky, je pro naše respondenty natolik známý, že d�v�ata i hoši dosáhli velmi 

vysoké úsp�šnosti p�es 90 %. V tomto p�ípad� dokonce d�v�ata vykazují vyšší úsp�šnost 

než hoši, avšak pouze nepatrn�. Mezi d�v�aty bylo zaznamenáno 96,1 % správných 

odpov�dí, mezi hochy 93,7 %. Nejv�tší rozdíl se projevil mezi v�kovými kategoriemi. 

Zatímco mladší respondenti odpov�d�li správn� v 91 % p�ípad�, mezi staršími jsme 

zaznamenali dokonce 98,5 % správných odpov�dí (pouze jediná chybná odpov��). Jednu 

jedinou chybnou odpov�� v úloze �íslo 6 jsme též zaznamenali mezi studenty opavského 

gymnázia, zatímco žáci pražské základní školy se zmýlili sedmkrát (z toho šestkrát žáci 

šestých t�íd). Vyjád�eno v procentech, bylo zaznamenáno 98,3 % správných odpov�dí mezi 

gymnazisty a 91,7 % správných odpov�dí mezi žáky základní školy. 
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8.3. Úloha �íslo 8 (Celková úsp�šnost 85 %) 

Ahoj BRAVO, moje kámoška m� a mou …………………… pomlouvá proto, že se nám 

líbí Justin Bieber a Austin Mahone. 

a) BFF   b) WTF  c) BRB  d) LOL 

Rozší�ení komunikace formou krátkých textových zpráv (sms) p�es mobilní 

telefony, komunika�ní program a chatovací web s sebou p�ineslo množství zkratek. 

Nejprve cizojazy�ných p�ejímek, poté i �eských. Zkratky pomáhají uživatel�m lépe využít 

omezený po�et znak� pro jednu zprávu. P�estože ceny za posílání sms i p�enos dat výrazn�

klesly, je používání zkratek v elektronické komunikaci stále velmi populární a nez�ídka se 

stává, že použití zkratek pronikne i do komunikace tvá�í v tvá�. Zkratku, jejíž znalost jsme 

testovali, vybrala autorka zám�rn�, nebo
 ji jako zkušená uživatelka elektronických 

komunika�ních nástroj� p�ed studiem �lánk� v �asopisech pro mládež sama neznala. Na 

základ� osobní zkušenosti jsme p�edpokládali nižší obeznámenost s touto zkratkou i mezi 

respondenty. Jedná se spíše o módní záležitost a v textech vyjad�uje více konotace dív�ího 

p�átelství než chlapeckého, a proto jsme p�edpokládali vyšší úsp�šnost správných odpov�dí 

mezi dívkami. 

Význam zkratky BFF jsme nenalezli v žádném z tišt�ných slovník�, s nimiž jsme 

pracovali, a bez kontextu by byl tém�� neodhalitelný. Iniciály BFF zastupují sousloví „best 

friends forever“, neboli „nejlepší kamarádi/ky navždy“. Zajímavostí je, že v �eském 

kontextu ozna�uje v�tšinou kamarádství dívek, zatímco v cizojazy�ném kontextu se užívá i 

pro ozna�ení nerozlu�ného p�átelství chlapc�. Dále je také zajímavé, že a�koli se jedná o 

neslabi�nou iniciálovou zkratku, �asto na sebe váže atributy, které se pak sklo	ují analogií 

podle slova kamarádka. To je patrné z našeho zadání testové otázky: moje kámoška m� a 

mou BFF pomlouvá, ale takovýchto p�íklad� najdeme více, nap�. bavím se s mou bývalou 

BFF, našla si jinou BFF místo m�. P�i�azení ke vzoru žena (kamarádka) je patrné i ve 

spojení s p�ísudkem v minulém �ase: co by jste ud�lali kdyby na vás vaše BFF byla 

naštvaná kv�li tomu že jste dali p�ednost klukovi ?[sic] (Bravoweb.cz, 2014) 
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Graf �. 14 
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Bez odpov�di

Celková úsp�šnost správných odpov�dí p�ekvapiv� p�esáhla hranici 80 %. 

Respondenty p�íliš nezmátly ani nabízené distraktory, které zahrnovaly zkratky používané 

v elektronické komunikaci o n�co déle než zkratka BFF. Zkratka WTF zastupuje anglické 

„what the fuck“ (Co to sakra má být?). Zkratka BRB se užívá pro „be right back“ (Hned se 

vrátím. – myšleno k po�íta�i, abych mohl po krátké p�estávce, pokra�ovat v konverzaci). 

Zkratka LOL zastupuje sousloví „laughing out loud“ (hlasit� se sm�ji) a v konverzaci �asto 

nahrazuje emotikony8. 

 Mezi staršími žáky byla úsp�šnost dokonce 98 %. Zdá se, že tato zkratka pat�í do 

b�žné slovní zásoby dnešní mládeže. Úsp�šnost mladších žák� byla nižší, p�esto však stále 

na vysoké úrovni 75 % správných odpov�dí. 

I na této otázce se potvrdilo, že studenti gymnázia dosahují vyššího procenta 

úsp�šnosti oproti svým vrstevník�m ze základní školy. Gymnazisté volili správnou 

odpov�� v 93 % p�ípad�, žáci ZŠ v 81 % p�ípad�. 

Vyhodnocení výsledk� potvrdilo naši hypotézu o vyšší úsp�šnosti dívek, ovšem 

rozdíl v úsp�šnosti mezi dívkami a chlapci není tak markantní, jak jsme p�edpokládali. 

Správnou odpov�� zvolilo mezi dívkami 94 % dotazovaných, ovšem také hoši dosáhli 

v množství správných odpov�dí vysoké úsp�šnosti (81%). Lze p�edpokládat, že se s touto 

zkratkou mládež nejen setkává v mediích orientovaných na dospívající �tená�e, ale také ji 

aktivn� používá ve vzájemné komunikaci. 

                                                
'
�Významy zkratek �asto používaných v elektronické komunikaci je možno nalézt na webu www.zkratky.cz.�
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8.4. Úloha �íslo 4 (Celková úsp�šnost 84 %) 

Gang …………………… pravd�podobn� pronikl do systému, který zpracovává karetní 

transakce z platebních terminál� a bankomat�. 

a) hacker�  b) stalker�  c) frontman�  d) smartphon�

VA�S 

hacker 

[�����(r)] 

pr�niká�, hacker [hekr, heker], haker, nabouráva�

NS 1 

hacker [hekr, heker], haker –a m. <z angl.> 

po�. kdo neoprávn�n� (bu� pro zábavu nebo s úmyslem škodit) proniká do chrán�ných 

po�íta�ových systém�, program�, dat; pr�niká�: �innost hacker� rozší�ila oblast po�íta�ové 

kriminality 

V odborných slovnících z oblasti výpo�etní techniky se uvádí výraz hacker též ve 

významu ’po�íta�ový fanda‘ 

NSCS 

hacker 

[hekr] 

osoba, která nezákonn� narušuje po�íta�ové sít�

IT obecn� odborník na práci s po�íta�ovými programy

U slova hacker jsme p�edpokládali vysoké procento správných odpov�dí, nebo


problematika po�íta�ové kriminality je velmi �asto zmi	ována v médiích ur�ených široké 

ve�ejnosti. Taktéž p�edpokládáme, že s tímto termínem byli žáci konfrontováni v rámci 

informa�ního vzd�lávání za�azeného do školní výuky, p�ípadn� se s ním sami setkali 

v n�jakém osv�tovém materiálu na internetu. 
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Jak je patrné z grafu, výzkum naši hypotézu potvrdil. Slovo hacker tak p�ešlo ze 

slovní zásoby odborník� do slovní zásoby laik� a zdá se, že se v ní ujalo daleko lépe než 

jeho �eské ekvivalenty zaznamenané ve Slovníku neologism�. Vyšší obeznámenost s tímto 

výrazem prokázala, dle našich o�ekávání, skupina starších žák�. Nemýlilo se 93 % z nich. 

Ve vzorku dotazovaných mladších žák� zvolily správnou odpov�� t�i �tvrtiny 

respondent�. Narozdíl od svých starších spolužák� také nezanedbatelná �ást, konkrétn�

13 %, nedokázala vybrat žádnou z nabízených odpov�dí jako vhodné dopln�ní kontextu. 

Z bližší analýzy vyplynulo, že otázku �íslo 4 zanechala bez odpov�di p�edevším mladší 

d�v�ata (90 % z nich). Výraz hacker pat�í do terminologie pokro�ilejších uživatel�

informa�ních technologií a p�íznivc� práce s moderními technologiemi, z �ehož se dá 

usuzovat na vyšší rozší�ení ve slovní zásob� chlapc�. V celkovém vyhodnocení úsp�šnosti 

v rámci skupiny stejného pohlaví jsme však nezaznamenali výrazné rozdíly. Míra 

úsp�šných odpov�dí mezi dívkami dosáhla 81 %, hoši byli mírn� úsp�šn�jší, správnou 

odpov�� jich zvolilo 89 %. 

Nezanedbatelný je i rozdíl mezi žáky základní školy a gymnazisty. Gymnazisté 

vybrali správnou odpov�� v 93 % p�ípad�, žáci navšt�vující základní školu se v úsp�šnosti 

dostali t�sn� pod hranici 80 %. 
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8.5. Úloha �íslo 3 (Celková úsp�šnost 67 %) 

I tento rebelský …………………… m�že p�sobit elegantn� a žensky. 

a) cool   b) catering  c) look  d) billboard 

VA�S 

look [���] n. 

1 [glance] pohled 

2 [usu sg] [appearance, expression] vzhled, look* [luk] 

3 [pl] ~s vzhled, vzez�ení 

4 [fashion] (módní) linie, the new l. nová módní linie 

P�estože je tento výraz b�žn� používán v médiích, p�edevším v �asopisech pro 

dívky a ženy, nenašli jsme jeho význam v žádném z použitých tišt�ných slovník�

neologism�. 

Uvádíme alespo	 definici z elektronického ABZ Slovníku cizích slov: 

look 

Výslovnost:luk 

Význam: vzhled, vzez�ení, zevn�jšek  

Výraz look se v �eštin� používá ve spojení s módou a lí�ením, z tohoto d�vodu 

jsme o�ekávali nejvyšší úsp�šnost ve skupin� starších d�v�at. Tento p�edpoklad se nám po 

vyhodnocení odpov�dí potvrdil. Z celkového zkoumaného vzorku vybralo správnou 

odpov�� pouze 67 % dotázaných. P�tina respondent� zvolila odpov�� „d) billboard“. 

Slovo billboard je patrn� pro mládež mnohem znám�jší, s billboardy se setkávají denn�

tak�ka na každém kroku. P�estože dopln�ní výrazu billboard do testované v�ty zní trochu 

krkolomn�, není úpln� nelogické. Jist� by se našel sortiment služeb �i zboží, který by byl 

propagován v rebelském stylu a p�sobil žensky �i elegantn�. 
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Graf �. 16 
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Nejnižší procento správných odpov�dí jsme zaznamenali ve skupin� žák� šestých 

t�íd pražské základní školy. Správnou odpov�� zde zvolilo pouze 33 % d�tí. �ast�ji volili 

možnost „d“ billboard. Tuto variantu zaškrtlo 42 % šes
ák�. Naopak t�i �tvrtiny opavských 

primán� zvolili na této otázce správnou variantu. Výsledky skupiny starších žák� (tj. 

devá
ák� a kvartán�) se dle p�edpokladu vyzna�ují vysokou úsp�šností. Procento 

správných odpov�dí v této skupin� dosáhlo 89 %. 

Z výše uvedených údaj� je patrné, že se tyto výsledky promítly i do srovnání 

výsledk� z hlediska navšt�vovaného typu školy. Mezi studenty opavského gymnázia 

zvolilo správnou odpov�� 86 % z nich, mezi žáky základní školy byla úsp�šnost pouze 

55 %. 

Velké rozdíly ve znalosti slova „look“ jsme také zjistili p�i porovnání úsp�šnosti 

výb�ru správné odpov�di mezi skupinou d�v�at a skupinou hoch�. D�v�ata byla v tomto 

p�ípad� mnohem úsp�šn�jší a potvrdila tak naši hypotézu, že tento výraz spadá do jejich 

pov�domí na základ� v�tšího zájmu o lí�ení a odívání, než je tomu u chlapc�. Mezi 

dotazovanými dívkami jich zvolilo správnou odpov�� 84 %. Z odpov�dí hoch� usuzujeme, 

že jim tento výraz není p�íliš blízký. Správnou odpov�� jsme zaznamenali pouze ve 45 % 

dotazník� vypln�ných chlapci. Nezanedbatelná skupina chlapc� (37 %) ozna�ila jako 

správnou odpov�� výraz „billboard“. 
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8.6. Úloha �íslo 7 (Celková úsp�šnost 65 %) 

Skoro �tvrtina britských rodi�� si myslí, že jejich dospívající d�ti posílají po internetu 

zprávy se sexuálním obsahem, tzv.……………………. 

a) chat  b) VoIP  c) kyberstalking  d) sexting

Výraz sexting se v �eštin� objevil teprve nedávno a i v angli�tin� jej m�žeme stále 

chápat jako neologismus ozna�ující nov� vzniklou skute�nost. Žádný z námi použitých 

slovník� tento výraz neuvádí, pouze NS 2 uvádí jako heslo „sex-„ objevující se jako �ást 

složených slov. 

sex- 

první �ást složených slov mající význam 

1. vztahující se k sexu v nových výrazech, nap�. sexaféra, sexpilulka 

2. mající sexuální, erotickou tematiku v nových výrazech, nap�. sexfestival, sexstory 

3. související se sexuálními službami v nových výrazech, nap�. sexbar, sexklub 

Kolísání sex mezi funkcí první �ásti složených slov a mezi platností p�ídavného jména se 

projevuje v n�kterých p�ípadech psaním dohromady, se spojovníkem, pop�. zvláš
. 

V n�kterých p�ípadech se uplat	uje variantní podoba sexy-. 

I v tomto p�ípad� jsme vyhledali definici v online slovníku cizích slov ABZ:  

sexting (angl.) 

sextování, tj. elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií, obrázk�, videí se 

sexuálním obsahem  

Podobnou definici uvádí i Cambridge Dictionaries Online 

sexting 

noun [U] /������.� / 

the activity of sending text messages that are about sex or intended to sexually excite 

someone (zasílání textových zpráv se sexuální tematikou �i zám�rem n�koho sexuáln�

vzrušit – pozn. p�eklad autorky) 

Analyzovaný výraz na první pohled vypadá, že spadá pouze do slovní zásoby 

dosp�lých. Bohužel, sexting vždy neprovozují pouze zletilí jedinci. To je patrné i z v�ty, 
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kterou jsme použili v našem dotazníku. V knize Bezpe�nost d�tí na internetu popisuje 

Lenka Eckertová, co je to sexting a jaké je jeho nebezpe�í, takto:  

„Pojem ‚sexting‘ je složeninou slov SEX a TEXTING. Ozna�uje zasílání �í sdílení 

vlastních odhalených fotografií, videozáznam� nebo text� (nap�. sms, e-mail�) s erotickým 

a sexuálním podtextem, prost�ednictvím moderních komunika�ních technologií. Tyto 

materiály vytvá�í samy d�ti. Bu�to je umístí na Internet – nap�. do profilu na sociální síti, 

anebo je p�ímo odešlou – nap�. mobilním telefonem chlapec dívce, o kterou má zájem. 

Sexting probíhá nej�ast�ji mezi vrstevníky. Ojedin�lé není ani zasílání odhalených 

fotografií neznámým lidem, nap�. z chatu nebo seznamky, za úplatu. […] Dospívající mladí 

lidé objevují sexuální vztahy, experimentují. Neuv�domují si, že se v d�sledku sextingu 

vystavují vysokému riziku vydírání, zneužívání a ve�ejného posm�chu.“ (2013, s. 68–69) 

Graf �. 17 

Dopl�ování  výrazu sexting - všichni respondenti
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d) sexting

Bez odpov�di

V sou�asné dob�, kdy se klade d�raz na informa�ní vzd�lávání a osv�tu mezi 

uživateli internetu, nás zajímalo, zda-li termín z této oblasti zná i mládež, která se m�že 

stát velmi lehce ob�tí �in� zneužívajících informa�ní technologie. V�ta, kterou m�li 

respondenti doplnit, pocházela z Bravowebu a byla v podstat� vysv�tlením hledaného 

výrazu. I p�es toto usnadn�ní vybralo správnou možnost odpov�di pouze 64 % 

dotazovaných, p�i�emž není vylou�eno, že výraz sexting n�kte�í respondenti zvolili pouze 

proto, že první �ást této složeniny p�sobí na mladistvé atraktivn�, bez ohledu na to, znají-li 

význam celého slova. 
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Všechny t�i p�idané distraktory souvisí s elektronickou komunikací a p�edevším 

možnosti „a“ a „c“ dokázaly respondenty odvést od správné odpov�di. Možnost „a“, kterou 

zvolilo 9 % dotázaných, není v zásad� špatn�, nebo
 chat je jedním z kanál�, kudy se 

sexting m�že p�enášet, ovšem neslouží výlu�n� komunikaci s erotickou tematikou. 

Možnost „c“ mohla být dotazovaným pov�domá z médií �i z osv�tové p�ednášky ve škole. 

O stalkingu bude �e� v následující sekci, na vysv�tlenou uvádíme, že o kyberstalkingu 

hovo�íme, pokud stalker „p�i svém jednání využívá p�edevším Internet (nap�. e-maily, 

sociální sít�) a mobilní telefon (telefonáty, sms)“. (Eckertová, Do�ekal, 2013, s. 67) Je 

zajímavé, že 58 % žák�, kte�í uvedli odpov�� „c“, tvo�í studenti primy z opavského 

gymnázia. 

V celkovém porovnání úsp�šnosti odpov�dí na jednotlivých školách však výsledky 

nijak nevybo�ily. Žáci základní školy Campanus odpov�d�li správn� v 66 % p�ípad�, 

studenti opavského gymnázia zaznamenali úsp�šnost o málo nižší (61 %). 

Vyhodnocení úsp�šnosti v této otázce odpovídá úm�rn� informovanosti a nár�stu 

uživatelských schopností mládeže v práci s informa�ními technologiemi. Mezi mladšími 

respondenty jsme zaznamenali pouze 50% úsp�šnost (nej�ast�ji volená špatná odpov��

gymnazist� byl kyberstalking, zatímco žáci základní školy rad�ji nechali otázku 

nezodpov�zenu). Naopak ve skupin� starších d�tí p�esáhla úsp�šnost odpov�dí p�es hranici 

80 %. 

Zajímavé vyhodnocení p�ineslo srovnání úsp�šnosti odpov�dí mezi pohlavími. 

Úsp�šnost d�v�at dosáhla pouhých 58 %, zatímco dotazníky vypln�né hochy vykázaly 

úsp�šnost správné odpov�di v 71 %. Tento výsledek si vysv�tlujeme n�kolika zp�soby. 

Chlapci mají blíže k práci s informa�ními technologiemi (pokud termín neznali, mohli lépe 

vylou�it matoucí odpov�di) a mén� se stydí v komunikaci o tabuizovaných tématech. 



76

8.7. Úloha �íslo 2 (Celková úsp�šnost 56 %) 

Šílený……………………, který pronásledoval Sel, se svému psychiatrovi sv��il, že ji chce 

zabít. 

a) stalker  b) babysitter   c) dealer  d) rapper 

VA�S 

stalker [�������(�)] n. 

osoba, která obsedantn� n�koho sleduje a vnucuje mu svou p�ítomnost 

NS 1, 2 

výraz neuveden 

NSCS 

uvádí pouze sloveso, od n�jž je daný výraz odvozen:  

stalking [stol-] 

dlouhodobé systematické obt�žování jiného �lov�ka sledováním, nežádoucím stykem 

Eckertová k tomuto tématu uvádí: 

„P�i ‚stalkingu	 pachatel svoji ob�� dlouhodob� pronásleduje, omezuje a obt�žuje 

ji. Zpo�átku m�že jít o opakované projevy p�ízn�, které však mohou vyústit ve vyhrožování. 

‚Stalker	(slídi�) významn� narušuje soukromí své ob�ti a vyvolává v ní strach a úzkost. 

Konkrétní osobu m�že kontaktovat osobn�, elektronicky, posílat jí dopisy a poštovní zásilky 

atd. Svoji pozornost m�že agresor zam��it také na rodinu ob�ti, její p�íbuzné a p�átele.[…] 

‚Stalke�i	 pochází z r�zných spole�enských vrstev. Jejich aktivity mohou trvat i n�kolik let 

a ob�tí se m�že stát kdokoli, bez vlastního zavin�ní. (2013, s. 67) 

Slova stalker a stalking jsme považovali za módní a známé z médií. Neobjevují se 

pouze ve zpravodajských relacích, ale také v �asopisech pro mládež, nebo
 populární 

osobnosti mají své horlivé fanoušky a pronásledovatele, kte�í se k nim snaží dostat co 

nejblíže. Pokud se taková akce vyda�í, objevuje se populární osobnost v bulváru, kde si 

nad pronásledováním zoufá, ale nenápadn� též obecenstvu sd�luje, že je o ni zájem. V�ta 

vybraná do našeho dotazníku, pochází z �lánku na Bravowebu, který informuje o 
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pronásledování americké zp�va�ky Seleny Gomez p�ed t�emi lety. Nápov�dou m�lo být 

sloveso „pronásledoval“. P�esto správnou odpov�� zvolilo pouhých 57 % dotázaných. 

Tém�� jedna t�etina respondent� zvolila možnost „c“ dealer, jenž dospívající znají ze 

spojení „drogový dealer“, p�ípadn� jako pouli�ní �i podomní prodejce služeb (nap�. 

mobilních operátor� �i distributor� energií). 

Graf �. 18 
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Významnou prom�nnou, která ovlivnila výsledky této úlohy, je v�k respondent�. 

Ve skupin� mladších žák� (šes
áci a primáni) zvolilo správnou odpov�� pouhých 26 % 

d�tí. Celých 50 % se p�iklonilo k možnosti „c“ dealer, která je pro tuto v�kovou kategorii 

z médií a osv�tových akcí znám�jší než výraz stalker a v kontextu daného souv�tí nep�sobí 

nelogicky. Dalších 16 % neuvedlo žádnou odpov��. Naopak devá
ák�m a kvartán�m tato 

úloha ne�inila v�tší obtíže a správnou odpov�� uvedlo 89 % z nich. 

Vyvážené výsledky jsme zaznamenali v porovnání úsp�šnosti d�v�at (57 % 

úsp�šných odpov�dí) a chlapc� (52 % úsp�šných odpov�dí). 

V porovnání úsp�šnosti odpov�dí dle navšt�vovaného typu školy jsme zaznamenali 

mírn� vyšší úsp�šnost u student� gymnázia. 60 % gymnazist� uvedlo správnou odpov��, 

oproti žák�m základní školy, kte�í zvolili správnou odpov�� jen v 52 % p�ípad�. 
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8.8. Úloha �íslo 5 (Celková úsp�šnost 42 %) 

Pr�b�h diskuse by m�l ur�ený �lov�k zapisovat na viditelné místo, oblíbené jsou tabule �i 

…………………… ( archy papíru na stojanu ) . 

a) covery  b) billboardy  c) flipcharty  d) hoaxy 

Výraz flipchart jsme nenašli v žádném z použitých tišt�ných slovník�. Uvádíme zde 

alespo	 definice ze dvou internetových slovník�. Prvním z nich je Cambridge Online 

Dictionaries:  

flip chart 

noun [C] 

a board standing on legs with large pieces of paper fixed to the top that can be turned over 

(tabule na stojanu, v horní �ásti s p�ipevn�nými velkými archy papíru, kterými lze listovat 

p�eklad – pozn. autorky) 

Druhá definice pochází z ABZ Slovníku cizích slov: 

flip chart 

p�enosná prezenta�ní papírová (listovací) tabule 

Výraz flipchart, jak je pro nov� p�ejaté neologismy typické, nemá ustálenou podobu 

psaní. V �eském kontextu se tak m�žeme setkat jak s dvojslovnou podobou odpovídající 

p�vodnímu výrazu, tak i s jednoslovnou, n�kdy též s dvojslovnou variantou se 

spojovníkem. Sklo	uje se jako substantivum, neživotné maskulinum, podle vzoru hrad. 

N�kdy se vyskytuje i v atributivní pozici ve spojení „flipchart tabule“. 
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Graf �. 19 
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S flipcharty se nej�ast�ji m�žeme setkat v kancelá�ském prost�edí. Své využití 

nacházejí p�edevším v zasedacích místnostech p�i poradách a školeních. Ovšem své využití 

nachází též v u�ebnách r�zných vzd�lávacích institucí, v�etn� základních a st�edních škol. 

Jsme p�esv�d�eni, že i respondenti dotazníku se s flipchartem n�kdy setkali, avšak jak 

vyplynulo z výsledk� našeho dotazníku, zdá se, že jim tento výraz není p�íliš blízký. 

P�estože zadaná úloha obsahovala nápov�du v podob� vysv�tlení hledaného výrazu, 

správnou odpov�� nezvolila ani polovina dotázaných. 

Tém�� t�etina respondent� pak zvolila, podobn� jako v úloze �íslo t�i, možnost b) 

„billboardy“. I zde si tento fakt vysv�tlujeme tím, že billboard je pro dnešní mládež b�žnou 

sou�ástí všedního dne. Ke zvolení tohoto distraktoru je též mohla navést informace, že se 

jedná o „archy papíru“. Náro�nost této úlohy potvrzuje i fakt, že tém�� jedna p�tina 

respondent� nedokázala vybrat žádnou z námi nabízených odpov�dí. 

Zajímavé výsledky p�ineslo i porovnání úsp�šnosti odpov�dí z hlediska pohlaví, 

v�ku a navšt�vovaného typu školy. Procentuáln� vyjád�ená úsp�šnost správných odpov�dí 

ve skupin� chlapc� i d�v�at v podstat� reflektuje celkový výsledek a nijak od sebe tyto dv�

skupiny neodlišuje. Mezi dívkami jsme zaznamenali 42 % správných odpov�dí, mezi 

chlapci 43 % správn� zvolených odpov�dí. 

Výsledky potvrdily náš p�edpoklad, že by tento výraz mohli znát spíše gymnazisté 

než žáci základní školy a také spíše starší respondenti než ti mladší, u nichž se 

p�edpokládá, že s danou prezenta�ní pom�ckou již n�kdy pracovali. Rozdíly v úsp�šnosti 
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sledovaných skupin jsou výrazné. Avšak ve všech p�ípadech se jedná o velice nízkou 

úsp�šnost, což bylo patrné i celkových výsledk�. Ve skupin� mladších žák� zvolilo 

správnou odpov�� pouhých 28 %. Starší respondenti byli úsp�šní v 59 % p�ípad�. 

Podobné hodnoty vykazuje i srovnání obou typ� škol. Pouhých 33 % žák� pražské 

základní školy zvolilo v nabídce správnou odpov��. Dalších 34 % jejich spolužák� se 

p�iklonilo k variant� „b)“ a 20 % respondent� navšt�vujících základní školu nedokázalo 

zvolit žádnou z nabízených odpov�dí. Naopak správné odpov�di gymnazist� dosáhly 

nadpolovi�ní úsp�šnosti. Správnou odpov�� ozna�ilo 56 % z nich. 
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9. Aktivní znalost anglicism� – nahrazení �eského slova p�ejatým 

Ve t�etím cvi�ení jsme se zam��ili na testování aktivní znalosti anglicism�. Úkolem 

bylo nahradit �eský výraz odpovídajícím anglicismem. Testovaná slova nebyla zadávána 

izolovan�, ale v kontextu reálných v�t získaných p�evážn� z webu zam��eného na mládež. 

Zdrojem pro získání relevantního materiálu se stal stejn� jako v p�edchozím p�ípad� web 

�asopisu BRAVO www.bravoweb.cz. (v�ty a – d) a také �eský národní korpus (v�ta e). 

Slova byla volena tak, aby odpovídala v�kovému za�azení respondent�, o nichž jsme 

p�edpokládali, že se s nimi mládež b�žn� setkává. Cvi�ení neobsahovalo žádné nápov�dy, 

nebo
 naším cílem bylo zjistit, zdali jsou žáci v�bec schopni nahradit �eské výrazy 

anglickými a zda vybrané anglicismy v�bec pat�í do jejich slovní zásoby. 

U tohoto úkolu jsme o�ekávali nejnižší procento správných odpov�dí, nebo
 pat�í 

z celého dotazníku k nejnáro�n�jším. Respondenti museli uvést nejen anglický ekvivalent, 

ale také jej použít ve správném tvaru, nahradit �eský výraz stejným slovním druhem 

v angli�tin� a také anglicismus správn� zapsat. Z tohoto d�vod� jsme též o�ekávali vyšší 

procento otázek bez odpov�di. 
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9.1. V�ta a) (Úsp�šnost 52 %) 

Zadání: Niall z One Direction je aktuáln� podle všeho nezadaný.

P�vodní v�ta: Niall z One Direction je aktuáln� podle všeho single. 

Další možné odpov�di: free, heart free, singl 

Graf �. 20 
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P�i �ešení tohoto úkolu prokázali respondenti velkou kreativitu. Více než t�i �tvrtiny 

z nich se pokusily na naši otázku alespo	 n�jak odpov�d�t a jak je patrné z výše uvedeného 

grafu, také více než polovina dokázala uvést správné synonymum. P�esto jsme p�i zadávání 

tohoto úkolu o�ekávali úsp�šnost mnohem vyšší, nebo
 výraz single, ve smyslu nezadaný 

�i svobodný, považujeme za pom�rn� b�žný a �asto užívaný nejen v �asopisech pro 

mládež. Ostatní odpov�di dosáhly pouze marginálních hodnot, p�esto bychom mezi t�mito 

odpov��mi nalezli takové, které svým významem vyjad�ují synonymní vztah k uvedenému 

adjektivu. Mezi n� pat�í nap�íklad výrazy singl, free, heart free �i not married.  

Respondenti v tomto p�ípad� zvolili n�kolik r�zných strategií: 

1. znali správnou odpov��

2. odpov�d�li opisem 

3. odpov�d�li synonymem v �eštin�

4. odpov�d�li anglickým �i �eským výrazem odpovídajícím kontextu, bez 

ohledu na podtržené slovo 
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U této otázky jsme p�edpokládali vyšší úsp�šnost správných odpov�dí u dívek, 

nebo
 se jedná o slovo z oblasti mezilidských vztah�, o kterou se zpravidla zajímají více 

pubertální dívky než chlapci. Tato hypotéza se potvrdila. Správnou odpov�� uvedlo 65 % 

d�v�at. Mezi chlapci byla úsp�šnost podstatn� nižší, dosáhla pouze 37 %. 

Zajímavé výsledky jsme získali vyhodnocením odpov�dí mladších a starších 

respondent�. Podle o�ekávání byla úsp�šnost správných odpov�dí u mladších respondent�

nižší než starších. Odpov�� single tvo�ila u mladších respondent� 39 % ze všech odpov�dí 

této skupiny. Ješt� v�tší �ást, celkem 46 % mladších dotazovaných, neuvedlo žádnou 

odpov��. To v p�ípad� starších respondent� tvo�ily správné odpov�di již 67 % a 2 % 

odpov�� na tuto otázku zcela vynechalo. M�žeme se tedy domnívat, že s vyšším v�kem se 

tento výraz dostává více do pov�domí mládeže, což m�že být zp�sobeno též vyšším 

zájmem o mezilidské vztahy.  

V porovnání výsledk� podle typu navšt�vované školy jsme zjistili, že vyšší 

úsp�šnosti dosáhli studenti gymnázia, a to s 63 % úsp�šných odpov�dí, na rozdíl od žák�

základní školy, kte�í dokázali zvolit správnou odpov�� pouze ve 46 % p�ípad�. 

Gymnazisté též prokázali vyšší kreativitu, nebo
 bez odpov�di zanechalo tuto otázku 

pouze 5 % z nich, zatímco mezi žáky základní školy vynechalo odpov�� na tuto otázku 

40 % dotazovaných. 
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9.2. V�ta b) (Úsp�šnost 25 %) 

Zadání: Máš jedine�nou možnost ovlivnit, jak bude vypadat p�íští obálka oblíbeného 

dív�ího teen �asáku! 

P�vodní v�ta: Máš jedine�nou možnost ovlivnit, jak bude vypadat p�íští cover oblíbeného 

dív�ího teen �asáku! 

Další možné odpov�di: front page, title page 
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Tato úloha se ukázala jako velmi t�žká, a to i p�esto, že v�ta v zadání pocházela 

z webu ur�eného výhradn� mládeži. Správný výraz „cover“ dokázalo doplnit pouhých 

25 % našich respondent�. Ozna�ení cover pro titulní stránku používá v�tšina �asopis� pro 

mládež, p�edevším pak ty ur�ené dívkám. Domnívali jsme se též, že by dotazovaní mohli 

znát výraz „cover girl“9, který by jim mohl napomoci doplnit správné slovo do tohoto 

cvi�ení. Je však pravd�podobné, že respondenti z �ad mládeže mají výraz cover

v pov�domí spíše ze spojení cover verze, který se používá v hudebním pr�myslu pro nov�

nazpívanou �i nahranou skladbu p�vodn� nahranou jiným interpretem. Tém�� polovina 

dotázaných nedokázala slovo obálka v daném kontextu nahradit žádným jiným slovem. 

                                                
�
�Jako cover girl ozna�ujeme dívku, �asto modelku �i populární osobnost, jejíž fotografie se objeví na titulní 

stran� (populárního) �asopisu. �asopisy pro mládež n�kdy po�ádají spole�n� s modelingovými agenturami 
sout�že o nejkrásn�jší dívku a možnost stát se cover girl onoho magazínu.�
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Zbývající �tvrtinu odpov�dí lze za�adit do n�kolika kategorií. N�kte�í nejspíše 

hledali odpov�� v nápov�dách p�edchozích úkol� (dokonce 11 % respondent� uvedlo 

výraz look, dále jsme pak zaznamenali výrazy flipchart(y) �i smartphone). Jiní zkoušeli 

alternativní ozna�ení (frontpage, frontsite, frontside). Další se pokusili p�eložit výraz 

obálka v jeho dalším významu, �ili obálka dopisní (envelope, letter), objevil se také pokus 

o vlastní neologismus vytvo�ený poangli�t�ním �eského výrazu (obaliton), p�ípadn� uvedli 

alespo	 �eská synonyma (titulka, titulní strana, dopisní obálka). 

Také výsledky druhé otázky prokázaly, že aktivní používání nov� p�ejatých 

anglicism� vyžaduje v�tší jazykovou zkušenost i zkušenost s mimojazykovou realitou. 

V našem vzorku dotazovaných, ozna�ovaném jako mladší respondenti, dokázalo slovo 

obálka nahradit výrazem cover pouhé 1 % d�tí. Jeden z respondent� uvedl výraz v 

nesprávném tvaru jako cavr. Nej�ast�ji uvád�nou odpov�dí v této skupin� byl výraz look

(uvedlo jej 9 % dotázaných v této skupin�). Více než t�i �tvrtiny mladších respondent�

však na tuto otázku nedokázaly uvést žádnou odpov��. Starší respondenti si v tomto úkolu 

vedli o mnoho lépe než jejich mladší prot�jšky. Požadovanou odpov�� uvedlo 53 % 

z nich. Starší d�ti tak potvrdily p�edpokládaný v�tší rozhled i kreativitu, nebo
 odpov�� u 

této otázky vynechalo pouze 17 % z nich. 

P�i porovnání výsledk� podle pohlaví se ukázala vyšší úsp�šnost d�v�at oproti 

chlapc�m. Správnou odpov�� uvedla t�etina d�v�at, mezi chlapci dosáhla úsp�šnost 

správných odpov�dí pouze 16 %. Tento výsledek si vysv�tlujeme rozší�eností 

posuzovaného výrazu p�edevším v dív�ích �asopisech. P�edpokládáme, že ve v�ku 

respondent� po�et dívek toužících stát se cover girl p�evyšuje po�et chlapc� obdivujících 

dívky na obálkách �asopis�. 

Úsp�šnost odpov�dí získaných žáky jednotlivých škol byla p�ekvapiv� vyrovnaná. 

Na obou zú�astn�ných školách uvedla správnou odpov�� �tvrtina posuzovaného vzorku. 

Avšak zatímco žáci základní školy nechali v 60 % otázku nevypln�nu, mezi gymnazisty 

z�stala otázka nezodpov�zena pouze v 33 % p�ípad�. M�žeme se tedy domnívat, že 

gymnazisté p�istoupili k úkolu s vyšší mírou kreativity.  
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9.3. V�ta c) (Úsp�šnost 65 %) 

Zadání: 10 šílených moment� z nového klipu One Direction! 

P�vodní v�ta: 10 crazy moment� z nového klipu One Direction! 

Další možné odpov�di: mad, wild, foolish, insane 
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Výraz „crazy“ pat�í mezi výrazy, jež se hojn� vyskytují v �asopisech pro mládež. 

Od p�vodního výskytu pouze ve spojení „crazy komedie“, se nyní vyskytuje i ve spojení 

s dalšími substantivy. „Crazy“ mohou být �innosti, od�vy a �asto též fotografie. Použitím 

výrazu mluv�í vyjad�uje nadsázku a pozitivní konotace k p�edm�tu promluvy. Pokud je 

v �eštin� n�kdo nebo n�co „crazy“, spíše než nebezpe�ným bláznem je n�kým �i n��ím 

obdivuhodným, poutajícím pozornost.  

Dle našich p�edpoklad� naši respondenti v této otázce dosáhli nejvyšší procentuální 

úsp�šnosti v oddílu zam��eném na aktivní používání anglicism�. Správnou odpov��

„crazy“ uvedlo 65 % dotázaných. Další t�i procenta respondent� pravd�podobn� znala 

mluvenou podobu správné odpov�di, jen si nedokázala poradit psanou variantou (Craizy, 

Crazies, Krejzy). N�kolik dotazovaných též uvedlo jiné anglické výrazy s totožným �i 

podobným významem (mad, insane, freak). V tomto úkolu jsme též zaznamenali nejnižší 

procento úplného vynechání odpov�di (20 %) 

Porovnání úsp�šnosti odpov�dí z hlediska sledovaných prom�nných (v�k, pohlaví, 

navšt�vovaný typ školy) koresponduje s v�tšinou p�edchozích otázek. Tém�� polovina 

z mladších respondent� odpov�d�la správn� (49 %), z dotazník� vypln�ných staršími 
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respondenty jsme získali nazp�t více než �ty�i p�tiny (83 %) obsahující správnou odpov��

na tuto úlohu. 

Výrazné rozdíly jsme zaznamenali v používání tohoto výrazu i mezi sledovanými 

školami. Zatímco t�i �tvrtiny gymnazist� uvedli správnou odpov��, žáci základní školy 

byli úsp�šní jen z 57 %. Vliv na tento výsledek má p�edevším velmi malá úsp�šnost žák�

šestých t�íd. Pokud se zam��íme pouze na tuto skupinu, zjiš
ujeme, že sice 38 % šes
ák�

uvedlo správnou odpov��, ve správném tvaru, avšak tém�� polovina z nich (48 %) 

neuvedla odpov�� žádnou. V ostatních skupinách p�itom dotazníky s vynechanou 

odpov�dí tvo�ily zanedbatelnou �ást. 

Faktor pohlaví se v tomto p�ípad� neprokázal jako rozhodující. Ob� skupiny 

prokázaly podobnou úsp�šnost odpov�dí. Mírn� vyšší procento odpov�dí jsme 

zaznamenali mezi dívkami (70 % správných odpov�dí mezi dívkami oproti 57 % 

procent�m úsp�šných odpov�dí mezi chlapci). Z tohoto výsledku m�žeme usuzovat, že 

výraz „crazy“ není spojován pouze s mediálním obsahem zam��eným na dív�í a ženskou 

�ást populace, ale objevuje se i v kontextu známém a oblíbeném mezi hochy, jako jsou 

nap�íklad po�íta�ové hry �i komiksy. 
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9.4. V�ta d) (Úsp�šnost 51 %) 

Zadání: Chci jen �íct, že tohle je podvrh http://www.bravoweb.cz/profily/******. Kdyby 

n�co psala tak jí nev�� :) 

P�vodní v�ta: Chci jen �íct, že tohle je fake http://www.bravoweb.cz/profily/******. 

Kdyby n�co psala tak jí nev�� :) 

Další možné odpov�di: fejk, counterfeit, sham 
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Výraz „fake“ je v sou�asné dob� velmi �asto používán v internetových diskusích. 

Diskutující tak �asto upozor	ují na to, že p�edm�t diskuse je smyšlený, p�ípadn�, že 

n�který z diskutujících se vydává za n�koho jiného. Jak prokázal výsledek našeho šet�ení, 

není tento výraz sou�asné mládeži neznámý. Nahradit �eský ekvivalent tímto výrazem 

dokázala více než polovina d�tí. Další dva ú�astnící výzkumu uvedli výraz s po�ešt�ným 

pravopisem „fejk“, se kterým se také v psaných textech setkáváme. Více než jedna t�etina 

dotazovaných nedokázala uvést žádnou odpov��. N�kte�í žáci uvedli anglické výrazy 

významov� blízké, nap�. slovesa falsify �i lie. Možná pod vlivem hraní po�íta�ových her se 

objevil výraz „cheat“, který primárn� znamená podvád�t �i švindlovat, ve slangu hrá��

po�íta�ových her pak ozna�uje vylepšení hry ve prosp�ch hrá�e (nap�. získáním dalších 

život�). Op�t se také objevila slova uvedená v p�edchozích �ástech dotazníku, u nichž se 

mohli respondenti pokoušet odhadnout jejich význam (link, flipchart, LOL). 
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Srovnání výsledk� z hlediska v�ku ukázalo, že schopnost aktivn� použít výraz fake 

mají spíše starší než mladší respondenti. Zatímco mezi mladšími jsme zaznamenali pouze 

26 % správných odpov�dí, mezi staršími to bylo už 83 %. Domníváme se, že pro mladší 

dotazované mohlo být problémem správn� ur�it i význam �eského slova podvrh. Jeden 

z mladších respondent� dokonce uvedl jako odpov�� „ná�rtek“. Pomineme-li nespln�ní 

úkolu, protože se p�edevším nejedná o anglicismus, je zde patrné, že došlo k zám�n� slov 

„podvrh“ a „návrh“. 

Rozdíly jsme zaznamenali i mezi výsledky obou analyzovaných škol. Gymnazisté 

uvedli v 67 % dotazník� správnou odpov��, žáci základní školy odpov�d�li správn� ve 

41 % p�ípad�. Toto �íslo podstatn� ovliv	uje vysoké �íslo dotazník� bez odpov�di 

odevzdaných žáky šestých t�íd, kde ze 48 žák� jich 39 odevzdalo dotazník bez uvedené 

odpov�di na tuto otázku. 

Srovnáním úsp�šnosti odpov�dí chlapc� a d�v�at jsme dosp�li k podobným 

hodnotám. Výraze „fake“ uvedlo 56 % dívek a 46 % chlapc�.  
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9.5. V�ta e) (Úsp�šnost 27 %) 

Zadání: Uvítali bychom firemní školku nebo aspo	 hlídání d�tí. 

P�vodní v�ta: Uvítali bychom firemní školku nebo aspo	 babysitting . 

Další možné odpov�di:  
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Výraz babysitting a babysitter se v �eštin� objevuje již od 90. let. (Uvádí jej i první 

díl Slovníku neologism�). P�esto není tak známý a rozší�ený, jak by se mohlo zdát. 

V �eštin� více zdomácn�l z francouzštiny pocházející související pojem au-pair, nejspíše 

v d�sledku zm�ny politické situace a otev�ení hranic, kdy se �ím dál více mladých lidí 

(p�edevším dívek) za�alo vydávat do zahrani�í, kde si p�ivyd�lávají hlídáním d�tí a 

zárove	 studují cizí jazyk a získávají zkušenosti. 

P�i zadávání tohoto úkolu jsme o�ekávali spíše nižší úsp�šnost správných odpov�dí, 

což se také potvrdilo. Z celkového vzorku uvedlo výraz babysitting 27 % dotázaných. 

Pom�rn� velká skupina d�tí uvedla výrazy od slova babysitting odvozené �i pozm�n�né 

v d�sledku nedostate�né znalosti správné psané podoby. V 16 % dotazník� se nám jako 

odpov�� vrátil výraz babysitter (p�ípadn� babysiter), což je výraz ozna�ující osobu, která 

babysitting vykonává. Tento výraz se používá jak v angli�tin�, tak v �eštin�, ovšem 

neodpovídá zcela zadání úkolu, které požadovalo nahradit podstatné jméno ozna�ující 

�innost. Další zaznamenané varianty, nazna�ující pov�domí respondent� o hledaném 
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výrazu byly: babysister, babysistr �i babysistering. Z t�chto odpov�dí lze usuzovat, že si 

žáci nejsou jisti správným tvarem a tak druhou �ást kompozita nahrazují výrazem, který je 

jim ze studia anglického jazyka bližší. V n�kterých dotaznících se objevily i výrazy 

Au-pair �i operku. Výraz au-pair se b�žn� používá i v angli�tin�, p�estože se na první 

pohled jedná o francouzské slovo. Krom� toho, že jej tedy nem�žeme považovat za 

anglicismus, jedná se op�t o výraz ozna�ující osobu, nikoliv �innost. 

Vyhodnocení otázky vzhledem k v�ku respondent� ukázalo, že se výraz babysitting

tém�� výhradn� objevuje ve slovní zásob� starších d�tí. Pouze dva žáci ze skupiny 

mladších respondent� uvedli správný tvar, dalších 14 % jako odpov�� uvedlo 

substantivum babysitter. Avšak celých 74 % neuvedlo žádnou odpov��. Ve skupin�

starších dokázala správnou odpov�� v náležitém tvaru uvést více než polovina d�tí (55 %) 

a procento vynechaných odpov�dí kleslo na 9 %. 

Hlídání d�tí a pé�e o n� je považována spíše za ženskou aktivitu, a tudíž jsme 

p�edpokládali vyšší obeznámenost dívek s anglickým pojmenováním této �innosti. Tento 

p�edpoklad se v našem výzkumu potvrdil. Mezi dívkami uvedlo správnou odpov�� 35 % 

z nich, zatímco úsp�šnost chlapc� byla pouze 16 %. Lze se domnívat, že p�edevším starší 

dívky do budoucna uvažují o brigád� jako ch�vy, p�ípadn� znají �lánky �i dív�í romány 

v�nující se tomuto tématu.  

V hodnotách úsp�šnosti odpov�dí žák� základní školy a gymnázia jsme 

nezaznamenali tém�� žádný rozdíl. Z reakcí žák� pražské základní školy tvo�ily správné 

odpov�di 25 %, úsp�šnost gymnazist� byla 28 %. Avšak pokud porovnáme procento 

vynechaných odpov�dí, zjistíme, že žádnou odpov�� neuvedlo 55 % žák� základní školy, 

zatímco gymnazisté odpov�� vynechali pouze v 28 % p�ípad�. Z toho výsledku se 

m�žeme domnívat, že gymnazisté jsou kreativn�jší a mají širší slovní zásobu z této oblasti, 

nebo
 dokázali uvést více alternativních �i p�íbuzných výraz�. 
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10. Zhodnocení výsledk� dle sledovaných prom�nných 

10.1. Vyhodnocení dle pohlaví respondent�

Vliv pohlaví na úsp�šnost odpov�dí respondent� nebyl p�íliš vysoký. V prvních 

dvou úlohách testujících pasivní znalost vybraných anglicism� byla úsp�šnost chlapc� a 

dívek vyrovnaná. Na polovin� otázek z obou úkol� prokázaly vyšší úsp�šnost dívky a na 

polovin� úkol�chlapci. Rozdíl v úsp�šnosti zvolených odpov�dí závisí též na oblasti v níž 

se definované slovo obvykle používá. Tak jsme v první úloze zaznamenali podstatn� vyšší 

úsp�šnost dívek u slov souvisejících s módou a zdravým životním stylem (outfit, selfie), 

zatímco nejvyšší úsp�šnost odpov�dí mezi chlapci byla zaznamenána u slov z oblasti 

po�íta�� (adventura, hoax). 

Graf �. 25 
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Ve druhé úloze, jejímž cílem bylo dopl	ování vhodného slova do kontextu, dosáhli 

respondenti tém�� vyrovnaných výsledk�. Nejv�tší rozdíl v procentu správných odpov�dí 

uvedených d�v�aty a chlapci jsme zaznamenali u výrazu z oblasti módy a lí�ení look, který 

správn� zvolilo 83 % dívek, oproti 46 % správn� zvolených chlapeckých odpov�dí. 
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Úloha 2 - úsp�šnost dle pohlaví
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Ve t�etí úloze, která sledovala opa�ný cíl, než p�edchozí dv�, tedy schopnost aktivního 

použití anglicism� v �eštin�, jsme zaznamenali jednozna�n� p�evahu dívek. 
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Úloha �íslo 2 - úsp�šnost podle v�ku
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10.2. Vyhodnocení dle v�ku respondent�

V�kové kritérium považujeme za nejpodstatn�jší z celého výzkumu. Výsledky 

dotazníkového šet�ení potvrdily naši hypotézu. Starší respondenti oproti svým mladším 

spolužák�m zaznamenali vyšší procento správných odpov�dí ve všech zadaných úlohách. 

Graf �. 28 

Jak ilustrují grafy, jedná se mnohdy o rozdíly v desítkách procent. Ve druhé úloze 

zam��ené na dopln�ní vhodného výrazu do kontextu se odpov�di starších respondent� blížily 

hranici sta procent (v jednom p�ípad� jí dokonce dosáhly). 

Úloha �íslo 1 - úsp�šnost podle v�ku
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Úloha 1 - úsp�šnost dle typu školy
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Širší slovní zásobu starších respondent� a také vyšší znalost anglicism� nám 

dokreslují výsledky zanesené do grafu k úloze �íslo t�i. Zatímco nadpolovi�ní v�tšina starších 

respondent� dokázala aktivn� použít nov� p�ejaté anglicismy, pro mladší žáky bylo vymýšlení 

z angli�tiny p�ejatých ekvivalent� k výraz�m obálka [�asopisu] a hlídání d�tí nad jejich síly.  

Graf �. 30 

Úloha �íslo 3 - úsp�šnost podle v�ku
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10.3. Vyhodnocení dle navšt�vovaného typu školy 
Graf �. 31 

Z hlediska navšt�vovaného typu školy dopadli v našem výzkumu mírn� lépe studenti 

výb�rové školy, opavského osmiletého gymnázia, oproti stejn� starým žák�m pražské 

základní školy. P�evahu gymnazist� jsme zaznamenali ve všech typech cvi�ení, avšak ne tak 

významnou, jako tomu bylo p�i posuzování výsledk� z hlediska v�ku. Mírn� vyšší procento 
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Úloha 3 - úsp�šnost dle typu školy
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správných odpov�dí u žák� základní školy v porovnání se studenty gymnázia jsme v první 

úloze zaznamenali pouze u výrazu selfie , avšak rozdíl je tém�� zanedbatelný. 

I ve druhé úloze si lépe vedli studenti gymnázia. O n�kolik procentních bod� vyšší 

procento správných odpov�dí mezi žáky základní školy než mezi gymnazisty jsme 

zaznamenali pouze u výrazu sexting 

Graf �. 32 

Úloha 2 - úsp�šnost dle typu školy
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Rozdíly v�tšího charakteru jsme zaznamenali až ve t�etí úloze zam��ené na aktivní 

použití nov� p�ejatých anglicism�. Na t�ech z p�ti zadaných výraz� se projevila lepší znalost 

anglického jazyka i širší slovní zásoba gymnazist�. Ovšem na problematických výrazech 

(cover, babysitting) dosáhli podpr�m�rných výsledk� ob� skupiny zárove	. 

Graf �. 33
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Záv�r

Intenzivní obohacování slovní zásoby �eštiny a její neologizace v posledních 

desetiletích byly v d�sledku spole�enských a kulturních zm�n doprovázeny velkým p�ílivem 

anglicism�. Naše diplomová práce si kladla za cíl prozkoumat schopnost žák� porozum�t 

nov� p�ejatým anglicism�m. 

Problematika byla nejprve uvedena v teoretické �ásti, která se zabývá slovní zásobou 

�eštiny a jejím obohacováním, p�edevším pomocí slov p�ejímaných z cizích jazyk�. Na 

teoretickou �ást navazuje popis použité metodologie. V dubnu roku 2014 bylo provedeno 

dotazníkové šet�ení na dvou typech škol. První z nich byla Základní škola Campanus 

nacházející se na pražském sídlišti, druhou pak opavské Mendlovo gymnázium. Celkem se 

nám vrátilo 140 vypln�ných dotazník�. Výsledky dotazníkového šet�ení jsme zpracovali 

v praktické �ásti této diplomové práce. Nepotvrdilo se nám, že by slova uvedená ve slovnících 

neologism� byla pro naše respondenty snáze definovatelná v porovnání s anglicismy 

objevujícími se v �eštin� po krátkou dobu. Úsp�šnost odpov�dí závisí spíše na oblasti použití 

daného výrazu. Zaznamenali jsme tak tém�� 100% úsp�šnost u výrazu smartphone, který pat�í 

mezi výrazy mládeží b�žn� používané a který p�edevším ozna�uje entitu mládeži blízkou. 

Naopak o n�co déle se v jazyce vyskytující výraz workshop, který je jako jediný z námi 

zkoumaných výraz� uveden i v Novém akademickém slovníku cizích slov, dokázala 

s nápov�dou definovat pouze polovina respondent�. 

P�esv�d�ili jsme se také, že velký vliv na množství úsp�šných odpov�dí má i typ 

zadání úlohy. Nejvyšší úsp�šnost jsme zaznamenali v otázkách požadujících dopln�ní 

jednoho z nabízených výraz� do kontextu, naopak nejv�tší potíže m�li respondenti s aktivním 

vymýšlením výraz� p�ejatých z angli�tiny, jimiž m�li nahradit �eské slovo v �eské v�t�. Na 

náro�nosti této úloze p�idal i fakt, že neposkytovala žádné nápov�dy. 

P�i porovnání úsp�šných odpov�dí dle pohlaví jsme zaznamenali vyšší úsp�šnost u 

dívek, p�ípadn� byly výsledky vyrovnané. Podle p�edpoklad� byli chlapci úsp�šn�jší v 

otázkách z oblasti moderních technologií a po�íta�ových her (hoax, adventura, hacker). 

P�i porovnání úsp�šnosti odpov�dí z hlediska v�ku se naše úvodní hypotéza zcela 

naplnila. Starší respondenti uvedli procentuáln� více správných odpov�dí než mladší 

respondenti a mnohdy byl rozdíl velmi výrazný. 

Podle p�vodních p�edpoklad� se naplnil též p�edpoklad, že žáci gymnázia budou ve 

svých odpov�dích úsp�šn�jší než žáci základní školy. Rádi bychom výsledky tohoto výzkumu 
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navázali na dosavadní práce v�nované této problematice a odnesli si z n�j pou�ení do praxe, 

že je pot�eba v�novat ve výuce prostor i nov� p�ejímaných slov�m do �eštiny. Slov�m, která 

nás všechny obklopují a jejichž znalost je mnohdy d�ležitá pro kvalitní moderní komunikaci. 
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Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá výzkumem porozum�ní anglicism�m nov� p�ejatých 

do �eského jazyka u žák� základní školy a student� nižšího gymnázia. Za nov� p�ejaté 

považujeme ty, které jsou uvedeny ve slovnících neologism�, p�ípadn� ješt� do slovník�

za�azeny nebyly. V teoretické �ásti jsou popsány zp�soby obohacování slovní zásoby, 

p�edevším p�ejímáním z cizích jazyk�.  Hlavní výzkumnou metodou bylo dotazníkové 

šet�ení, které prob�hlo v m�síci dubnu roku 2014 mezi žáky 6. a 9 . t�íd jedné pražské 

základní školy a odpovídajících ro�ník� opavského gymnázia. Výsledky, prezentované 

v praktické �ásti, byly vztaženy k pohlaví a v�ku respondent� a také k typu navšt�vované 

školy. V�tší množství úsp�šných odpov�dí jsme zaznamenali v uzav�ených otázkách 

testujících pasivní znalost anglicism� než v úloze s otev�enými otázkami testujícími aktivní 

znalost anglicism�. P�i srovnávání odpov�dí dle pohlaví jsme zaznamenali vyšší úsp�šnost 

dívek, p�ípadn� byly výsledky vyrovnané. Nejvýrazn�jší rozdíly p�ineslo srovnání 

respondent� dle v�ku. Starší žáci dosáhli na všech otázkách podstatn� vyšší úsp�šnosti než 

mladší žáci Rozdíly jsme zaznamenali i ve výsledcích žák� základní školy a student�

gymnázia.  Gymnazisté vykázali vyšší úsp�šnost tém�� na všech otázkách. Jako nepodstatná 

se ukázala doba p�evzetí daného výrazu do �eštiny. D�ležit�jším faktorem je oblast 

komunikace v níž se daný výraz používá. 

Summary 

This diploma thesis deals with comprehension of newly borrowed anglicisms into the 

Czech language. As newly borrowed we considered those which are listed in the dictionaries 

of neologisms, or have not been included in them yet. The comprehension was tested at 

primary school pupils and students of lower secondary school. The theoretical part describes 

ways of enriching vocabulary, especially borrowing from foreign languages. The main 

research method used in the practical part was a survey.  It took place in April 2014 among 

the pupils of the 6th and 9th classes at one of Prague's primary schools and in corresponding 

classes at Opava secondary school. The results were related to the sex and age of the 

respondents and also to the type of school they are attending. We observed increased number 

of successful responses in closed questions testing the passive comprehension of anglicisms 

than in the open-ended questions testing the active comprehension of anglicisms. Comparing 
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responses by gender, girls reached higher percentage of successful answers or the successful 

answers of boys and girls were balanced. The most striking differences brought comparison of 

respondents by age. Older pupils reached on all issues significantly higher success rate than 

younger pupils. Differences were also observed in the results of primary school pupils and 

secondary school students. Lower secondary school students showed a higher success rate on 

almost all issues. Factor of period the term appeared for the first time in Czech proved 

irrelevant. More important factor is the communication sphere in which term is used. 
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Klí�ová slova 

anglicismy, neologismy, slova p�ejatá, znalost cizích slov, žáci zš 
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P�ílohy 
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P�íloha 1: 

Dotazník

V�k:     T�ída:     Pohlaví:  dívka/ chlapec  Kolik let se u	íš anglicky: 

1) Ze 	ty� možností vyberte tu, které nejlépe definuje uvedené slovo: 

workshop 
a) seminá�, pracovní konference 
b) ú�ad práce  
c) obchod se zbožím pro kutily   
d) �lov�k závislý na práci 

outfit 
a) �lov�k ve špatné fyzické kondici 
b) t�locvi�na s posilovacími stroji 
c) �lov�k vy�azený ze spole�nosti 
d) celkový vzhled n�koho tvo�ený kombinací oble�ení, bot a dopl	k�

hoax 
a) p�enosný po�íta�  
b) nevyžádaná poplašná zpráva  
c) program umož	ující internetovou komunikaci  
d) inzerát 

adventura 
a) ak�n� lad�ná po�íta�ová hra s dobrodružným nám�tem  
b) spole�nost zajiš
ující ur�ité služby  
c) p�edehra  
d) mu�ení, týrání (p�edevším za ú�elem dosáhnout doznání obvin�ného) 

callcentrum
a) st�edisko poskytující na zavolání informace  
b) prodejna mobilních telefon�  
c) pobo�ka telefonního operátora 
d) sout�žní telefonní linka 

smoothie 
a) kosmetický p�ípravek ur�ený k odstra	ování odum�elých, zrohovat�lých bun�k z povrchu pokožky  
b) nápoj hustší konzistence z mixovaného �erstvého ovoce �i zeleniny, �asto dopln�ný ledem, jogurtem �i 
smetanou  
c) symbol vytvo�ený pomocí grafických znak� nebo obrázek sloužící pro vyjád�ení pocit�, duševních stav�, 
užívaný v písemné elektronické komunikaci  
d) pánský spole�enský oblek 

Blu-ray 
a) styl country hudby pocházející z Kentucky  
b) formát optických disk�, který se používá k ukládání videí a her ve vysokém rozlišení   
c) dob�e obchodovatelné akcie spole�ností s dobrou obchodní pov�stí  
d) technologie bezdrátového p�enosu dat na krátkou vzdálenost 

selfie 
a) typ fotografického autoportrétu, po�ízeného z ruky  
b) propagace sebe samého, své vlastní firmy  
c) �lov�k, který vlastním úsilím dosáhl významného postavení  
d) sebepozorování 
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2) Následující v�ty dopl
te vhodným slovem z nabídky 

1. Pokud máš ……………………… s iOs nebo Androidem, tak najdeš aplikaci Instagram voln� ke 
stažení na AppStoru nebo Android Marketu! 

a) smoothie  b) smajlík  c) smartphone  d) e-shop 

2. Šílený……………………, který pronásledoval Sel, se svému psychiatrovi sv��il, že ji chce zabít. 
a) stalker   b) babysitter   c) dealer  d) rapper 

3. I tento rebelský …………………… m�že p�sobit elegantn� a žensky. 
a) cool   b) catering  c) look  d) billboard 

4. Gang …………………… pravd�podobn� pronikl do systému, který zpracovává karetní transakce z 
platebních terminál� a bankomat�. 

a) hacker�  b) stalker�  c) frontman�  d) smartphon�

5. Pr�b�h diskuse by m�l ur�ený �lov�k zapisovat na viditelné místo, oblíbené jsou tabule �i 
…………………… (archy papíru na stojan). 

a) covery   b) billboardy  c) flipcharty  d) hoaxy 

6. Zájemci, kte�í by si cht�li pejska z útulku po�ídit, ale nemají �as se tam zastavit osobn�, si mohou 
fotografie ps� prohlédnout ……………………. 

a)outfit  b) single  c) online  d) look 

7. Skoro �tvrtina britských rodi�� si myslí, že jejich dospívající d�ti posílají po internetu zprávy se 
sexuálním obsahem, tzv.……………………. 

a) chat  b) VoIP  c) kyberstalking  d) sexting 

8. Ahoj BRAVO, moje kámoška m� a mou …………………… pomlouvá proto, že se nám líbí Justin 
Bieber a Austin Mahone. 

a) BFF  b) WTF  c) BRB  d) LOL 

3) Nahra�te podtržené výrazy vhodnými anglicismy. 

a) Niall z One Direction je aktuáln� podle všeho nezadaný.

b) Máš jedine�nou možnost ovlivnit, jak bude vypadat p�íští obálka oblíbeného dív�ího teen �asáku! 

c) 10 šílených moment� z nového klipu One Direction! 

d) Chci jen �íct, že tohle je podvrh http://www.bravoweb.cz/profily/******. Kdyby n�co psala tak jí nev��
:) 

e) Uvítali bychom firemní školku nebo aspo	 hlídání d�tí. 

D�kuji za vypln�ní 
Bc. Jana Jind�ichová (J.Jindrichova@centrum.cz) 
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P�íloha 2: 

Do této p�ílohy byly zahrnuty všechny díl�í tabulky ilustrující množství odpov�dí na 

jednotlivé otázky a grafy vyjad�ující procentuální vyjád�ení t�chto odpov�dí dle sledovaného 

kritéria. Grafy a tabulky jsou �azeny za sebou tak, jak byly zadané v dotazníku. 



110

Tabulka �. 1 – workshop 

ZŠ Campanus 
a 30 
b 9 
c 36 
d 0 

Bez odpov�di 8 

G Opava  
a 40 
b 1 
c 14 
d 0 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 1 - Workshop - ZŠ Camapnus

a
36,1%

b
10,8%

c
43,4%

d
0,0%

Bez odpov�di
9,6%

Graf �. 2 - Workshop - G Opava

a
70,2%

b
1,8%

c
24,6%

d
0,0%

Bez odpov�di
3,5%

Mladší žáci 
a 35 
b 8 
c 26 
d 0 

Bez odpov�di 7 

Starší žáci 
a 36 
b 2 
c 23 
d 0 

Bez odpov�di 3 

Graf �. 3 - Workshop - mladší žáci

a
46%

b
11%

c
34%

d
0%

Bez odpov�di
9%

Graf �. 4 - Workshop - starší žáci

a
56,3%

b
3,1%

c
35,9%

d
0,0%

Bez odpov�di
4,7%

Dívky  
a 39 
b 6 
c 24 
d 0 

Bez odpov�di 8 

Chlapci  
a 31 
b 4 
c 26 
d 0 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 5 - Workshop - dívky

a
50,6%

b
7,8%

c
31,2%

d
0,0%

Bez odpov�di
10,4%

Graf �. 6 - Workshop - hoši

a
49,2%

b
6,3%

c
41,3%

d
0,0%

Bez odpov�di
3,2%
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Tabulka �. 2 - Outfit 

ZŠ Campanus 
a 6 
b 2 
c 2 
d 70 

Bez odpov�di 3 

G Opava  
a 1 
b 1 
c 0 
d 55 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 7 - Outfit - ZŠ Campanus

b
2,4%

d
84,3%

Bez odpov�di
3,6%

a
7,2%

c
2,4%

Graf �. 8 - Outfit - G Opava

d
96,5%

b
1,8%

a
1,8%

c
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

Mladší žáci 
a 6 
b 3 
c 2 
d 62 

Bez odpov�di 3 

Starší žáci 
a 1 
b 0 
c 0 
d 63 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 9 - Outfit - mladší žáci

d
81,6%

a
7,9% b

3,9%
c

2,6%

Bez odpov�di
3,9%

Graf �. 10 - Outfit - starší žáci

d
98,4%

a
1,6%

b
0,0%

c
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

Dívky  
a 1 
b 1 
c 0 
d 75 

Bez odpov�di 0 

Chlapci  
a 6 
b 2 
c 2 
d 50 

Bez odpov�di 3 

Graf �. 11 - Outfit - dívky

a
1,3%

d
97,4%

c
0,0%

b
1,3%Bez odpov�di

0,0%

Graf �. 12 - Outfit - hoši
a

9,5%

b
3,2%

c
3,2%

d
79,4%

Bez odpov�di
4,8%
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Tabulka �. 3 - Hoax 

ZŠ Campanus 
a 5 
b 40 
c 11 
d 7 

Bez odpov�di 20 

G Opava  
a 0 
b 37 
c 5 
d 7 

Bez odpov�di 8 

Graf �. 13 - Hoax - ZŠ Campanus

a
6,0%

b
48,2%

c
13,3%

d
8,4%

Bez odpov�di
24,1%

Graf �. 14 - Hoax - G Opava

a
0,0%

b
64,9%

c
8,8%

d
12,3%

Bez odpov�di
14,0%

Mladší žáci 
a 4 
b 24 
c 10 
d 12 

Bez odpov�di 26 

Starší žáci 
a 1 
b 53 
c 6 
d 2 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 15 - Hoax - mladší žáci

a
5,3%

b
31,6%

c
13,2%

d
15,8%

Bez odpov�di
34,2%

Graf �. 16 - Hoax - mladší žáci

a
2%

b
83%

c
9%

d
3%

Bez odpov�di
3%

Dívky  
a 4 
b 38 
c 8 
d 8 

Bez odpov�di 19 

Chlapci  
a 1 
b 40 
c 7 
d 6 

Bez odpov�di 9 

Graf �. 17 - Hoax - dívky

a
5,2%

b
49,4%

c
10,4%

d
10,4%

Bez odpov�di
24,7%

Graf �. 18 - Hoax - hoši

a
1,6%

b
63,5%

c
11,1%

d
9,5%

Bez odpov�di
14,3%
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Tabulka �. 4 - Adventura 

ZŠ Campanus 
a 44 
b 31 
c 3 
d 0 

Bez odpov�di 5 

G Opava  
a 41 
b 14 
c 0 
d 0 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 19 - Adventura - ZŠ Campanus

a
53,0%

b
37,3%

Bez odpov�di
6,0%d

0,0%
c

3,6%

Graf �. 20 - Adventura - G Opava

a
71,9%

b
24,6%

d
0,0%c

0,0%

Bez odpov�di
3,5%

Mladší žáci 
a 36 
b 31 
c 3 
d 0 

Bez odpov�di 6 

Starší žáci 
a 49 
b 14 
c 0 
d 0 

Bez odpov�di 1 

Graf �. 21 - Adventura - mladší žáci

a
47,4%

b
40,8%

c
3,9%

d
0,0%

Bez odpov�di
7,9%

Graf �. 22 - Adventura - starší žáci

a
76,6%

b
21,9%

d
0,0%c

0,0%
Bez odpov�di

1,6%

Dívky  
a 36 
b 36 
c 0 
d 0 

Bez odpov�di 5 

Chlapci  
a 49 
b 9 
c 3 
d 0 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 23 - Adventura - dívky

a
46,8%

b
46,8%

d
0,0%

Bez odpov�di
6,5%

c
0,0%

Graf �. 24 - Adventura - hoši

a
77,8%

d
0,0%

Bez odpov�di
3,2%

c
4,8%
b

14,3%
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Tabulka �. 5 - Callcentrum 

ZŠ Campanus 
a 58 
b 1 
c 13 
d 0 

Bez odpov�di 11 

G Opava  
a 41 
b 0 
c 9 
d 2 

Bez odpov�di 5 

Graf �. 25 - Callcentrum - ZŠ Campanus

a
69,9%

b
1,2%

c
15,7%

d
0,0%

Bez odpov�di
13,3%

Graf �. 26 - Callcentrum - G Opava

a
71,9%

b
0,0%

c
15,8%

d
3,5%

Bez odpov�di
8,8%

Mladší žáci 
a 46 
b 1 
c 13 
d 1 

Bez odpov�di 15 

Starší žáci 
a 53 
b 0 
c 9 
d 1 

Bez odpov�di 1 

Graf �. 27 - Callcentrum - mladší žáci

a
60,5%

b
1,3%

c
17,1%

d
1,3%

Bez odpov�di
19,7%

Graf �. 28 - Callcentrum - starší žáci

a
82,8%

b
0,0%

c
14,1%

d
1,6%

Bez odpov�di
1,6%

Dívky  
a 55 
b 0 
c 12 
d 1 

Bez odpov�di 9 

Chlapci  
a 46 
b 1 
c 9 
d 1 

Bez odpov�di 6 

Graf �. 29 - Callcentrum - dívky

a
71,4%

b
0,0%

c
15,6%

d
1,3%

Bez odpov�di
11,7%

Graf �. 30 - Callcentrum - hoši

a
73,0%

b
1,6%

c
14,3%

d
1,6%

Bez odpov�di
9,5%
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Tabulka �. 6 - Smoothie 

ZŠ Campanus 
a 7 
b 49 
c 8 
d 2 

Bez odpov�di 17 

G Opava  
a 4 
b 36 
c 2 
d 12 

Bez odpov�di 3 

Graf �. 31 - Smoothie - ZŠ Campanus

a
8,4%

b
59,0%

c
9,6%

d
2,4%

Bez odpov�di
20,5%

Graf �. 32 - Smoothie - G Opava

a
7,0%

b
63,2%

c
3,5%

d
21,1%

Bez odpov�di
5,3%

Mladší žáci 
a 6 
b 36 
c 3 
d 12 

Bez odpov�di 19 

Starší žáci 
a 5 
b 49 
c 7 
d 2 

Bez odpov�di 1 

Graf �. 33 - Smoothie - Mladší žáci

a
7,9%

b
47,4%

c
3,9%

d
15,8%

Bez odpov�di
25,0%

Graf �. 34 - Smoothie - starší žáci

a
8%

b
76%

c
11%

d
3%

Bez odpov�di
2%

Dívky  
a 5 
b 54 
c 3 
d 3 

Bez odpov�di 12 

Chlapci  
a 6 
b 32 
c 7 
d 11 

Bez odpov�di 7 

Graf �. 35 - Smoothie - dívky

a
6,5%

b
70,1%

c
3,9%

d
3,9%

Bez odpov�di
15,6%

Graf �. 36 - Smoothie - hoši

a
9,5%

b
50,8%

c
11,1%

d
17,5%

Bez odpov�di
11,1%
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Tabulka �. 7 – Blu-ray 

ZŠ Campanus 
a 5 
b 56 
c 3 
d 11 

Bez odpov�di 8 

G Opava  
a 2 
b 41 
c 0 
d 10 

Bez odpov�di 4 

Graf �. 37 - Blu-ray - ZŠ Campanus

a
6,0%

b
67,5%

c
3,6%

d
13,3%

Bez odpov�di
9,6%

Graf �. 38 - Blu-ray G-Opava

a
3,5%

b
71,9%

c
0,0%

d
17,5%

Bez odpov�di
7,0%

Mladší žáci 
a 5 
b 44 
c 2 
d 14 

Bez odpov�di 11 

Starší žáci 
a 2 
b 53 
c 1 
d 7 

Bez odpov�di 1 

Graf �. 39 - Blu-ray Mladší žáci

a
6,6%

b
57,9%

c
2,6%

d
18,4%

Bez odpov�di
14,5%

Graf �. 40 - Blu-ray starší žáci

a
3,1%

b
82,8%

c
1,6%

d
10,9%

Bez odpov�di
1,6%

Dívky  
a 3 
b 50 
c 1 
d 16 

Bez odpov�di 7 

Chlapci  
a 4 
b 47 
c 2 
d 6 

Bez odpov�di 4 

Graf �. 41 - Blu-ray dívky

a
3,9%

b
64,9%

c
1,3%

d
20,8%

Bez odpov�di
9,1%

Graf �. 42 - Blu-ray hoši

a
6,3%

b
74,6%

c
3,2%

d
9,5%

Bez odpov�di
6,3%
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Tabulka �. 8 - Selfie 

ZŠ Campanus 
a 46 
b 9 
c 4 
d 5 

Bez odpov�di 19 

G Opava  
a 31 
b 3 
c 1 
d 9 

Bez odpov�di 13 

Graf �. 43 - Selfie - ZŠ Campanus

a
55,4%

b
10,8%

c
4,8%

d
6,0%

Bez odpov�di
22,9%

Graf �. 44 - Selfie - G Opava

a
54,4%

b
5,3%

c
1,8%

d
15,8%

Bez odpov�di
22,8%

Mladší žáci 
a 19 
b 8 
c 3 
d 14 

Bez odpov�di 32 

Starší žáci 
a 58 
b 4 
c 2 
d 0 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 45 - Selfie - mladší žáci

a
25,0%

b
10,5%

c
3,9%d

18,4%

Bez odpov�di
42,1%

Graf �. 46 - Selfie - starší žáci

a
90,6%

b
6,3%

c
3,1%

d
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

Dívky  
a 47 
b 6 
c 2 
d 6 

Bez odpov�di 16 

Chlapci  
a 32 
b 6 
c 3 
d 8 

Bez odpov�di 14 

Graf �. 47 - Selfie - dívky

a
61,0%

b
7,8%

c
2,6%

d
7,8%

Bez odpov�di
20,8%

Graf �. 48 - Selfie - hoši

a
50,8%

b
9,5%

c
4,8%

d
12,7%

Bez odpov�di
22,2%
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Tabulka �. 9 - Smartphone 

ZŠ Campanus 
a 0 
b 0 
c 79 
d 3 

Bez odpov�di 1 

G Opava  
a 1 
b 0 
c 56 
d 0 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 49 - Smartphone - ZŠ Campanus

c
95,2%

a
0,0%

b
0,0%

Bez odpov�di
1,2%

d
3,6%

Graf �. 50 - Smartphone - G Opava

c
98,2%

d
0,0%

a
1,8%

b
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

Mladší žáci 
a 1 
b 0 
c 71 
d 3 

Bez odpov�di 1 

Starší žáci 
a 0 
b 0 
c 64 
d 0 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 51 - Smartphone - mladší žáci

c
93,4%

d
3,9%

Bez odpov�di
1,3%

a
1,3%

b
0,0%

Graf �. 52 - Smartphone - starší žáci

c
100%

Bez odpov�di
0%

d
0%

a
0%

b
0%

Dívky  
a 0 
b 0 
c 74 
d 2 

Bez odpov�di 1 

Chlapci  
a 1 
b 0 
c 61 
d 1 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 53 - Smartphone - dívky

c
96,1%

d
2,6%

Bez odpov�di
1,3% b

0,0%

a
0,0%

Graf �. 54 - Smartphone - hoši

c
96,8%

d
1,6%

b
0,0%

a
1,6%

Bez odpov�di
0,0%
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Tabulka �. 10 - Stalker 

ZŠ Campanus 
a 43 
b 1 
c 24 
d 5 

Bez odpov�di 10 

G Opava  
a 34 
b 1 
c 17 
d 2 

Bez odpov�di 3 

Graf �. 55 - Stalker - ZŠ Campanus

a
51,8%

b
1,2%

c
28,9%

d
6,0%

Bez odpov�di
12,0%

Graf �. 56 - Stalker - G Opava

a
59,6%

b
1,8%

c
29,8%

d
3,5%

Bez odpov�di
5,3%

Mladší žáci 
a 20 
b 0 
c 38 
d 6 

Bez odpov�di 12 

Starší žáci 
a 57 
b 2 
c 3 
d 1 

Bez odpov�di 1 

Graf �. 57 - Stalker - Mladší žáci

a
26,3%

b
0,0%

c
50,0%

d
7,9%

Bez odpov�di
15,8%

Graf �. 58 - Stalker - Starší žáci

a
89,1%

d
1,6%

Bez odpov�di
1,6%

c
4,7%

b
3,1%

Dívky  
a 44 
b 0 
c 24 
d 1 

Bez odpov�di 8 

Chlapci  
a 33 
b 2 
c 18 
d 5 

Bez odpov�di 5 

Graf �. 59 - Stalker - dívky

a
57,1%

b
0,0%

c
31,2%

d
1,3%

Bez odpov�di
10,4%

Graf �. 60 - Stalker - hoši

a
52,4%

b
3,2%

c
28,6%

d
7,9%

Bez odpov�di
7,9%
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Tabulka �. 11 - Look 

ZŠ Campanus 
a 1 
b 8 
c 45 
d 23 

Bez odpov�di 6 

G Opava  
a 0 
b 1 
c 49 
d 6 

Bez odpov�di 1 

Graf �. 61 - Look - ZŠ Campanus

a
1,2%

b
9,6%

c
54,2%

d
27,7%

Bez odpov�di
7,2%

Graf �. 62 - Look - G Opava

c
86,0%

d
10,5%

Bez odpov�di
1,8%

a
0,0%

b
1,8%

Mladší žáci 
a 1 
b 5 
c 37 
d 26 

Bez odpov�di 7 

Starší žáci 
a 0 
b 4 
c 57 
d 3 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 63 - Look - mladší žáci

a
1,3%

b
6,6%

c
48,7%

d
34,2%

Bez odpov�di
9,2%

Graf �. 64 - Look - starší žáci

c
89,1%

a
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

b
6,3%

d
4,7%

Dívky  
a 0 
b 1 
c 64 
d 7 

Bez odpov�di 5 

Chlapci  
a 1 
b 8 
c 29 
d 23 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 65 - Look - dívky

c
83,1%

d
9,1%

Bez odpov�di
6,5%

a
0,0% b

1,3%

Graf �. 66 - Look - hoši

a
1,6%

b
12,7%

c
46,0%

d
36,5%

Bez odpov�di
3,2%
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Tabulka �. 12 - Hacker 

ZŠ Campanus 
a 65 
b 2 
c 3 
d 5 

Bez odpov�di 8 

G Opava  
a 53 
b 1 
c 0 
d 1 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 67 - Hacker - ZŠ Campanus

a
78,3%

b
2,4%

c
3,6%

d
6,0%

Bez odpov�di
9,6%

Graf �. 68 - Hacker - G Opava

a
93,0%

d
1,8%c

0,0%

b
1,8%

Bez odpov�di
3,5%

Mladší žáci 
a 56 
b 1 
c 3 
d 6 

Bez odpov�di 10 

Starší žáci 
a 62 
b 2 
c 0 
d 0 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 69 - Hacker - mladší žáci

a
73,7%

b
1,3%

c
3,9%

d
7,9%

Bez odpov�di
13,2%

Graf �. 70 - Hacker - starší žáci

a
96,9%

d
0,0%

c
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

b
3,1%

Dívky  
a 62 
b 2 
c 3 
d 1 

Bez odpov�di 9 

Chlapci  
a 56 
b 1 
c 0 
d 5 

Bez odpov�di 1 

Graf �. 71 - Hacker - dívky

a
80,5%

b
2,6%

c
3,9%

d
1,3%

Bez odpov�di
11,7%

Graf �. 72 - Hacker - hoši

a
88,9%

d
7,9%

Bez odpov�di
1,6%

b
1,6%

c
0,0%



122

Tabulka �. 13 - Flipchart 

ZŠ Campanus 
a 6 
b 28 
c 27 
d 5 

Bez odpov�di 17 

G Opava  
a 5 
b 11 
c 32 
d 1 

Bez odpov�di 8 

Graf �. 73 - Flipchart - ZŠ Campanus

a
7,2%

b
33,7%

c
32,5%

d
6,0%

Bez odpov�di
20,5%

Graf �. 74 - Flipchart - G Opava

a
8,8%

b
19,3%

c
56,1%

d
1,8%

Bez odpov�di
14,0%

Mladší žáci 
a 10 
b 16 
c 21 
d 5 

Bez odpov�di 24 

Starší žáci 
a 1 
b 23 
c 38 
d 1 

Bez odpov�di 1 

Graf �. 75 - Flipchart - mladší žáci

a
13,2%

b
21,1%

c
27,6%

d
6,6%

Bez odpov�di
31,6%

Graf �. 76 - Flipchart - starší žáci

b
35,9%

c
59,4%

a
1,6%

Bez odpov�di
1,6%

d
1,6%

Dívky  
a 1 
b 27 
c 32 
d 1 

Bez odpov�di 16 

Chlapci  
a 10 
b 12 
c 27 
d 5 

Bez odpov�di 9 

Graf �. 77 - Flipchart - dívky

a
1,3%

b
35,1%

c
41,6%

d
1,3%

Bez odpov�di
20,8%

Graf �. 78 - Flipchart - hoši

a
15,9%

b
19,0%

c
42,9%

d
7,9%

Bez odpov�di
14,3%
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Tabulka �. 14 - Online 

ZŠ Campanus 
a 1 
b 2 
c 76 
d 1 

Bez odpov�di 3 

G Opava  
a 1 
b 0 
c 0 
d 56 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 79 - Online - ZŠ Campanus

c
91,6%

Bez odpov�di
3,6%

a
1,2%

b
2,4%

d
1,2%

Graf �. 80 - Online - G Opava

d
98,2%

a
1,8%

b
0,0%

c
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

Mladší žáci 
a 2 
b 1 
c 69 
d 1 

Bez odpov�di 3 

Starší žáci 
a 0 
b 1 
c 63 
d 0 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 81 - Online - Mladší žáci

c
90,8%

Bez odpov�di
3,9%d

1,3%

a
2,6% b

1,3%

Graf �. 82 - Online  - Starší žáci

c
98,4%

b
1,6%

d
0,0%

a
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

Dívky  
a 1 
b 0 
c 74 
d 0 

Bez odpov�di 2 

Chlapci  
a 1 
b 2 
c 59 
d 1 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 83 - Online - dívky

c
96,1%

a
1,3%

b
0,0%

Bez odpov�di
2,6%

d
0,0%

Graf �. 84 - Online - hoši

c
93,7%

Bez odpov�di
0,0%

a
1,6% b

3,2%

d
1,6%
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Tabulka �. 15 - Sexting 

ZŠ Campanus 
a 10 
b 1 
c 6 
d 55 

Bez odpov�di 11 

G Opava  
a 3 
b 0 
c 13 
d 35 

Bez odpov�di 6 

Graf �. 85 - Sexting - ZŠ Campanus

a
12,0%

b
1,2%

c
7,2%

d
66,3%

Bez odpov�di
13,3%

Graf �. 86 - Sexting - G Opava

a
5,3%

b
0,0%

c
22,8%

d
61,4%

Bez odpov�di
10,5%

Mladší žáci 
a 9 
b 0 
c 14 
d 38 

Bez odpov�di 15 

Starší žáci 
a 4 
b 1 
c 5 
d 52 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 87 - Sexting - Mladší žáci

a
11,8%

b
0,0%

c
18,4%

d
50,0%

Bez odpov�di
19,7%

Graf �. 88 - Sexting - Starší žáci

b
1,6%

c
7,8%

d
81,3%

Bez odpov�di
3,1%

a
6,3%

Dívky  
a 9 
b 1 
c 9 
d 45 

Bez odpov�di 13 

Chlapci  
a 4 
b 0 
c 10 
d 45 

Bez odpov�di 4 

Graf �. 89 - Sexting - dívky

a
11,7%

b
1,3%

c
11,7%

d
58,4%

Bez odpov�di
16,9%

Graf �. 90 - Sexting - hoši

a
6,3%

b
0,0%

c
15,9%

d
71,4%

Bez odpov�di
6,3%
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Tabulka �. 16 - BFF 

ZŠ Campanus 
a 67 
b 0 
c 3 
d 4 

Bez odpov�di 9 

G Opava  
a 53 
b 1 
c 1 
d 0 

Bez odpov�di 2 

Graf �. 91 - BFF - ZŠ Campanus

a
80,7%

b
0,0%

c
3,6%

d
4,8%

Bez odpov�di
10,8%

Graf �. 92 - BFF - G Opava

a
93,0%

d
0,0%

c
1,8%

b
1,8%

Bez odpov�di
3,5%

Mladší žáci 
a 57 
b 1 
c 4 
d 3 

Bez odpov�di 11 

Starší žáci 
a 63 
b 0 
c 0 
d 1 

Bez odpov�di 0 

Graf �. 93 - BFF - Mladší žáci

a
75,0%

b
1,3%

c
5,3%

d
3,9%

Bez odpov�di
14,5%

Graf �. 94 - BFF - Starší žáci

a
98,4%

d
1,6%

c
0,0%

b
0,0%

Bez odpov�di
0,0%

Dívky  
a 72 
b 0 
c 0 
d 0 

Bez odpov�di 5 

Chlapci  
a 49 
b 1 
c 4 
d 4 

Bez odpov�di 5 

Graf �. 95 - BFF - Dívky

a
93,5%

d
0,0%

c
0,0%

b
0,0%

Bez odpov�di
6,5%

Graf �. 96 - BFF - Hoši

a
77,8%

b
1,6%

c
6,3%

d
6,3%

Bez odpov�di
7,9%



126

Tabulka �. 17 - Nezadaný 

ZŠ Campanus 
Single 38
Alone 5 
Singl 2 

Odpov�di s jediným výskytem 5 
Bez odpov�di 33

G Opava  
Single 36
Free 6 
Gay 3 
Singl 4 

Odpov�di s jediným výskytem 5 
Bez odpov�di 3 

Graf �. 97 - Nezadaný - ZŠ Campanus

Single
45,8%

Singl
2,4%

Bez odpov�di
39,8%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
6,0%

Alone
6,0%

Graf �. 98 - Nezadaný - G Opava

Single
63,2%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
8,8%

Bez odpov�di
5,3%

Singl
7,0%

Gay
5,3%

Free
10,5%

Mladší žáci 
Single 30
Free 4 

Odpov�di s jediným výskytem 7 
Bez odpov�di 35

Graf �. 99 - Nezadaný - mladší žáci

Single
39,5%Bez odpov�di

46,1%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
9,2%

Free
5,3%

Starší žáci 
Single 44
Singl 5 
Alone 5 
Gay 3 
Free 2 

Odpov�di s jediným výskytem 4 
Bez odpov�di 1 

Graf �. 100 - Nezadaný - starší žáci

Single
68,8%

Gay
4,7%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
6,3% Bez odpov�di

1,6%

Free
3,1%

Alone
7,8%

Singl
7,8%
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Dívky  
Single 50
Singl 3 
Free 3 
Alone 2 

Odpov�di s jediným výskytem 2 
Bez odpov�di 17

Chlapci  
Single 24
Alone 3 
Free 3 
Singl 3 
Gay 3 

Odpov�di s jediným výskytem 8 
Bez odpov�di 19

Graf �. 101 - Nezadaný - dívky

Single
64,9%Free

3,9%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
2,6%

Alone
2,6%

Singl
3,9%

Bez odpov�di
22,1%

Graf �. 102 - Nezadaný - hoši

Single
38,1%

Gay
4,8%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
12,7%

Bez odpov�di
30,2%

Singl
4,8%

Free
4,8%

Alone
4,8%
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Tabulka �. 18 - Obálka 

ZŠ Campanus 
Cover 21
Look 5 

Odpov�di s jediným výskytem 7 
Bez odpov�di 50

G Opava  
Cover 14
Look 10

Odpov�di s jediným výskytem 14
Bez odpov�di 19

Graf �. 103 - Obálka - ZŠ Campanus

Cover
25,3%

Look
6,0%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
8,4%

Bez odpv�di
60,2%

Graf �. 104 - Obálka - G Opava

Cover
24,6%

Look
17,5%Odpov�di s 

jediným 
výskytem

24,6%

Bez odpv�di
33,3%

Mladší žáci 
Cover 1 
Look 7 

Odpov�di s jediným výskytem 10
Bez odpov�di 58

Starší žáci 
Cover 34
Look 8 

Frontpage 2 
Odpov�di s jediným výskytem 9 

Bez odpov�di 11

Graf �. 105 - Obálka - mladší žáci

Cover
1,3%

Look
9,2%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
13,2%

Bez odpov�di
76,3%

Graf �. 106 - Obálka - starší žáci

Cover
53,1%

Look
12,5%

Frontpage
3,1%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
14,1%

Bez odpov�di
17,2%

Dívky  
Cover 25
Look 9 

Odpov�di s jediným výskytem 6 
Bez odpov�di 37

Chlapci  
Cover 10
Look 6 

Odpov�di s jediným výskytem 15
Bez odpov�di 32

Graf �. 107 - Obálka - dívky

Cover
32,5%

Look
11,7%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
7,8%

Bez odpov�di
48,1%

Graf �. 108 - Obálka - hoši

Cover
15,9%

Look
9,5%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
23,8%

Bez odpov�di
50,8%



129

Tabulka �. 19 - Šílených 

ZŠ Campanus 
Crazy 48
Stupid 2 

Odpov�di s jediným výskytem 9 
Bez odpov�di 24

G Opava  
Crazy 43
Cool 3 

Odpov�di s jediným výskytem 7 
Bez odpov�di 4 

Graf �. 109 - Šílených - ZŠ Campanus

Crazy
57,8%

Stupid
2,4%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
10,8%

Bez odpov�di
28,9%

Graf �. 110 - Šílených - G Opava

Crazy
75,4%

Cool
5,3%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
12,3%

Bez odpov�di
7,0%

Mladší žáci 
Crazy 37
Cool 3 

Stupid  2 
Odpov�di s jediným výskytem 7 

Bez odpov�di 27

Starší žáci 
Crazy 54

Odpov�di s jediným výskytem 9 
Bez odpov�di 1 

Graf �. 111 - Šílených - mladší žáci

Crazy
48,7%

Bez odpov�di
35,5%

Stupid
2,6% Cool

3,9%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
9,2%

Graf �. 112 - Šílených - starší  žáci

Crazy
84,4%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
14,1%

Bez odpov�di
1,6%

Dívky  
Crazy 54
Cool 3 

Stupid 2 
Odpov�di s jediným výskytem 2 

Bez odpov�di 16

Chlapci  
Crazy 36

Odpov�di s jediným výskytem 14
Bez odpov�di 13

Graf �. 113 - Šílených - dívky

Crazy
70,1%

Cool
3,9%

Stupid
2,6%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
2,6%

Bez odpov�di
20,8%

Graf �. 114 - Šílených - hoši

Crazy
57,1%

Bez odpov�di
20,6%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
22,2%
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Tabulka �. 20 - Podvrh 

ZŠ Campanus 
Fake 34
Cheat 3 

Odpov�di s jediným výskytem 7 
Bez odpov�di 39

G Opava  
Fake 38
Fejk 2 

Odpov�di s jediným výskytem 4 
Bez odpov�di 13

Graf �. 115 - Podvrh - ZŠ Campanus

Fake
41,0%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
8,4%

Bez odpov�di
47,0%

Cheat
3,6%

Graf �. 116 - Podvrh - G Opava

Fake
66,7%

Fejk
3,5%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
7,0%

Bez odpov�di
22,8%

Mladší žáci 
Fake 20
Fejk 2 

Odpov�di s jediným výskytem 5 
Bez odpov�di 49

Starší žáci 
Fake 52
Cheat 3 

Odpov�di s jediným výskytem 6 
Bez odpov�di 3 

Graf �. 117 - Podvrh - mladší žáci

Fake
26,3%

Fejk
2,6%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
6,6%

Bez odpov�di
64,5%

Graf �. 118 - Podvrh - starší žáci

Fake
81,3%

Cheat
4,7%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
9,4%

Bez odpov�di
4,7%

Dívky  
Fake 43
Cheat 2 

Odpov�di s jediným výskytem 4 
Bez odpov�di 28

Chlapci  
Fake 29
Fejk 2 

Odpov�di s jediným výskytem 9 
Bez odpov�di 23

Graf �. 119 - Podvrh - dívky

Fake
55,8%

Cheat
2,6%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
5,2%

Bez odpov�di
36,4%

Graf �. 120 - Podvrh - hoši

Fake
46,0%

Fejk
3,2%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
14,3%

Bez odpov�di
36,5%
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Tabulka �. 21 – Hlídání d�tí 

ZŠ Campanus 
Babysitting 21
Babysitter 8 

Odpov�di s jediným výskytem 8 
Bez odpov�di 46

Graf �. 121 - Hlídání d�tí - ZŠ Campanus

Babysitting
25,3%

Babysitter
9,6%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
9,6%

Bez odpov�di
55,4%

G Opava  
Babysitting 16
Babysitter 13

Au-pair 2 
Operku 2 

Odpov�di s jediným výskytem 8 
Bez odpov�di 16

Graf �. 122 - Hlídání d�tí - G Opava

Babysitting
28,1%

Babysitter
22,8%

Bez odpov�di
28,1%

Operku
3,5% Au-pair

3,5%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
14,0%

Mladší žáci 
Babysitting 2 
Babysitter 12

Odpov�di s jediným výskytem 6 
Bez odpov�di 56

Graf �. 123 - Hlídání d�tí - mladší žáci

Babysitting
2,6%

Babysitter
15,8%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
7,9%

Bez odpov�di
73,7%

Starší žáci 
Babysitting 35
Babysitter 9 

Au-pair 2 
Operku 2 

Odpov�di s jediným výskytem 10
Bez odpov�di 6 

Graf �. 124 - Hlídání d�tí - starší žáci

Babysitting
54,7%

Babysitter
14,1%

Au-pair
3,1%

Operku
3,1%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
15,6%

Bez odpov�di
9,4%
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Dívky  
Babysitting 27
Babysitter 8 
Babysister 3 

Au-pair 2 
Operku  2 

Odpov�di s jediným výskytem 5 
Bez odpov�di 30

Chlapci  
Babysitting 10
Babysitter 12

Odpov�di s jediným výskytem 9 
Bez odpov�di 32

Graf �. 125 - Hlídání d�tí - dívky

Babysitting
35,1%

Bez odpov�di
39,0%

Babysister
3,9%

Babysitter
10,4%

Au-pair
2,6%

Operku
2,6%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
6,5%

Graf �. 126 - Hlídání d�tí - hoši

Babysitting
15,9%

Babysitter
19,0%

Odpov�di s 
jediným 

výskytem
14,3%

Bez odpov�di
50,8%
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P�íloha �. 3

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 
M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby záv�re�né práce 
Eviden�ní list 

Jsem si v�dom/a, že záv�re�ná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zve�ejn�né záv�re�né práce nemohou být použity k výd�le�ným ú�el�m, 
ani nemohou být vydávány za studijní, v�deckou nebo jinou tv�r�í �innost jiné osoby než 
autora.  
Byl/a jsem seznámen/a se skute�ností, že si mohu po�izovat výpisy, opisy nebo 
rozmnoženiny záv�re�né práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s 
autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v p�edchozím odstavci tohoto prohlášení.  

Po�. �. Datum Jméno a p�íjmení Adresa trvalého bydlišt� Podpis 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    


