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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se primárně zabývá prací s anglicismy v časopisech 

Bravo, Cosmopolitan a Popcorn v letech 1995, 2004 a 2014 z hlediska lingvistického, 

publicistického i pragmatického úhlu pohledu.   

 Práce je rozdělena na dvě základní části: teoretickou a analytickou. Teoretická 

část přináší výklad zaměřující se na problematiku přejímání anglicismů do českého 

jazyka, práci s nimi, jejich případné začlenění do jazyka a jejich stylotvornou platnost 

v českých komunikátech. V neposlední řadě přihlíží k jejich pragmatickému aspektu 

v textech. Část analytická představuje a objasňuje konkrétní příklady anglicismů ve 

vybraných magazínech, pracuje s adaptačními procesy, ukazuje pragmatickou 

a publicistickou funkci anglicismů v komunikátech. 

 Cílem této diplomové práce je na základě faktických příkladů 

z vybraných publikovaných časopisů přiblížit tematiku anglicismů v mediálních 

textech, způsob, jakým je s nimi v komunikátech nakládáno, jak jsou upravovány 

pro potřeby žurnalistiky a jak ovlivňují výslednou podobu mediálních obsahů, popř. 

celý jazykový systém.  

Abstract   

 This diploma thesis primarily deals with anglicisms in magazines Bravo, 

Cosmopolitan and Popcorn in 1994, 2004 and 2014 in terms of linguistic, journalistic 

and pragmatic point of view. 

 The thesis is divided into two main parts: theoretical and analytical. The 

theoretical part provides an interpretation focusing on the issue of acceptance of English 



loanwords into the Czech language, their work with them, their eventual integration into 

the language and stylistic force in the Czech articles. Finally, it takes into account the 

pragmatic aspect of the texts. The analytical part presents and explains specific 

examples of anglicisms in the selected magazines, works with adapting processes, and 

also shows its pragmatic and journalistic functions.  

 On the basis of particular examples from selected magazines, the aim of this 

thesis is to describe the role of anglicisms in the texts, the way they are treated in the 

texts, how they are changed in order to serve the journalistic purposes, and how they 

influence the final form of media content, respectively the whole language system. 
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Úvod 
Předkládaná diplomová práce Anglicismy v roli publicismů se zabývá 

fenoménem anglických slov, jež jsou neustále v hojném počtu přejímána do českého 

jazyka. V dnešní době se tak užívání anglicismů dá jen stěží uniknout. Slovní zásoba 

médií se dostává do kontaktu s novinkami současného světa jako první, musí flexibilně 

reagovat na lexikální potřebu mluvčích a pojmenovat na příklad nově se vyskytující 

technické vymoženosti. V tomto ohledu prochází nejen technický svět, ale i ten 

novinářský význačnými proměnami.  

Téma této diplomové práce se bude primárně zabývat vývojem či změnami 

v oblasti anglicismů publikovaných v časopisech Cosmopolitan, Bravo a Popcorn 

v letech 1995, 2004 a 2014. Téma jsem si vybrala proto, že mně osobně je lingvistika 

obecně velmi blízká, především pak záležitosti týkající se anglického jazyka. Zajímá mě 

vzájemná provázanost jazyků a rychlost, s jakou se mění a vyvíjejí. Důraz bude tedy 

kladen na samotné anglicismy užité ve zmíněných tištěných magazínech. Tituly byly 

vybrány s ohledem na to, že ve své kategorii patří mezi nejpopulárnější. Zároveň mají 

obdobný tematický záběr, kdy se orientují na současnou hudbu, film, filmové hvězdy a 

osobní strasti čtenářů.  

Cílem diplomové práce tedy bude zjistit, jak se nejen samotná kvantita 

používání anglicismů, ale i způsob práce s danými slovy proměňoval u stejných médií 

s přibližně desetiletými odstupy. Jak s nimi pracuje český jazyk, jak je dostává do svého 

úzu, či zda naopak nejde místy jen o fanouškovský nebo technologický slang. 

Ústřední hypotéza, kterou jsem chtěla ve svém výzkumu potvrdit, či vyvrátit zní: 

směřuje čeština díky přejímaným anglicismům v publicistických komunikátech i ke 

změně charakteru jazyka, jinými slovy, můžou anglické lexémy ovlivnit češtinu natolik, 

že z velké části obmění vnitřní systém jazyka. 

Záměrem práce je rovněž zodpovědět několik otázek a to, jak rychle žurnalistika 

přijímá do textů anglicismy, jak s nimi zachází, jak je případně obměňuje pro účely 

publicistického stylu, zda narušují kontinuitu mediálních obsahů.  

V první kapitole se práce zaměří na pojetí anglicismů v češtině, jak jsou slova do 

českého jazyka přijímána a za jakých zákonitostí následně adaptována.  Druhá kapitola 
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osvětluje funkci anglických lexémů v publicistickém stylu. Třetí kapitola je věnována 

problematice pragmatiky, objasňuje zásadní pojmy jako kontext, reference nebo deixe. 

Praktická část se s využitím poznatků osvětlených v teoretické části zaměří na 

vybrané roky analyzovaných časopisů a pokusí se konkrétními ukázkami demonstrovat 

funkci anglicismů v mediálních textech, jejich proměnu a vývoj během let.  

 Finální podoba této diplomové práce se v několika záležitostech liší od tezí, 

v nichž byla navržena její předpokládaná podoba a struktura.  

 Prvotně byl změněn vymezený rok, který jsem chtěla původně analyzovat. 

V rámci rešeršní fáze se mi nepodařily dohledat výtisky časopisu Cosmopolitan z roku 

1994, tudíž jsem byla nucena analyzovat až následující ročník. Všechny magazíny proto 

začaly být zkoumány až v roce 1995. 

 Oproti navrhované struktuře byla přidána v teoretické části ještě kapitola 

zabývající se pragmatikou. Pragmatický aspekt textů je pro pochopení využití určitých 

anglicismů nebo anglických vět v některých případech zásadní. V návaznosti na 

teoretickou část byla teda i ta analytická rozšířena o pasáž pojednávající o konkrétním 

pragmatickém užití anglicismů v časopisech.    
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Metodologická východiska pro zkoumání anglicismů 

 Samotná analytická část práce, jež je založená na zkoumání nasbíraného 

výchozího materiálu, bude vystavěn z části na principech kvalitativního i empirického 

výzkumu. V zásadě se jedná o analýzu funkce anglických slov užitých ve vybraném 

ročníku časopisů, proto se kombinace těchto metod jevila jako nejvhodnější.  

 Kvalitativní zkoumání bývá definováno protikladně vůči metodě kvantitativní. 

„Kvalitativní výzkum je založen na měření proměnných, zkoumá frekvenci výskytu 

jednotlivých proměnných nebo jejich kategorií.“
1
 Zatímco kvalitativní se zaměřuje na 

interpretaci prvků a využívá se v případě, že je nelze vyčíslit.  

 Teoretikové Anselm Strauss a Juliet Corbinová vytyčili tři hlavní složky 

kvalitativního výzkumu: údajem analytické nebo interpretační postupy a nakonec 

písemné či ústní výzkumné zprávy.
2
 V našem případě jsou údaje reprezentovány sběrem 

materiálů z vybraných magazínů, kdy pro analýzu byly stanoveny roky 1995, 2004 a 

2014. Pro komparaci byla použita klouzavá statistika, která porovnává hodnoty v 

odpovídajících si časových intervalech. Po sběru dat následuje vyhodnocování 

nasbíraných podkladů analytickými či interpretačními postupy, s jejichž pomocí budou 

vyvozeny závěry. Jako základní přístup bylo zvoleno zkoumání materiálů, jež jako 

vyhovující uvádí odborník Jan Hendl jako jeden z elementárních přístupů kvalitativního 

výzkumu.
3
 Pomocí induktivní logiky se bude ze sebraných dat vyhledávat společné 

znaky, určité pravidelnosti či odlišnosti při hodnocení anglicismů. V posledním oddílu 

budou vyvozeny závěry.   

                                                           
1
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vydání první. Praha: 

Portál, 2010, s. 17. 
2
 STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Vydání první. Boskovice: ALBERT, 1999, s. 12.  
3
 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Druhé, přepracované a 

aktualizované vydání. Praha: Portál, 2008. 
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1   Obohacování slovní zásoby 
Jazyk je jednou z nejdynamičtěji se vyvíjejících oblastí. Neustálý technický 

pokrok či společenské změny ovlivňují především slovní zásobu, která se musí 

přizpůsobit, reagovat na pojmenovávací potřebu mluvčích a zaplnit prázdná místa 

v lexiku. Nová slova vznikají například tvořením (skládáním, odvozováním, 

zkracováním), přejímáním z cizích jazyků, spojováním slov do sousloví anebo 

přenesením významu (metaforicky, metonymicky). Jednou z nejvýraznějších tendencí, 

jež ovlivňuje podobu současného českého jazyka, je přejímání cizojazyčných slov. 

Ačkoli se tento lingvistický fenomén projevuje již delší dobu, tak stále vyvstává řada 

otázek spojená s užíváním těchto slov v češtině. Tato tendence se nazývá 

internacionalizace, „již chápeme jako dynamický proces vyvolaný neustálým 

rozšiřováním jazykových kontaktů v celosvětovém rámci a kterou představuje přejímání, 

resp. aktuální užívání jazykových prostředků cizího původu (především anglicismů, 

resp. internacionalismů). Jedná se především o jazykové prostředky lexikální, nicméně 

lze zaznamenat, že vlivem cizích jazyků pronikají některé nové prvky i do dalších rovin 

českého jazykového systému.“
4
 Tedy kromě již hotových pojmenování může mít cizí 

jazyk vliv i na vznik nových slovotvorných modelů či syntaktických struktur.  Musíme 

si také uvědomit, že vztah mezi jazyky původními a cílovými není zcela vyvážený. 

Zvláště do slovanských jazyků, mezi něž čeština patří, probíhají výpůjčky hlavně 

jedním směrem. Výpůjčky opačným směrem jsou spíše raritní, zatímco výpůjčky 

z dominantních do marginálních jazyků se řadí mezi běžnou formu rozšiřování slovní 

zásoby.  

2   Anglicismy v českém jazyce 
Jak již bylo naznačeno výše, největší význam pro češtinu v dnešní době 

vykazuje angličtina. Jako anglicismy jsou označována slova, jež se do ostatních jazyků 

dostávají přejímáním či jsou podle angličtiny utvořeny. Proces přejímání nových slov 

do češtiny je nevyhnutelný především z toho důvodu, že většina nově přejatých slov 

nedisponuje svým českým ekvivalentem, tudíž v komunikaci vzniká potřeba zaplnit 

prázdné místo v lexiku. „Samotný proces přejímání jazykových prostředků je realizován 

na základě přímého kontaktu dvou jazyků, resp. jazykových systémů: jazyka výchozího, 

                                                           
4
 SVOBODOVÁ, Diana. Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. 

Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009, s. 8. 



7 

 

tj. systému zdrojového, a jazyka přijímajícího (cílového, přebírajícího), tj. systému 

přijímajícího, který v rámci tohoto procesu sehrává aktivní roli.“
5
 Čeština si v tomto 

směru raději uchyluje k adaptaci anglicismů. Většinou se jedná o neologismy, tedy o 

nově přejatá slova. Ovšem samotný proces přejímání je sám o sobě zdlouhavý a 

neustále se měnící, což je zcela logické, neboť některá slova se ujmou a budou 

používána dlouhodobě, jiná naopak zaniknou stejně tak rychle, jako jsme je přijali do 

českého lexika. Samozřejmě vyvstanou i typologické diferenciace mezi jazyky. 

„V důsledku této interlingvální proxemiky se přejímání cizojazyčných prvků vždy do 

jisté míry narušuje kompaktnost systému cílového jazyka, a to především tehdy, pokud je 

jeho struktura typologicky rozdílná od jazyka výchozího.“
6
 Pod vlivem angličtiny tak 

čeština inklinuje k „narůstání rysů analytičnosti a aglutinativnosti v oblasti tvarosloví a 

slovotvorby, projevující se v různé míře v jednotlivých varietách konkrétních, a 

interpretovaná nejčastěji jako důsledek globalizačního vlivu angličtiny v klíčových 

oblastech veřejné komunikace (média, politika, ekonomika, věda, kultura).“
7
 Tato 

tendence se projevuje především v gramatice, kdy u některých lexémů nedochází 

ke skloňování u substantiv a adjektiv, naopak narůstají předložkové vazby 

(analytičnost). „Nárůst rysů aglutinativnosti se pak projevuje především v oslabení 

hláskových změn na morfémovém švu a posílení role interfixů (zejména u jmenné 

prefixace při spojování substantiv s cizojazyčnými prefixy nebo prefixoidy).“
8
 

Jedním z největších problémů, ke kterému dochází při přijetí, bývá rozdíl mezi 

grafickou podobou a výslovností anglického slova. „Zásadní otázkou je, zda přejatá 

anglická slova počešťovat, či zachovat jejich původní podobu. Anglicismus v původní 

pravopisné podobě působí v českém textu cizorodě a je pro uživatele neznalého 

angličtiny foneticky neprůhledný. Naopak zastánci původního pravopisu argumentují 

tím, že se počeštěním stírá internacionálnost lexému.“
9
 Mimo grafické podoby pak 

vyvstává otázka i zvuková. Měli bychom zachovat anglickou výslovnost, či pokud 

dojde k počeštění slova přijmout tak i českou výslovnostní podobu? „Většina 

anglicismů se tedy v češtině – zpravidla po určité době fungování v původní grafické 

podobě – pravopisně adaptuje. Nová pravopisná podoba vzniká v zásadě dvojím 

                                                           
5
 SVOBODOVÁ 2009: 22. 

6
 Tamtéž, s. 23. 

7
 GAZDA, Jiří. Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se 

zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině). In KRČMOVÁ, M. a kol. Integrace v jazycích, jazyky 

v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 86.  
8
 Tamtéž.  

9
 REJZEK, Jiří. K formální adaptaci anglicismů. Naše řeč. 1993, roč. 76, č. 1, s. 26.  
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způsobem: a) základem je původní grafická podoba, které se přizpůsobí výslovnost 

(basketbal, overal, tramvaj, bungalov ap.), b) základem je výslovnost, které se 

přizpůsobí grafická podoba (byznys, džus, ofsajd, víkend ap.), což je způsob mnohem 

obvyklejší.“
10

   

Možnou terminologii k přejímání vymezil J. Furdík (1994). Vytyčil tři základní 

pojmy: interference, adaptace a integrace. „Interference mezi dvěma jazyky nastává 

tehdy, jestliže dojde k prvotnímu (často dokonce jen náhodnému) převzetí jazykového 

prostředku. Míníme tím situaci, že v cílovém, přijímacím jazyce je cizojazyčný prvek 

v daném významu a formě užit v rámci určitého kontextu
11

“ Na tomto stupni se ale může 

slovo zastavit a nemusí nutně dojít k jeho adaptaci a následné integraci (mluvčí ho může 

užít za účelem jisté módnosti či jazykové aktualizace). Lexém pak i nadále existuje 

v jazyce nějakou dobu, ovšem je užíván „se všemi atributy cizosti jako prostředek 

citátový, nebo je jeho užívání považováno za součást míšení kódů, s nímž se mimo jiné 

často setkáváme například v oblasti reklamy.“
12

 

Dalším krokem je přizpůsobení systému jazyka cílového, tedy adaptace. Pokud 

by k tomuto kroku nedošlo, nebylo by možné, aby se cizí slova ujala. „V jednotlivých 

jazykových rovinách působí systémové adaptační mechanismy, jejichž uplatnění je u 

různých typů jazykových prostředků rozdílné, resp. je individuální v závislosti na 

jazykových faktorech, jimiž jsou systémová rozdílnost přejímaného prostředku oproti 

domácím prostředkům obdobného typu, aktuální stav úzu v souvislosti s jeho užíváním,  

analogie s jinými jazykovými prostředky domácími i přejatými atd.“
13

 Jinými 

slovy adaptace neprobíhá pokaždé zcela totožně. Na jazyk působí jak jeho vlastní 

lingvistický systém, tak ale v některých případech i vnější vlivy psychologické, 

ekonomické apod.  

Ve finální fázi nastává integrace. Ta opět neprobíhá podle stejných zákonitostí. 

„V první fázi zůstávají cizojazyčné přejímky přicházející z jiných jazykových systémů na 

periferii systému cílového jazyka a podle míry své významové a společenské potřebnosti 

(a také v souvislosti se svou aktuální formou, která v tomto procesu hraje 

nezanedbatelnou roli) pronikají z této okrajové oblasti do zóny přechodné a odtud 

                                                           
10

 REJZEK 1993: 27. 
11

 SVOBODOVÁ 2009: 23.  
12

 Tamtéž.  
13

 Tamtéž.  
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případně i do centra systému.“
14

 Tento popis se týká lexikální roviny. Na jazykové 

periferii zůstávají ta slova, jež mají v komunikaci příliš úzký záběr. Taková lexikální 

jednotka se ale i tak může dostat do centra systému. Většinou se tak děje proto, že se 

původní sémantika lexému rozšíří o další významovou složku, která se u mluvčích již 

ujme.  

3   Počešťování cizojazyčných přejímek 
Adaptace cizojazyčných slov do českého jazykového systému s sebou přináší 

hned několik otázek. Pokud se rozhodneme lexém přijmout, musíme uvážit jeho 

fonologickou podobu, ortoepickou a morfologickou formu, přizpůsobit ho cílovému 

jazyku. „Jinak řečeno, aby jazykový prostředek cizího původu dosáhl v přijímacím 

jazyce potřebné komunikační efektivity, je třeba neutralizovat rozdíly, které v daném 

konkrétním případě odlišují jazyk výchozí a cílový, a překonat, resp. odstranit tak 

nežádoucí vzdálenost mezi kontaktovými jazyky.“
15

 Vycházíme tedy z pravidel 

přijímacího jazyka.  

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, přizpůsobení českému systému probíhá 

u různých přejímek různě. „Za klíčový považujeme z hlediska aktuální situace v této 

oblasti fakt, že adaptačně-akceptační proces se v současné době především u 

anglicismů (resp. internacionalismů) a dalších cizojazyčných prvků jeví jako nebývale 

dynamický a progresivní a zvláště v případě nových přejímek v češtině ještě ani zdaleka 

nebyl ukončen a stále probíhá.“
16

 Adaptaci ještě dále dělíme na adaptaci výslovnostní, 

grafickou, tvaroslovnou a významovou.  

 

3.1   Adaptace ortoepická 

 
Jednou z největších odlišností mezi angličtinou a češtinou je již mnohokrát 

zmiňovaná rozdílná výslovnost. „Adaptace výslovnostní spočívá v uplatnění základních 

pravidel počešťování akustické podoby jazykových prostředků, k nimž patří zejména 

umístění přízvuku na první slabiku samostatně stojícího plnovýznamového slova, 

substituce těch cizích hlásek, které nejsou součástí českého fonetického systému, 

                                                           
14

 SVOBODOVÁ 2009: 24.  
15

 SVOBODOVÁ 2009: 43. 
16

 Tamtéž. 
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nejbližšími hláskami domácími, pravidelná realizace kombinačních změn v hláskových 

skupinách apod.“
17

 Anglická slova mívají přízvuk na různých slabikách, naproti tomu v 

českém jazyce připadá přízvuk vždy na první slabiku. Pro cílový jazyk a jeho mluvčí 

tohle nebývá taková komplikace. 

 

3.2   Adaptace grafická 

 
Neboli adaptace pravopisná „je chápána jako počeštění, přizpůsobení psané 

podoby jazykových prostředků, obvykle na základě původní (ovšem příslušně počeštěné) 

výslovnosti, jež odpovídá aktuálnímu úzu. Výjimkami z tohoto pravidla jsou ty přejímky, 

u nichž se naopak forma akustická odvíjí od podoby psané, a to častěji počeštěné než 

původní.“
18

  

 

3.3   Adaptace tvaroslovná 

 
Zde mluvíme o morfologicko-slovotvorném zařazení neboli slovnědruhovém 

rozřazení. Každé nově přejaté slovo se stejně jako to stávající musí přiřadit k některému 

slovnímu druhu. Nejčastěji jsou přejatá slova morfologicky zařazena mezi substantiva a 

adjektiva, v menší míře jsou pak zastoupena adverbia, partikule a interjekce. U 

substantiv dále dochází k přiřazení k mluvnickému rodu (pokud dostaneme mužský rod, 

pak se ještě dělí na životná a neživotná maskulina) a číslu. „Rodová charakteristika je 

motivována obvykle buď rodem českého ekvivalentu, nebo přirozeným rodem v případě 

pojmenování živých bytostí, často také vychází z formálního zakončení výrazu, případně 

zde mohou sehrávat roli i jiné faktory, např. analogie s domácími výrazy podobné formy 

či významu apod. I z rozdílnosti těchto kritérií vyplývá, že některá substantiva mohou 

být řazena ke dvěma (např. rallye, show – f./n.), případně i všem třem rodům zároveň 

(např. play  off, self-image), neboť (alespoň prozatím) v českém morfologickém systému 

nedošlo k jednoznačnému stanovení jejich gramatického rodu.“
19

  

                                                           
17

 SVOBODOVÁ 2009: 44.  
18

 SVOBODOVÁ 2009: 44, 45.  
19

 SVOBODOVÁ 2009: 45.  
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K přiřazení k určitému deklinačnímu typu dochází z pravidla jen u substantiv, 

jejichž zakončení to umožňuje. „K tomuto systémovému kroku dochází někdy postupně, 

kdy se některé původně nesklonné výrazy začnou v češtině dříve či později skloňovat 

(obvykle z důvodu organizačního začlenění do textu a snahy o větší srozumitelnost, již 

v tomto smyslu chápeme určitost a přesnost a také skutečnost, že význam jazykového 

prostředku je dán jednak konvencí a jednak také komunikační situací).“
20

 Opět tu hraje 

velkou roli faktor podobnosti slov, jež ve výslovnosti korespondují s deklinačními typy 

češtiny. S postupem času se ale i původně nesklonná slova pomalu začínají skloňovat. U 

většiny substantiv tyto fáze postupují automaticky. Poslední krok morfologického 

přizpůsobení tvoří adaptace slovotvorná. Ke kořenu slova jsou přidávány prefixy či 

sufixy, a tak vytváří odvozená slova. Tvoření afixů a kompozit můžeme považovat za 

důkaz toho, že lexém v cílovém jazyce zdomácněl.  

Za největší problém se považuje rozdíl v typologii jazyků, čeština je jazyk 

flektivní, zatímco angličtina (až na výjimky) ne. Čeština jednak přizpůsobuje přejatá 

slova flexi, jednak dochází ke konkurenci s českými slovy. Z formálních důvodů ale 

zůstávají některé lexémy neadaptovatelné.     

 

3.4   Adaptace významová  

 
Významová stránka nově přejatých lexémů může měnit sémantiku slova. Když 

do cílového jazyka přejímáme slovo, většinou se ujme jen některý z jeho významů, 

které má v originálním jazyce. Až později se pak jeho sémantika může rozšířit o další 

význam, většinou to ale bývá dle potřeb cílového jazyka. „Nejčastějšími projevy 

sémantické adaptace jsou zobecnění, nebo naopak zúžení významu přejatých lexémů.“
21

 

Navzdory tomu, že adaptační procesy s sebou nesou mnohá úskalí a že ne vždy probíhá 

dle jasně stanovených pravidel, v češtině převládá počešťování přejímek. „Celý proces 

je značně složitý a labilní, závislý na mnoho okolnostech, jako je délka fungování 

lexikální jednotky v jazyce, její frekvence a distribuce, fonémická struktura ap.“
22

 Dle 

všech výše zmíněných adaptačních procesů se v publicistice pracuje s anglicismy. Jejich 

míra adaptace se odlišuje a ne vždy jsou zapojeny veškeré známé postupy.    

                                                           
20

 SVOBODOVÁ 2009: 46.  
21

 SVOBODOVÁ 2009: 47.  
22

 REJZEK 1993: 26. 
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4   Anglicismy v publicistice 
Vzhledem k jednomu z primárních účelů žurnalistiky, což znamená informovat o 

nejaktuálnějších událostech, se i výrazové prostředky rychle adaptují a reagují na 

potřebu autora a poptávku recipientů. Díky tomu můžeme v novinách i časopisech 

nalézt zvýšený počet přejatých slov. Jedním z takových velkých dobových trendů je 

užívání anglicismů. V komunikátech mají několik funkcí. Z počátku to byl především 

jazykový nedostatek v oblasti pojmenovávací, jenž podmiňoval užívání anglicismů. 

S přijetím stále nových a nových technologií, nejnovějších aplikací a dalších prostředků 

moderní doby čeština postrádala slova, kterými by pojmenovala tyto elementy. Oproti 

prvotní tendenci, kdy čeština ještě vytvářela české ekvivalenty, se dnes již od tohoto 

postupu ustupuje a naopak se pracuje jen s anglickými slovy, která jsou zapracovávána 

do systému českého jazyka. Míra začlenění se měnila v průběhu let a vlastně i stále 

proměňuje.  

Druhým funkčním uplatněním anglicismů v publicistických textech bývá 

synonymní potřeba, určité oživení komunikátů, pokus o jazykovou aktualizaci, užívány 

jsou i jako prostředky reference, odkazování (s tím spojené neopakování se slov). 

Z důvodu ekonomie jazyka se v řeči neobjevují dva naprosto totožné synonymní výrazy 

(tzv. absolutní synonyma
23

). „Za teoreticky nejzávažnější se dnes považuje kritérium 

identické distribuce (které je ovšem prakticky nedokazatelné), založené na srovnání 

všech kontextů posuzovaných synonym, a kritérium identity jejich intenze, tj. kognitivní i 

emocionální složky významu, které vy vymezilo absolutní (někdy též: totální) synonyma; 

jejich existence (tj. ve smyslu synonym absolutních) je v rigoróznějších přístupech 

apriorně popírána jako nemožná. Populární slovníky jsou proto založeny především na 

částečné synonymii.“
24

 I z tohoto důvodu je možné využít anglických slov. Autor 

povětšinou volí účelově tuto možnost právě při nechtěném opakování téhož výrazu. 

V komunikátu pak mohou anglicismy působit cize, expresivně či odborně. Mnohdy pak 

anglicismus působí adekvátněji než ekvivalentní český lexém. 

Několika dalšími důvody pro užití anglicismů může být úspornost anglického 

vyjádření oproti českému zdlouhavému opisu. „Výskyt velkého množství anglických 

kompozit v české publicistice lze v převážné většině případů zdůvodnit nesnadností 

                                                           
23

 Z hlediska sémantického lingvisté naráží i na problém toho, jak dokázat míru podobnosti. Kritéria se 

značně liší.  
24

 ČERMÁK, František. Jazyk a slovník. Vydání první. Praha: Karolinum, 2014, s. 213. 
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nalézt či nově vytvořit vhodný jednoslovný domácí ekvivalent. Ten může být nahrazen 

pouze víceslovným pojmenováním, které je sice pro českého čtenáře srozumitelnější a 

může být i významově přesnější, ale z hlediska úspornosti vyjadřování, která je u 

publicistických textů obvyklá, je méně ekonomické a snižuje stručnost i přehlednost 

textu.“
25

 V odborné terminologii mají anglicismy platnost mezinárodních termínů, jejich 

překládaní či úprava je zcela nevhodná.  

Cíleně se autor může uvolit k užití anglicismu i z důvodu zamýšleného oživení 

sdělení. Vzhledem k jedné výrazné tendenci češtiny (demokratizace
26

), kdy se 

kodifikovaná norma jazyka přibližuje jazykovému úzu, se tato eventualita využívá stále 

častěji. Upouští se od nadnesených, patetických výrazů a přichází se spíše k hovorovým 

až slangovým slovům. Anglicismy, poté co se začlení na periferii českého lexika, 

mnohdy pod vlivem sufixů tíhnou příznakově k obecným výrazům.  

V poslední době určitou expresivitu komunikátů vytvářejí autoři sami. 

Publicistický styl ovšem poskytuje vhodný prostor pro hru s jazykem, tudíž se 

expresivní náboj slov nabízí. Anglicismus pod vlivem morfologické roviny českého 

jazyka se bez komplikací začlení do slovní zásoby cíleného jazyka, lexém převezme 

veškeré deklinační a konjugační vlastnosti dle slovně druhového zařazení. Nicméně 

v oblasti fonetické a grafické adaptace novináři upřednostňují čistě český přepis (např. 

od slova Facebook se mnohdy objevuje zvuková podoba fejzbuk)
27

. 

Přejímání anglických slov do češtiny se jeví jako nevyhnutelná tendence. „Žádný 

jazyk neexistuje v izolaci a nevyhne se vnějším vlivům, které v naší době globalizace 

nabývají dokonce nových forem.“
28

 V současné době lingvisté pracují s pojmem 

globalizace jazyka. „Pronikání cizojazyčných výpůjček anglického původu do jiných 

jazyků, ať už přímo ze zdrojového jazyka nebo prostřednictvím jiných jazyků v podobě 

adaptovaných mezinárodních lexémů, je vykládáno jako jev přispívající k vzájemnému 

sbližování jazyků, tedy jako proces jejich integrace, či dokonce jako projev jazykové 

                                                           
25

 SVOBODOVÁ, Diana. Anglická a hybridní kompozita v současné češtině a jejich adaptace. Naše řeč. 

1999, roč. 82, č. 3, s. 122.  
26

 Demokratizace je jedna z dvou současných tendencí, jež silně ovlivňuje charakter českého jazyka. 

Jedná se o přizpůsobování se spisovné normy jazyka hovorové a zároveň se tak přibližuje jeho mluvčím. 

Nejedná se o jev, který by zasahoval pouze češtinu, v současné době i mnoho dalších jazyků zažívá 

obdobný trend.   
27

 BOZDĚCHOVÁ, Ivana. Vliv angličtiny na češtinu. In DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu 

tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 275. 
28

 ČERMÁK 2014:463. 
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globalizace.“
29

 Samotný proces přejímání cizojazyčných výpůjček se sice jeví jako 

nevyhnutelný, na druhou stranu ale záleží na tom, jak s lexémem autor pracuje i jak ho 

zakomponuje do textu tak, aby v příslušném komunikátu působil především 

srozumitelně a funkčně. 

 

5   Funkční styl publicistický 
Mediální produkce má své stylové zákonitosti (jež se ovšem mohou nepatrně 

lišit v závislosti na subjektivním přístupu autorů) a ty se projevují v dynamice vývoje 

slovní zásoby, neboť funkční styl publicistický by měl okamžitě reagovat na 

společenské změny či události. J. Chloupek shrnuje následující funkce publicistického 

stylu:  

- „uvědomovat, získávat, agitovat vnímatele, propagovat myšlenku, akci zboží. 

- Specificky informovat o dění v komunikační oblasti politiky, ekonomiky, 

diplomacie a výroby, dále v oblasti sportu i tělovýchovy a v oblasti kultury a 

společenského života. 

- Poskytovat informační pomoc vnímateli, a to na prvním místě tu, která umožňuje 

výměnu (zboží, peněz, pracovního místa, partnera) a zisk (např. zážitku).“
30

 

 

5.1   Volba jazykových prostředků publicistického stylu  

 
Jazykové prostředky jsou vybírány tak, aby splnily základní, získávací a 

přesvědčovací, funkce. S vývojem nových technologií se současně zvýšila i rychlost, 

jakou se zprávy publikují. To hromadným sdělovacím prostředkům usnadňují různé 

modely uspořádání jak tištěných periodik (rubriky, řazení událostí), tak i mluvených 

médií. Mediální produkce obecně (tištěná, vysílací i internetová) musí rychle reagovat 

na podněty a to ji vede k tomu, že přebírá hotové lexikální jednotky. Dochází však i 

k vědomému porušení těchto vzorců, protože pokud média potřebují získávat čtenáře, 

rozhodně ho musí zaujmout. 

                                                           
29

 GAZDA 2010: 83.   
30

 CHLOUPEK, Jan. Funkční styly dnes. Naše řeč. 1994, roč. 77, č. 2, s. 62 – 63.  
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Jak již bylo poznamenáno výše, funkční publicistický styl, na rozdíl od ostatních 

funkčních stylů, neustále reaguje na změny ve společnosti výrazivem, které užívá, a 

samozřejmě také svým obsahem. „Většina jazykových prostředků se jeví vzhledem 

k dané době sice relativně pevná, stabilní, ale s vývojem společenského dění také 

dobově proměnná. Tyto osobité výrazové prostředky publicistické stylové vrstvy 

nazýváme publicismy.“
31

 Publicismy mohou představovat různé ustálené výrazy 

(politické spektrum), frazémy (praní špinavých peněz) či se jako publicismy označují 

samostatně stojící slova (tunelovat, filozofie).  

Specifickým znakem publicistického stylu bývá užívání nespisovných 

jazykových prostředků. Ačkoli jinak novináři užívají pouze slov spisovných, pro 

ozvláštnění projevu využijí i hovorovějších kolokací (obvykle v uvozovkách). Na 

obdobném protipólu stojí i užívání automatizovaných a aktualizovaných výrazů. 

„Stylová vrstva publicistická vykazuje dvojpólové rozčlenění. Jedna skupina jazykových 

prostředků užívaných v publicistické sféře se jeví jako relativně stálá, neměnná. Jde o 

ustálené a stereotypně se opakující konstrukce a obraty, po nichž žurnalisté v určitých 

situacích sahají téměř mechanicky.“
32

 U jiných funkčních stylů také dochází 

k automatizaci, např. u odborného stylu tento jev můžeme zaznamenat ve stále větší 

míře, zvláště v technických a lékařských oborech. „Na druhé straně lze sledovat i 

obměňování stabilizovaných výrazových prostředků. Při závislosti komunikace na 

společenském a politickém dění, k němuž publicista formuje postoj vnímatele, se užívané 

prostředky mění (dochází k aktualizaci); jsou výrazně proměnné i v rámci kratších 

časových úseků a svou novostí pak výrazněji působí na adresáta.“
33

 Za automatizované 

výrazy považujeme tedy ty, jež bývají ustálenou a standardní součástí lidské 

komunikace.  

Aktualizace naopak představuje záměrnou odchylku od běžného vyjadřování. 

Pokud ale užíváme totožných aktualizačních výrazů delší dobu, stanou se z nich 

automatické. Viktor Jílek objasňuje, že „smyslem aktualizací, cílevědomého porušení 

modelovosti, výrazového ozvláštnění sdělní, je upoutat., aktivizovat pozornost příjemce, 

zatraktivnit text, vložit do projevu emocionalitu, odhalit postoj autora k tématu. 

Takováto práce s jazykem představuje produktivní prostředek realizace formativních 

                                                           
31

 ČECHOVÁ, Marie. Současná česká stylistika, Praha: ISV, 2003, s. 112.  
32

 ČECHOVÁ 2003: 212, 213. 
33

 Tamtéž. 
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intencí, persvaze, získávání, ale také zábavnosti.“
34

 Aktivizaci čtenářů žurnalisté docílí 

užitím neologismů, použitím slov v pro ně netypickém kontextu, rozmanité básnické 

figury a tropy či řečnické otázky.          

Hojně využívána jsou různá obrazná pojmenování, např. metafora (přenesené 

pojmenování skutečnosti na základě vnější podobnosti), metonymie (přenesené 

pojmenování na základě vnitřní podobnosti, ale na rozdíl od metafory si vždy uchovává 

prvotní sémantiku přenášeného pojmenování), synekdocha (pojmenování jedné části se 

přenáší na celek), přirovnání, personifikace apod.  

V časopisech se především objevují elaboráty publicistického stylu analytického. 

Samozřejmě se publikují i články zpravodajského charakteru, ovšem ty rozhodně 

netvoří majoritní část. Pro analytický styl je typické, že články bývají i nějakým 

způsobem hodnocené, komentované, nejedná se tedy jen o čistě informativní texty. 

„Mnohdy nejde primárně o předávání nových informací, neboť např. komentáře mohou 

přinášet také informace už dříve sdělené, opakované, ale nová je právě jejich analýza 

s argumentací a prezentace určitého postoje k nim. Publicisté se snaží dopátrat všech 

souvislostí, příčin a důsledků. Proto také můžeme slohové útvary publicistické stylové 

sféry charakterizovat jako útvary analytické a publicistický styl v užším smyslu označit 

za styl analytický.“
35

 Mezi útvary publicistického analytického stylu vyskytující se 

v magazínech patří především úvodník, komentář, interview, recenze či kritika. 

Z jazykových prostředků analytický styl využívá automatizace, aktualizace, 

obměňování ustálených slovních kolokací i naopak užívá frazémů.  

Oproti 80. létům, kdy J. Chloupek formuloval principy publicistického stylu a 

kdy fungovala propaganda a texty se tvořily především za účelem vzdělávat, autoři více 

dodržovali dané žánry. Dnes naopak již tyto principy nejsou univerzálně platné, protože 

novináři striktně nedodržují charakteristiku stylu. „Stylová sféra žurnalistická 

představuje komunikaci stylově výrazně dynamickou, neustále se vyvíjející, která 

s vývojem společnosti, s novými společenskými proměnami a úkoly získává novou 

podobu a plní nové komunikační cíle.“
36

 Žurnalistický styl je v těsné souvislosti 

                                                           
34

 JÍLEK, Viktor. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. 

Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, s. 82.  
35

 ČECHOVÁ 2003: 228.  
36 MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Vydání první. Praha: Grada 2011, s. 161.  
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s ostatními styly a značně do nich přesahuje. Zohledňuje i specifické cíle komunikace 

nebo tematickou různorodost námětů.   

 

5.2   Pragmatický aspekt publicistických útvarů 

 
Pro uchopení tohoto tématu si musíme uvědomit, že žádný text nevzniká 

bezúčelně, vždy se autor textu pokouší docílit určitého komunikačního záměru. „Každý 

realizovaný akt mediální komunikace je vždy produkován s konkrétním (metajazykově 

pojmenovatelným) cílem, který formuje za spolupůsobení dalších faktorů mediálního 

rámce jeho výslednou podobu. Při pojmenování funkcí na všech úrovních (tedy i 

v rovině jazykového zpracování sdělení) jde vždy o abstrakci cílů množin sdělení, 

komunikátů, které vykazují shodně charakteristicky zamýšleného dopadu na 

příjemce.“
37

 Média v dnešní době kromě funkce získávací a informativní vykonávají 

podle McQauila ještě další tři základní, a to korelaci, kontinuitu a zábavu. Korelace nám 

objasňuje či vysvětluje různé významy událostí. Již z názvu funkce je patrné, že se také 

jedná o vztahy, konkrétně mocenské, nadřazenosti a podřazenosti. Kontinuita zastupuje 

úlohu „přenášení dominující kultury a objevování subkultur a nových trendů 

v kulturním vývoji; prosazování a udržování všeobecné přijatelnosti hodnot.“
38

 

V neposlední řadě se dnes masmédia pokoušejí zasadit do charakteru článků i zábavný 

ráz, oddechový, kdy se počítá s tím, že recipient čte noviny především jako zdroj 

rozptýlení, relaxace.  

 

6   Pragmatika 
Pragmatický přístup k jazyku a ke komunikaci je velice obsáhlý. Dokonce sami 

lingvisté se v mnohých názorech, co ještě do pojmu pragmatiky zahrnout a co již ne, 

rozcházejí. V historickém vývoji lingvistiky byla pragmatika do určité doby zcela 

opomíjena. Řešila se pouze sémantika lexémů, tedy konkrétní významy slov. Až 

s příchodem amerického vědce a lingvisty Noama Chomského se optika vnímání 

pragmatiky změnila.
39

 Ovšem on sám vnímal význam slov jako příliš komplikovaný na 

                                                           
37

 JÍLEK 2009: 47. 
38

 Tamtéž.  
39

 LEECH, Geoffrey. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983, s. 1. 
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to, aby se tím zabýval. Od druhé poloviny 20. století se pak vyprofilovala pragmatika, 

jež se z části překrývá s jinými lingvistickými naukami. „V zásadě do pragmatiky patří 

jevy, pro které nemá prostředky formální sémantika. Protože formální sémantika češtiny 

není k dispozici, je zde pragmatika definována extenzionálně. Vedle pragmatických 

studií „existenzionálních“, tj. říkajících, co z chování člověka při užívání jazyka je 

pragmatické (reference, ilokuce, zdvořilost), je však vlivné i „intenzionální“ chápání 

pragmatiky, (…).“
40

 F. Čermák dodává, že pragmatika „je věda interdisciplinární, 

lingvistická pragmatika je pak tou oblastí lingvistiky, která studuje jazyk z hlediska jeho 

úzu, zvl. z hlediska žádoucího účinku užitého jazyka v sociální interakci účastníků 

komunikace. Z jiného hlediska je pragmatika tedy oblastí studující aspekty komunikace, 

jimiž mluvčí sděluje víc, než sdělení explicitně říká.“
41

   

 

 

6.1   Pragmatika vs. sémantika 

 
Neostré lingvistické hranice spolu s nemožností striktního vymezení vyúsťuje 

v to, že se jasné rozlišení mezi pragmatikou a sémantikou jeví mnohdy sporně. Jak již 

bylo poznamenáno výše, pragmatika se ve vztahu k sémantice vyčleňuje především tak, 

že se určí, co už sémantika nevysvětluje, čím se už nezabývá, a to pak spadá do 

předmětu zkoumání pragmatického. „ Toto vymezení usouvztažňuje pragmatiku se 

sémantikou, vyhovuje snaze o udržení jednotné teorie jazyka a nečiní z pragmatiky 

jakýsi dodatek k teorii jazyka. Toto vymezení je problematické, protože závisí na určení 

toho, co je to význam a které jeho aspekty jsou sémantickou teorií vysvětleny. Nadto je 

obtížné vymezit, co to „pragmatický význam“ (či pragmatické aspekty významu) vlastně 

je.“
42

 M. Hirschová doplňuje: „jakkoli je nám blízké bilaterální pojetí znaku, 

uvědomujeme si, že do užívání jazyka v komunikaci zpravidla vstupuje znak jako jeden 

celek a podstatná je jeho aktuální referenční platnost (i když ta je umožněna a 

podmíněna autonomními, mimokontextovými vlastnostmi znaku).“
43

 Bilaterální pojetí 

                                                           
40

 HIRSCHOVÁ, Milada. Pragmatika v češtině. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003, 

s. 12 a 13.  
41

 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Vydání druhé. Praha: Karolinum, 2011, s. 97.  
42

 MACHOVÁ, Svatava a Milena ŠVEHLOVÁ. Sémantika & pragmatická lingvistika. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2001, s. 84. 
43

 HIRSCHOVÁ 2013: 32.  
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znaku zjednodušeně znamená, že každý znak má svou formu a obsah (formu neodděluje 

od významu). Z pragmatického pohledu je důležitý vztah mezi znaky a jejich uživateli.  

6.2   Kontext 

 
Velkou úlohou hraje v pragmatice kontext. Rozlišuje kontext slovní, situační a 

zkušenostní. Slovní kontext, někdy také nazývaný jako ko-text, se zaměřuje na 

interpretaci souvislostí výpovědi a na textovou referenci endoforickou (anafora, 

katafora). Kontextem situačním míníme osobu mluvčího, místo a čas promluvy 

(objektivně dané rysy), počet komunikujících osob a určité mimojazykové spojitosti. 

Nejobsáhlejší a zároveň nejhůře uchopitelný je zkušenostní kontext, neboť účastníci 

komunikace předpokládají, že disponují sdílenými znalostmi o světě, ve kterém 

promluvu vedou. Vydělit přesnou mez mezi kontextem situačním a zkušenostním může 

být problematické, „protože např. přesvědčení, znalosti a záměry komunikujících 

nepochybně patří k atributům produktora a příjemce, zároveň však jsou podmíněny 

kontextem zkušenostním (a spoluvytvářejí jej).“
44

 Je důležité si uvědomit, že výpověď 

bývá pokaždé vyřčena v určitém kontextu, bez něhož nemůžeme interpretovat případné 

nejasnosti.    

6.3   Reference a deixe 

 
Obdobně jako mnohé lingvistické pojmy i deixe a reference nejsou jednoznačně 

zařaditelné. Stojí na pomezí sémantiky a pragmatiky. „Deixí a referencí se míní 

ukazování a odkazování k jednotlivým komponentům aktuální komunikační situace, 

resp. kontextu v nejširším smyslu (zahrnuje i bezprostřední kontext jazykový, někdy 

označovaný jako ko-text).“
45

  

 

6.3.1   Reference 

Reference může být v textu zastoupena jak neplnovýznamovými lexémy, tak i 

plnovýznamovými. V zásadě referenci užíváme při identifikaci něčeho/někoho 

s něčím/někým, případně pro modifikaci či zobecnění. „Sémanticky je povaha 

reference, podle toho, čeho se týká, trojí: personální (resp. věcná), temporální nebo 
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lokální, tj. určují se skrze ni osoby (resp. věci), doby nebo místa.“
46

 Pro tuto funkci jsou 

užívána zvláště zájmena (každý, někdo, takový, kdosi apod.). Autosémantická slova 

fungují dvojím způsobem, mohou mít jiný význam k pojmovému obsahu (současně 

s pomocí tohoto prvku může odkazovat i k mimojazykové realitě) a disponují i svou 

nezávislou sémantikou.
47

 Nezastupitelnou roli sehrává i kontext, v tomto případě 

situační.  

6.3.2   Deixe 

Deixí rozumíme ukazování ven z jazyka. „Jestliže se referování provádí 

prostřednictvím deiktických (specificky „ukazovacích“) výrazů, jejichž lexikální 

sémantika (znakový charakter) může být definována pouze v relaci k entitě, na niž se 

vztahuje (vpředu, zítra), mluvíme o deixi.“
48

 Deiktická slova mohou v komunikaci 

zastupovat funkci determinátorů (např.: podej mi ten nůž). Často tedy dochází k jejich 

doplnění o plnovýznamový identifikační prvek. „Deiktické výrazy (ty, tohle, on, tam, 

můj, její, to, takový) mají svůj lexikální význam, ale nemají referenci. Jejich užití žádá 

„hledej referenci“, a to vně jazyka; referenčně jsou na mimojazykovém prvku závislé.“
49

  

6.4   Konverzační maximy 

 
 Verbální komunikace lidí je vystavena mnohému zkoumání, a to především ze 

svého komplexního pragmatického aspektu. Zejména se jedná o tzv. kooperační princip 

verbální komunikace, kdy my sami zjišťujeme, zdali s námi chce náš komunikační 

partner hovořit, či ne. Jinými slovy jestli existují určité vzorce komunikačního chování, 

které praktikujeme, abychom v komunikační interakci došli ke vzájemnému souladu. 

„Kooperační princip se týká informační stránky interakce mezi mluvčím a adresátem, 

a to pravdivosti informace (maxima kvality), míry informace (maxima kvantity), 

relevantnosti (maxima důležitosti) a jasnosti (maxima vhodného způsobu vzhledem 

k adresátovi).“
50

 Vzájemná jazyková interakce, aby byla úspěšná, vychází právě 

z principu oboustranné kooperace. „Spočívá v přesvědčení, že se lidé jakožto racionální 

aktéři řídí určitými pravidly, která usměrňují jejich komunikační chování k efektivní 
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interakci.“
51

 Obecně můžeme nahlížet na teorii konverzačních implikatur a interpretací 

komunikace jako na nástroj, díky němuž jsme schopni dospět ke komunikovanému 

záměru či významu, které nejsou doslovně vyřčeny. Konverzační implikaturu 

definujeme „jako výsledek inferenčního procesu (procesu usuzování, vyvozování), který 

je nastartován v okamžiku, kdy si adresát uvědomí, že jeho komunikační partner 

porušuje některé zásady racionální, souvislé a soudržné komunikace, resp. že 

v partnerově výpovědi dochází k rozporu mezi tím, co se od něj adekvátně situaci 

očekává, a tím, co skutečně (doslova) říká.“
52

 Aby si adresát vyložil promluvu správně a 

dobral se tak náležitého významu výpovědi, musí spolu účastníci komunikace 

kooperovat. „Kooperace je nutná, abychom vůbec mohli realizovat racionální a 

smysluplnou komunikaci. Často je totiž nutné vyvozovat z výpovědí v dialogu takové 

závěry, které jdou nad doslovný význam jazykových výrazů, resp. proti jejich 

významu.“
53

 

V roce 1975 formuloval Paul Grice konverzační maximy.
54

 „Kooperační princip 

požaduje na každém partnerovi, aby formuloval svou repliku tak, jak je to v dané fázi 

rozhovoru třeba se zřetelem jak j jeho dosavadnímu průběhu, tak očekávanému 

bezkonfliktnímu pokračování.“
55

 Ve všech následujících maximách se projevuje 

kooperační princip reflektující smysluplnou konverzaci. Maxima kvality, kvantity a 

relevance se zabývají obsahem sdělení, maxima způsobu se zajímá o formu sdělení. 

A) Maxima kvality:  

- pojednává o pravdivosti sdělení; „říkej jen to, o čem jsi přesvědčen, že je to 

pravda (nelži a nemluv o věcech nepodložených)“
56

     

- vychází ze dvou základních postojů: nelži, vyjadřuj se pravdivě, a co se říká, 

je míněno vážně a opravdově
57

 

- podmíněna kontextem 

- přispívá k udržení a podpoře oboustranné důvěry a solidarity mezi 

participanty komunikace; spolu s maximou způsobu se snaží vyloučit 

z pozitivní komunikace nepřesné, neúplné a zavádějící informace
58
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B) Maxima kvantity: 

- zde jde především o přiměřené množství informací, mluvčí nemá být ani 

příliš stručný, ani nadměrně komunikativní 

- založena na principu: „neříkej toho ani zbytečně mnoho, ani příliš málo (pro 

daný komunikační cíl)“
59

  

- velmi důležité pravidlo především pro zpravodajství vyúsťuje z této 

maximy: „více pozornosti, a tím také více místa a času, se uděluje jevům 

aktuálním, tématům celostátního významu, kulturně a geograficky bližším, 

významným a všeobecně známým osobnostem (celebritám)“
60

 

 

C) Maxima relevance: 

- relevance neboli důležitost, mluvčí by se měl vyjádřit tak, aby jeho sdělení 

obsahovalo jen to, co si míní, že je pro adresáta relevantní  

- zásada: „Mluv k věci“, tj. „řekni to, co je v daném momentně relevantní“.
61

 

- původce komunikátu by měl dbát na to, aby neodbíhal od tématu, nevracel 

se k tématům, o nichž se již mluvilo, a neopakoval to, co partneři znají
62

  

- „informace obsažené v textu jsou tím relevantnější, čím je autorovo 

komunikační úsilí nižší a kognitivní účinky příjemce vyšší,“
63

 jinak řečeno i 

velmi strohá informace může vyvolat u recipienta celou škálu reakcí 

- velmi nutná je i znalost kontextu, neboť strohá odpověď nezasvěcenému 

účastníku komunikace může připadat nerelevantní  

- z této maximy vyplývají zpravodajské hodnoty. Aby událost měla takovou 

hodnotu, musí naplnit určité předpoklady: měla by kooperovat s interním 

chodem média (korespondovat se stálými rubrikami), stát se v prostředí, jež 

je blízké příslušnému médiu, a konečně zpracování události má být 

jednoznačné, jasné a jednoduché. Hodnotou bývá i bližší vztah události 

k vybraným osobám, k větším nebo nedalekým zemím a národům, 

překvapivost, negativnost
64
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D) Maxima způsobu: 

- někdy upřesněno jako maxima vhodného způsobu, dobrého vychování
65

  

- mluvčí by měl mluvit jasně, jednoznačně a přehledně 

- pravidlo: „vyjadřuj se přiměřeně tématu, situaci řečovým partnerům, usiluj o 

srozumitelnost, vyhni se víceznačným formulacím“
66

 

- opět je zde velice důležitý kontext a také osobní znalosti recipienta (porušení 

této maximy je hodnoceno jako nevhodné, nezdvořilé, ovšem může to být 

signálem ironie či humorného podání
67

 

 

Gricova teorie byla mnohými autory častokrát diskutována a předefinována. 

Vyčítají mu především to, že se definice maxim místy překrývá a je tedy nadbytečná. 

„Např. u maximy kvality v sobě část a/ fakticky obsahuje b/ - jestliže vím, že je nějaká 

informace pravdivá, mám pro to důkazy, tudíž druhá část je redundantní. U maximy 

kvantity naopak dodržování části b/ může být v rozporu s maximou relevance – jestliže 

se mluvčí domnívá, že nějaká informace je v dané souvislosti relevantní, je logické, že ji 

poskytne, i když nebyla požadována.“
68

 Nejasné kontury se pak z části reflektují 

v použití anglicismů v publicistických textech, kdy pro autora bývá nesnadné ujasnit si, 

co je pro recipienta relevantní a co už ne, kdy má poskytnout napůl pravdivou informaci 

a v následujícím textu ji posléze vyvracet.     

 

Ve verbální komunikaci nicméně často dochází k porušování těchto 

kooperačních principů. Maxima kvality může být narušena např. odpovědí na odlišné 

téma, použitím kontradikcí, protimluv (kdy si uplatněná verba vzájemně protiřečí; 

recipient pak musí nalézt takové vyložení, jež se kontradikce zbaví), dále použitím 

metafor („resp. aktualizuje metaforiku; použije-li mluvčí jakékoli běžné metafory, 

signalizuje nějakou dodatečnou informaci navíc“
69

). Z dalších básnických tropů do 

tohoto začlenění řadíme na příklad perifráze či hyperbolu. Hyperbola svým přeháněním 
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působí emočně, příznakově.
70

 V neposlední řadě sem patří i ironie (posměch) a lež. 

Ironii adresát interpretuje v komunikaci (většinou vyvozená z kontextu) mnohokrát 

opačným významem, než mluvčí sdělil. U lži si původce sdělení záměrně snaží uvést 

recipienta v omyl. Na něm pak je, zda lež odhalí, nebo přijme. „Většina 

odsouzeníhodných komunikačních cílů (podvod, klamání, pomluva, lež, klep, 

vychloubání, urážka apod.) buď lživost implikuje, nebo nějakým způsobem zkresluje 

skutečnost (porušuje pravdivost). Např. pyšní-li se mluvčí úspěchem, porušuje navíc 

zdvořilostní maximu skromnosti, ale nikoli pravdivost.“
71

 Můžou ale nastat i situace, 

kdy malá lež nutně primárně nemusí značit, že mluvčí chce adresáta uvést v omyl, ale 

snaží se o šetrnost vyjádření nebo zdvořilost.  

Obdobně jako lež vnímáme polopravdu. Původce komunikátu nesděluje 

informace důležité pro recipienta, část pravdy mluvčí vyřkne, část zamlčí. „Porušuje se 

zároveň maxima kvantity. Výpověďmi s neúplnými informacemi mluvčí nemusí zamýšlet 

lhát, nicméně adresát mu může vyčíst, že důležitá fakta zamlčel a tím že „překroutil“ 

skutečnost.“
72

  

Porušení maximy kvantity se mluvčí může dopustit uvedením 

nadbytečné/redundantní informace (nekorespondující s tématem, neznámé pro 

recipienta), nebo naopak zprostředkováním redukovaného množství informací (což 

zahrnuje i očekávané zprávy) i užitím tautologie a kontradikce (výpovědi typu ženy jsou 

ženy). V těchto typech sdělení je kontext nezbytný. „Interpret musí hledat důvod, co 

větou mluvčí zamýšlel – proč řekl redundantní a navíc logické informace.“
73

  

Maximu relevantnosti mluvčí nerespektuje, když informaci jen naznačí narážkou 

(aluzí), když zprávu zastírá, skrývá, komplikuje či ji sděluje zdrženlivě. „Podobnými 

strategiemi se mluvčí může od svých tvrzení distancovat. Užije-li mluvčí této strategie 

jako prostředku manipulace, může ho komunikační partner např. vyzvat, aby sdělení 

konkretizoval (… v čem je situace složitá, proč je tomu tak apod.).“
74

  

Maxima způsobu může původce komunikace narušit vágním vyjadřováním 

(neurčitost, nepřehlednost). „Nejednoznačnost se týká lexikálního významu slov, 
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výstavby formální i tematické, a smyslu, jaký replika pro partnera má. (…) Mluvčí často 

předpokládá, že adresát nejdůležitější část jeho výpovědi nepochopí (a je jeho cílem, 

aby nepochopil).“
75

 

 Základní Griceovy maximy doplnil Leech (ve své knize Principles of 

Pragmatics) o zdvořilostní maximy, o zdvořilostní zásadu taktu a zásadu ironie, kdy 

Leech vysvětluje, že je nutné ujasnit si vztah mezi smyslem a silou v lidské konverzaci. 

Celou problematiku pak shrnuje v oboru, jenž nazval interpersonální rétorikou. 

„Maximy obou zásad se vymezují prostřednictvím několika komunikačních os tvořených 

vztahy mezi vyjádřením přímým a nepřímým, mezi zdůrazněním autority nebo 

skromnosti, mezi vynaloženými náklady na komunikační úsilí a očekávanými 

informačními zisky, mezi vyjádřením odstupu a důvěrností apod.“
76

 Doplnil tak 

Griceovu teorii a definoval maximu taktu, velkorysosti, uznání, skromnosti, shody a 

sympatie.  

 Maxima taktu („tact maxim – minimize cost to other, maximize benefit to 

other“
77

) nám říká, že adresát by měl získat z komunikace maximální možný prospěch, 

výhody a zároveň utrpěl co nejmenší ztrátu. Maxima taktu je úzce spojena s další, 

maximou velkorysosti („generosity maxim – minimize benefit to self, maximize cost to 

self“
78

), kdy mluvčí minimalizuje kladené nároky na adresáta a kdy tak má 

z komunikace minimální prospěch a maximální ztráty.
79

 Obě maximy ovšem mohou 

působit nezávisle na sobě.  

 Maxima uznání („approbation maxim – minimize dispraise of other, maximize 

praise of other“
80

) formuluje míru kritiky, kterou by měl mluvčí omezit na minimum) 

a současně i rozměr uznání a ocenění, jež by mělo převažovat.  

Maxima skromnosti („modesty maxim – minimize praise of self, maximize 

dispraise of self“
81

) nařizuje, aby původce komunikace omezil na minimum své 

pozitivní sebehodnocení, minimalizoval vlastní přednosti a naopak maximalizoval své 
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nedokonalosti.
82

 Někdy se kritika sama sebe či nadměrné kladné hodnocení sama sebe 

může v textu použít z komických důvodů. Mimo sebehodnocení maxima skromnosti 

vyžaduje omezení přílišného mluvení o sobě i redukci užití zájmena já.
83

  

Maxima shody („agreement maxim – minimize disagreement between self and 

other, maximize agreement between self and other“
84

) říká, že by se původce 

komunikace měl snažit o vzájemnou shodu a důvěru mezi sebou a partnerem.
85

 Za 

zdvořilé se považuje vyjádření neshody jako souhlasu s mírnými výhradami. 

Maxima sympatie („sympathy maxim – minimize antipathy between self and 

other, maximize sympathy between self and other“
86

) zdůrazňuje, že je důležité 

projevovat souhlas s komunikačním partnerem, kdykoli to je možné. Účastníci 

konverzace mají tendenci zvýrazňovat shodu v rozhovoru a naopak zmírnit nesouhlas 

vyjádřením lítosti nebo částečného souhlasu.
87

  

Pragmatické funkce textu jsou pro komunikát zásadní. Každý text je psán 

s určitým komunikačním záměrem, jehož správnému naplnění může nesprávné užití 

těchto funkcí zabránit.  

  

                                                           
82

 ŠVEHLOVÁ 2001: 101. 
83

 KRAUS 2008: 75. 
84

 LEECH 1983: 132.  
85

 ŠVEHLOVÁ 2001: 101.  
86

 LEECH 1983: 101.  
87

 LEECH 1983: 138.  



27 

 

Analytická část 
 Následující část postupně představuje ročníky vybraných magazínu a na 

praktických příkladech prezentuje poznatky uvedené v prvním oddílu práce. Rozbor se 

zaobírá charakteristikou anglických slov v článcích, zároveň i jejich publicistickou a 

pragmatickou funkcí v textu.  

7   Časopis Popcorn 
 Měsíčník pro mladé lidi a teenagery začal v České republice vycházet v lednu 

roku 1991. Od té doby vystřídal mnohé podnázvy.
88

 Do čísla 5/1991 byl magazín 

publikován vydavatelstvím GaPress, od roku 2000 pak Empresa Media, a.s. 

 Časopis vychází i v několika dalších evropských státech, například v Německu, 

Švýcarsku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rakousku, Španělsku.
89

 Především v českém 

vydání je patrný počáteční vliv německé předlohy, kdy se do magazínu dostávají 

informace zvláště německých skupin a zpěváků, na což upozorňují i samotní čeští 

čtenáři, na plakátech se ještě v lednu 1995 objevují názvy kapel v němčině. Recipienti si 

stěžují zejména na chybějící sdělení o domácí hudební scéně.  

 Zaměření Popcornu na mladé čtenáře odpovídá jeho obsahová stránka. Publikuje 

články týkající se aktuálních informací ze sféry populární hudby, představuje a 

seznamuje recipienty s novými kapelami, filmy. Rozebírá i osobní starosti interpretů, 

někdy sklouzává do roviny bulvární, kdy uvádí nepodložené senzační informace, na 

které ale mají sami zpěváci možnost reagovat, a veškerá tvrzení této povahy vyvrací. 

Neopomíjí ani problémy teenagerů, které se rozebírají v psychologické poradně. 

V neposlední řadě přináší různé soutěže. Součástí měsíčníku jsou i reklamy. 

7.1   Popcorn 1995 

Z počátku roku 1995 se namísto uvedení názvu článku či nějaké rubriky 

používají názvy hudebních skupin, o nichž je daný text napsán (např. Roxette).
90

 Jako 

hudební magazín prezentuje světové hitparády pod anglickými názvy (HIP, MUSIC 
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BOX, CHARTS)
91

, obdobně tomu je i u filmu, kde informovanost publika obstarává 

rubrika Cinemagazin. Další rubriky se formulují během roku.  

7.1.1   Problematika anglicismů 

V zásadě všechny anglicismy prošly interferencí, neboť byly v cílovém jazyce, 

textu užity v určitém kontextu, a tak se touto problematikou nemusíme zaobírat.
92

 Aby 

se cizí slova v cílovém jazyce ujala, musí se přizpůsobit jeho lingvistickému systému. 

Nakládání s anglicismy se zvláště v tomto sledovaném období vyvíjí velice rychle a 

můžeme vysledovat hned několik tendencí.  

Anglických slov se v Popcornu vyskytuje celá řada, většina z nich ovšem 

nesčetněkrát opakovaně (show, postery, songy), opakují se i názvy hudebních žánrů 

(pop, rock, groom, hard rock, atd.).  Některé z užitých anglicismů mohly být pro čtenáře 

neovládající angličtinu méně známé. Z hlediska přejímaných anglických slov se 

podívejme na roviny adaptace anglicismů.  

V adaptaci ortoepické v psané formě nerozeznáme, zdali přízvuk spadá na první 

slabiku, jak je typické pro češtinu, nebo zdali naopak máme přízvuk volný, typický pro 

angličtinu. Substituce hlásek pro český jazyk neobvyklých v tištěné podobě rovněž stěží 

zachytíme, neboť se využívá především anglický pravopis slov. „Těmi záběry zblízka a 

různými zrcadlovými efekty má vzniknout atmosféra „dancefloor“,“
93

 u tohoto příkladu 

se můžeme pouze dohadovat, jestli mluvčí vyslovil slovo dancefloor správně, tedy 

[dænsflᴐ:], nebo substituuje hlásku [æ], kterou čeština nedisponuje, a nahradí ji zvukově 

nejbližší, což by bylo [é].  

Nicméně některé trendy můžeme vysledovat díky grafické podobě. Adaptace 

grafická se neuplatňuje vždy. Ve většině případů analyzovaného roku si anglicismy 

ponechávají svůj původní pravopis a v konfrontaci s českou výslovností se nepodrobí 

žádné změně: „Odmítla stovky nabídek dělat fotomodelku: „Považuji ten job prostě za 

příliš hloupý…“
94

 Obdobně například slovo look si ponechalo původní formu: „Její 

oblíbené oblečení: lesklý satén, (…) a laková kůže nebo také neon-look v novém 
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romantickém stylu.“
95

 Originální pravopis si pak ponechávají slova show, topspin, CD, 

remake, newcoming, top news, hot trends, track, cover design a mnoho dalších.  

Počeštěná forma anglicismů se vyskytuje pouze ve slovech mečból či džemovat, 

ovšem český pravopis slouží spíše pro ozvláštnění textu a působí v komunikátu spíše 

expresivně. Zajímavé ale je slovo džemovat, neboť to se v tomto ročníku objevuje jak 

v české pravopisné podobě („Před nimi džemuje jedna skupina, co jí síly stačí a nad 

jejich hlavami krouží vrtulník),“
96

 tak i dříve v té anglické („Léto Johnnyho Deppa! 

Nejenom, že v létě přijde do kin černobílý film „Ed Wood“ a v srpnu bouřlivácký „Don 

Juan“, Johnny si také ze svého hobby „udělal“ další job. Vždycky rád ve svém „Viper 

Roomu“ jammoval s muzikanty.)“
97

 Zvláštní je užití nejdříve anglického pravopisu, 

který se vyskytuje i u všech ostatních anglicismů. Z tohoto důvodu bychom mohli 

usuzovat, že se právě počeštěná podoba využívá především pro ozvláštnění textu, 

z něhož pak český pravopis anglického slova ční a mnohem více vynikne oproti běžně 

užívané anglické ortografii.  

Proces opačný, kdy namísto českého slova běžně užívaného se napíše lexém 

anglický, se vyskytl jen v jednom případě: „To je opravdu to největší neštěstí, které tak 

velkého fanouška footballu jako je Haddaway může potkat.“
98

 Text se týkal finále 

SuperBowlu, tudíž bychom se mohli vysvětlovat užití slova football dvojím způsobem. 

Jednak právě pro zvýraznění lexému, jednak kvůli upřesnění významu slova, aby 

nedošlo k záměně slova fotbal, neboť pro evropské země bývá pro tento sport typické 

označení fotbal, zatímco v Americe je evropský fotbal označován jako soccer a football 

je americký fotbal.  V roce 1995 se tedy jednoznačně preferuje původní psaná forma 

přejatých slov až na výjimky, jež by mohly signalizovat záměrné expresivní zabarvení 

slov a s ohledem na okolní komunikát dodat lexémům patřičný důraz.    

Adaptace tvaroslovná, týkající se slovně druhového zařazení, probíhá zpravidla 

u každého přejatého anglického slova. Anglicismy se obvykle řadí mezi substantiva 

(„Uprostřed této gangsterské scenérie předvádí Boyzone svou novou, absolutně 

strhující taneční show pod vedením hvězdné choreografky Melindy (East 17, PJ & 
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Duncan)
99

.), adjektiva („Jsi taky tak cool jak předstíráš? Být cool je v módě! Kdo je 

pokládán za cool, je také často obdivován a ostatní mu závidí. Žádný div, že každý chce 

být ještě víc cool než ti ostatní. Často se ale za touto fasádou vlastně skrývá někdo, kdo 

cool vůbec není tak, jak předstírá.“
100

) a v malé míře i verba („Před nimi džemuje jedna 

skupina, co jí síly stačí a nad jejich hlavami krouží vrtulník.“
101

).  

Za důkaz, že se lexém plně zapojil do systému cílového jazyka, považujeme 

stav, kdy slova začínají tvořit prefixy a sufixy. „Dokončil nahrávky ke svému prvnímu 

rockovému albu „Waiting For The Sky To Fall“, se kterým chce prorockovat příští léto 

Evropu. Navíc natočil dva filmy: biker-movie „Bolt“, ve kterém hraje indiánského 

válečníka na motorce, a triller „Under The Gun“ o policistovi závislém na drogách.“
102

   

V tomto analyzovaném ročníku u substantiv nevidíme žádný příklad, kde by 

nejprve došlo k infiltraci do systému nesklonného podstatného jména. Můžeme ale 

vysledovat, jak se s ním, za nějaký čas, začalo pracovat, jak se postupně začlenilo do 

cílového jazyka, zařadilo se k deklinačnímu typu a vytvářelo afixy. Jde vidět, že ještě 

nebyla ukotvena jedna norma, která by se striktně dodržovala. U substantiv výsadní 

používání jediné formy plurálu kolísá mezi typickou anglickou koncovkou (-s) a 

českými koncovkami. Nedá se jednoznačně určit, která z nich převládá.   

Substantiva zde přebírají či si ponechávají typické anglické koncovky pro 

množné číslo pouze v nadpisech článků: „HIP! Top news, hot trends, newcomer.“
103

 

V samotných textech pak autoři upřednostňují české koncovky: „Se závěrem roku 

přichází mnohé firmy s různými výběry a samplery.“
104

 Podstatná jména zpravidla 

nepřekládají a nesubstituují hlásky pro češtinu netypické, pouze za lexémy připojí české 

koncovky dle korespondujícího deklinačního typu, pokud jim to jejich tvar dovolí: „Se 

svojí funk-metal-brachiální show a svým tvrdým soundem znějí jako ti úplně velcí – Red 

Hot Chilli Peppers si musejí vzít teplé spodní prádlo!“
105

    

Publikovaná adjektiva si ve větší míře ponechávala originální tvar a nepřibírala 

české koncovky: „Kdo byl jednou high, není hned závislý, ale je bezpochybně 
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prokázáno, že konzum hašiše může způsobit psychickou závislost.“
106

 Obdobně pak 

v následujícím příkladu: „Těmi záběry zblízka a různými zrcadlovými efekty má 

vzniknout atmosféra „dancefloor“.“
107

 Výjimku zpravidla tvořila jen adjektiva týkající 

se hudby, hudebních žánrů: „Přes trochu přerockované CD a ještě přerockovanější 

show na jevišti je „Crash-boom-bang! – turné“ obrovským úspěchem.“
108

 Kde tedy 

zakončení přídavných jmen umožnilo jeho skloňování, tam byla přiřazena i příslušná 

koncovka. 

         V tomto roce zaznamenáváme spoustu nesklonných adjektiv, která se 

používají dle anglické předlohy, jež se často v článcích opakují. Nesčetněkrát se 

objevuje přídavné jméno cool, high, pop, rock, grungy, groove, happy apod. „Haddy is 

happy, protože jeho nové CD „The Drive“ je skoro hotové.“
109

 Zřídkakdy autoři 

s těmito adjektivy dále pracují a neupravují je. Spíše je využívají v krátkých větách, jež 

by měly být srozumitelné pro většinu čtenářů magazínu.  

Zajímavostí je, že i když mají autoři možnost užít česká spojení, raději použijí 

anglické výrazy, např. „Open koncerty s ďábelskou muzikou;
110

 ale náhoda je semkne 

dohromady a ty tři se stanou vykutáleným triem „on the road“
111

 nebo „Kdo tam? 

POPCORN? Come in, už jsem vás očekával,“ ozve se z mluvítka.“
112

 Z pragmatického 

i publicistického hlediska musíme vzít v potaz publikum, na které je časopis cílen, a tím 

jsou mladí lidé, kteří očekávají trendy magazín o aktuálním hudebním dění, tudíž i 

jazyk, jakým by měl být takový časopis psán, by měl reflektovat moderní mluvu a 

zároveň udávat styl, jímž by se měl či mohl jazyk mladých lidí ubírat.  

 K významové adaptaci dochází v zásadě pravidelně. Sémanticky si však přejaté 

anglicismy přináší do cílové češtiny pouze jeden význam, mluvíme tedy spíše o zúžení 

původního významu. „Otázkou zůstává, jestli titulním trackem k albu bude opravdu 

tenhle singl, protože až do konce držel krok druhý kandidát, „Something For The 

Pain“.
113

 Anglické slovo track je (nejenom v tomto čísle) výhradně užíváno jako 
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písnička či skladba, další možná sémantika tohoto lexému (stezka, dráha, koleje, či jako 

sloveso sledovat, udržovat si přehled) se již nevyskytuje. Jednak tedy je možné, že 

slovo track z počátku skutečně fungovalo v jediném významu. Existuje ale i druhé 

pravděpodobné vysvětlení, autoři, z důvodu neopakování se slov, hledali vhodné 

synonymum, krom jiného anglického slova singl objevili lexém track, a pak tedy 

nepotřebovali využít plnou sémantiku anglicismu, neboť z hudební podstaty magazínu 

významy jako dráha nebo stezka neupotřebili.  

 Obdobně funguje adaptace významu u adjektiv. „Jsi taky tak cool jak 

předstíráš?“
114

 Píše autor v názvu testu a pokračuje: „Být cool je v módě! Kdo je 

pokládán za cool, je také často obdivován a ostatní mu závidí. Žádný div, že každý chce 

být ještě víc cool než ti ostatní. Často se ale za touto fasádou vlastně skrývá někdo, kdo 

cool vůbec není tak, jak předstírá.“
115

 Slovo cool má zde sémanticky zúžený význam. 

V tomto kontextu ho chápeme jako něco, co je v módě, bezva, skvělé. Další 

sémantikou, byť prozatím nepřevzatou, jsou adjektiva chladný, studený, chladivý, 

vzdušný, klidný, nevzrušený, slovesa ochladit, vychladnout či zchladit.  

 Příkladem dalšího sémanticky zúženého významu, ovšem již zakomponovaného 

adjektiva do systému cílového jazyka, můžeme najít v přídavném jménu přerockované: 

„Přes trochu přerockované CD a ještě přerockovanější show na jevišti je „Crash-boom-

bang! – turné“ obrovským úspěchem.“
116

 Slovo rock disponuje kromě (adjektivního) 

významu hudebního, rockového stylu muziky i dalšími, a to jako substantiva, na příklad 

skála, hornina, balvan, či jako sloveso ve významu kolébat se, houpat se, zatřást, otřást 

(explozí). Opět je nasnadě, že adjektiva přerockované a přerockovanější se v tomto 

kontextu váží k hudební problematice, vezmeme-li v úvahu zaměření časopisu. Zde ani 

autoři jinou lingvistickou možnost neměli, neboť v českém lexiku nemáme pro 

rockovou hudbu vlastní výraz, tudíž si museli vypomoci anglicismem. I z hlediska 

pragmatického pojetí a z pohledu dodržení maximy kvality, kvantity i relevance 

vyjádření se jeví jako nejlepší zapojit výraz rockový. Z hlediska publicistického stylu 

chápeme slova přerockované a přerockovanější expresivně, kdy se autor pravděpodobně 

snaží vnést do textu kladné citové zabarvení, přilákat, upozornit na turné a promítnout 

vlastní názor, že tohle není jen obyčejné vystoupení, zde diváci zažijí něco skvělého.   
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7.1.2   Pragmatický a publicistický aspekt 

Z pragmatického pohledu se užité anglicismy do textu cílového jazyka zařazují 

především jako prostředky reference. V tomto ročníku nebyly žádné z nich použity 

v jiném významu, než jaký skutečně nosí (to dokazuje i sémantická adaptace, kde 

docházelo jen k zúžení významu). Příklad deixe může demonstrovat následující ukázka: 

„Corona, alias Olga De Sauza (26), jejíž newcoming byl událostí roku a která svým The 

Rhythm Of The Night způsobila na hudební scéně doslova explozi, vaří oběd pro 

„nicotný“ redakční tým Popcornu!?“
117

 Anglicismus sám o sobě netvoří deixi, ta 

vznikla spojením vztažného zájmena s anglickým lexémem. Obdobný příklad vidíme i 

zde: „Odmítla stovky nabídek dělat fotomodelku: „Považuji ten job prostě za příliš 

hloupý…“. A nyní má hit ve světové desítce.“
118

 

I reference se vyskytuje běžně v souvislosti s anglicismy: „Kdo tam? 

POPCORN? Come in, už jsem vás očekával,“ ozve se z mluvítka. (…) Dokončil 

nahrávky ke svému prvnímu rockovému albu „Waiting For The Sky To Fall“, se kterým 

chce prorockovat příští léto Evropu. Navíc natočil dva filmy: biker-movie „Bolt“, ve 

kterém hraje indiánského válečníka na motorce, a triller „Under The Gun“ o policistovi 

závislém na drogách.“
119

  

Pokud se na užité anglicismy podíváme naopak z publicistického hlediska, opět 

můžeme vysledovat, že v textu fungují především jako synonyma, tedy autoři si je 

vybírají z důvodu neopakování se stejných slov. „Otázkou zůstává, jestli titulním 

trackem k albu bude opravdu tenhle singl, protože až do konce držel krok druhý 

kandidát, ‚Something For The Pain‘.“
120

 Určitým stylistickým prvkem je pak časté 

zakomponování do textu české výslovnostní podoby anglických slov: „Těšíte se na 

rólink – stouns?“
121

 Tímto expresivním přepisem na sebe slova ihned upozorní a 

přitáhnou pozornost čtenáře. Ovšem nemůžeme v tomto směru dokázat žádné pravidlo, 

neboť autoři zachází s přepisem libovolně za účelem aktualizace užívaných výrazů.  
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7.2   Popcorn 2004 

Struktura časopisu se trochu proměnila. V předešlých letech byl obsah časopisu 

hned na třetí straně časopisu, nyní se ještě před stránku s obsahem dostalo několik 

komunikátů o hudebních skupinách a interpretech. Zachována je rubrika News, ale 

názvy článků představují názvy kapel. Následují rubriky s názvem Něco spešl, Servis a 

life style, Plakáty. Názvy publikovaných článků jsou často nazvány anglickou větou či 

kolokací.  

7.2.1 Problematika anglicismů 

Na adaptaci grafickou narazíme hned v obsahu magazínu, kde jedna z rubrik 

nese jméno Něco spešl, kdy pod vlivem výslovnostní normy byly přepsány hlásky do 

českého pravopisu. Mnoho článků (i rubrik) nese anglický název. „Change the look! – 

Hvězdy mění image o sto šest, a protože i my víme, že občas nezaškodí vylepšit svůj 

look, vydali jsme se do studia Sonja, kde naše redaktorka Monika prožila zkrášlovací 

odpoledne, na jehož konci stála nečekaná proměna…“
122

 Z publicistického stylu víme, 

že titulek bývá pro novinový článek zásadní. „Funkčnost titulku spočívá v upoutání 

pozornosti a titulky mají rovněž informující a orientující poslání.“
123

 Díky titulku se 

čtenář rozhodne, zdali si článek přečte.  

Fáze adaptace začíná na rovině pravopisné. Část lexémů si zachovává původní 

formu anglických slov: „Thalia má nový look – že všechny vyšokuje svým novým, 

punkrockovým lookem.“
124

 V menšině, nicméně také se vyskytující, jsou počeštěné 

lexémy: „Myslím, že jsem džentlmen. Otvírám dveře u auta, zdravím ženy líbáním ruky, 

když mám klobouk, sundávám ho.“
125

 Několik výrazů v rámci ročníku kolísá: 

„V šoubyznysu je to o fanoušcích, načasování týkajícím se rozhovorů a vystoupení, 

starání se, aby klient nic nezapomněl, o dopravě, o šatnách, koordinaci, abychom byli 

jakýmsi filtrem mezi fanouškem a střeženou osobou.“
126

 Zde máme slovo šoubyznys 

napsané dle české výslovnostní normy, vokály přebraly hlásky, které jsou těm 

anglickým v češtině zvukově nejbližší. Zajímavé je, že doposud se tento lexém užíval 
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zásadně s anglickým pravopisem (showbusiness), či jen napůl s českou grafikou 

(showbyznys). Pozoruhodný je i fakt, že si čeština zvolila pravopis s tvrdým y, když 

v neformální angličtině se užívá zkráceniny showbiz s měkkým vokálem. Ovšem stejně 

tak se v tomto roce objevuje i anglická podoba: „Stal se z nich snad nejvíce focený 

páreček showbusinessu.“
127

     

V rámci slovně druhového rozřazení se i v tomto analyzovaném ročníku nejvíce 

ze všech slovních druhů přejímala podstatná jména, např.: party, showbusiness, image, 

look, boss, story, cool, fashion, summer, job nebo song. „Storka v klipu vychází ze slov 

písničky, a celá se odehrává v jakémsi pomateném světě, který by snad ani nešel jinak 

než pomocí animace vytvořit.“
128

 V příkladu vidíme, že původní lexém získal 

hovorovější podobu a zároveň příznakovější charakter.  

Co se týká plurálové koncovky, k anglicismům jsou přidávány koncovky typické 

pro české množné číslo. Je to dáno celkovou tendencí tohoto ročníku, kde se 

morfologicky preferuje spíše český charakter lexémů. „Tady se také prodávalo jejich 

první album v ruštině a navrch vyšla speciální remixová placka, na které můžeš najít 

čtyři remixy All The Things She Said, Not Gonna Get Us a další.“
129

 Obdobně autoři 

zvolili raději českou koncovku i pro nový fenomén, jenž se v kultuře vyskytl: „Writeři 

jezdí do cizích měst, kde malují sami a nebo s místními writery. Jezdí se hlavně na 

graffiti jamy, kam se sjíždí writeři proto, aby se potkali s ostatními a také si 

zamalovali.“
130

  

Mnoho anglicismů se také vyskytuje ve větě na pozici nesklonné, tudíž 

nedochází k nutnosti skloňovat lexém dle českých deklinačních vzorů: „A protože se 

management skupiny domluvil s televizní stanicí, která vysílá reality show, budou moci 

její diváci sledovat v přímém přenosu, jak vzniká nové album skupiny Tatu.“
131

  

V časopise byly užity i koncovky typické pro anglický plurál, ale vždy zásadně 

s předcházejícím jiným anglickým slovem: „Tímto těžkým, ale normálním obdobím si 

v pubertě projdou všichni mladí. Ale u teen-stars je to těžší, protože žijí v trochu jiném 
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světě, který je plný lákadel – drog, peněz, úspěchu, sexu.“
132

 Nemůžeme tuto tendenci 

zobecnit s tím, že pokud autor použije anglicky psané slovo, pak k němu dodá i 

anglickou koncovku plurálu. Zde musíme vycházet z okolního kontextu. U teen-stars by 

se česká plurálová koncovka tvořila velmi obtížně a celá věta by zkomplikovala 

recipientovi přijetí a porozumění informace. Kde tomu kontext a lexém samotný nebrání 

(především z toho důvodu, že se jedná o běžně užívaný výraz), užijí autoři české 

koncovky a deklinační typy, k nimž anglické výrazy přiřadí (storky, samply, songy, 

skateshopy, remixy, handicapy).      

Nově se vyskytl i příklad, kdy autoři vytvořili naprosto nový lexém pod vlivem 

anglického sufixu –ing: „ŠOKING! A to zdaleka není jediný kousek, kterým dokáže 

Angelina šokovat.“
133

 Slovo v titulku působí nápadně a přiláká čtenáře.  

  U tvaroslovného adaptačního procesu se kromě přejímání mezi substantiva 

anglické výrazy zařadily i mezi adjektiva a verba. Přídavná jména si ponechala 

originální znění, nicméně v závislosti na plném zakomponování do vět přijala české 

koncovky. „U amerického houseového labelu vydal dvě desky, obě slavily úspěch 

v zahraničních hitparádách.“
134

 V některých případech si ale adjektiva ponechávala 

nesklonný charakter, protože kolokace již působila ustáleně: „Jsi hodný/á kluk/holka 

nebo bad boy/girl?“
135

 V tomto ročníku se v Popcornu objevuje i spousta dalších 

slovních spojeních, jež se nepřekládají a přijímají se jako celek: top secret, reality show, 

who is who, change the look, number one, best of, no way.  

 I mezi slovesa se díky novým technologiím, které se v této době 

zpopularizovaly, dostaly nové lexémy: „Chatovaly jsme s kamarádkou a ze srandy jsme 

se seznámily s jedním klukem.“
136

 Slovo chat se do češtiny prvotně dostalo jako 

podstatné jméno. „Již tento výraz samotný může být užíván v podobě původní i 

počeštěné (tady na chatu, jsem chvíli na četu) a především je základem pro tvoření 

derivací (často homonymních s českými slovy zcela jiného významu). Substantivními 

odvozeninami jsou chatař a chatařka (…), slovesnými chatovat (nějakej kluk z prahy, 
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který by si chtěl chatovat?), prochatovat, zachatovat si (…).“
137

 Různé komunikační 

programy či aplikace s sebou přinesly nejen nové možnosti dorozumívání se, ale 

i potřebu činnost na internetu pojmenovat. Z počátku bylo slovo chat pouze 

pojmenováním pro komunikační kanál, s postupem času se začalo běžně užívat i 

sloveso chatovat (z angl. povídat si, vykládat) jako aktivita, kterou konáme ve 

sdělovacích programech.  

 Poslední z adaptačních procesů je sémantická adaptace. Kromě klasických 

úprav, kdy docházelo pouze k zužování sémantiky, se objevil i přenesený význam: 

„Když jsem vyšel ven, stepovaly před budkou dvě starší dámy.“
138

 Sloveso stepovat (z 

angl. step = krok, schod, šlápnout, udělat krok, stoupnout) má v češtině především 

význam jako druh tance. Metaforicky pak (v hovorové češtině) funguje ve významu 

přešlapovat, postávat. Z hlediska významové adaptace došlo k zúžení sémantiky oproti 

významům, kterými slovo disponuje v originálním jazyce. Ovšem nezávisle na 

původním významu se lexém metaforicky rozšířil o další sémy.  

7.2.2 Pragmatický a publicistický aspekt 

 V oblasti pragmatiky vystupuje do popředí nejzásadněji kontext. U tohoto 

analyzovaného ročníku se jednalo především o kontext situační a zkušenostní, nicméně 

zapojen byl i kontext slovní. Zkušenostní kontext (byť hůře uchopitelný než ostatní) 

čtenáři potřebují sdílet zejména v oblasti anglických slov. Ta běžně užívaná, typu 

interview, reality show, songy, fashion, showbusiness, se do textu nepřekládají, a tudíž 

se počítá s tím, že je recipient zná a že mu nebudou překážet v porozumění textu. Pokud 

autor užije takový anglicismus, u kterého si není jistý, že mu adresát porozumí, do 

závorky či do článku napíše vysvětlení, ale ne vždy může být jeho objasnění dostačující. 

„Internet ovládlo blogování! Blogování (vytváření weblogů) k nám přišlo z Ameriky a je 

to super nová zábava na netu.“
139

 Anebo obdobný příklad: „Writeři jezdí do cizích měst, 

kde malují sami a nebo s místními writery. Jezdí se hlavně na graffiti jamy, kam se sjíždí 

writeři proto, aby se potkali s ostatními a také si zamalovali. Writer = sprejer.“
140

 Pro 

lexém, který byl použit jako neologismus, se vysvětlení a uvedení do kontextu 

poskytne. Zároveň nám druhý příklad slouží i jako ukázka ko-textu, jenž by nám měl 
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dodat souvislosti výpovědi. Kontext situační je zde klíčový především v mimojazykové 

spojitosti. Časopis se zaměřuje na určitý typ publika, spojuje mladé lidi, s moderním 

jazykem, a tak by výrazy mohly bránit pochopení každému, kdo by si ho chtěl pročíst. 

Například u názvu jednoho z testů: „Jak cool flirtuješ?“
141

      

 S kontextem velmi úzce souvisí deixe a reference. V tomto ročníku se užívalo 

především reference. „Už mě ta hudba nudila, samé covery.“
142

 Referenci zde tvoří 

autosémantický lexém cover, jež specifikuje předtím zmíněnou hudbu. Obdobný příklad 

deixe, byť s neplnovýznamovým slovem, je v následující ukázce: „DIDO nazpívala 

s Rufusem Wainwrightem písničku na soundtrack k filmu „Bridget Jones: S rozumem 

v koncích“. Je to cover jeho mamky a jmenuje se I Eat Dinner.“
143

  

 Co se týče konverzačních maxim, v tomto ročníku nebyly zařazeny do magazínu 

bulvární prvky nebo krátké zprávy. Naopak se časopis snaží uvádět na pravou míru 

nepravdy, které o zpěvácích a skupinách kolují. Tedy u maximy kvality můžeme říct, že 

se autoři článků snaží podávat pravdivé informace. U zbylých konverzačních teorií 

záleží především na jazykové znalosti čtenáře.  

Z pohledu publicistického stylu se časopis skládá především z různých 

rozhovorů, krátkých zpráv, článků o zpěvácích a skupinách. Nechybí ani stránky 

věnující se čtenářům, kdy jsou adresátům přibližovány rozmanité novinky ve světě 

módy a napomáhají jim s jejich problémy. Některé rubriky nesou anglický název: 

Trouble zone, Backstage, Profil, Feedback, Quick news, Super news, Top secret, Help 

line. Stejně tak mnoho nadpisů či podnadpisů článků má buď anglický název, nebo 

obsahuje některý anglicismus: Step by step,
144

 Change the look!
145

 Lee: neznáš 

playback?
146

 Surf životem od A do Z s Ondrou Brzobohatým,
147

 Sázka na jistotu: 

revivalové kapely.
148

 Jako možné vysvětlení pro užití anglických slov v nadpisech 

můžeme považovat aktualizaci. Titulek by měl být z celého článku to nejinteresantnější, 
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co přitáhne čtenářovu pozornost k celému textu. Dalším možným vysvětlením 

z hlediska pragmatického nám poskytne situační kontext, neboť texty jsou psány pro 

specifické mladé publikum, které nemá problém s pochopením anglicismů a takový 

jazyk shledává velmi populárním.    

 

7.3   Popcorn 2014 

 Struktura Popcornu se obsahově změnila pouze v názvech pravidelných rubrik, 

jejichž nadpisy nesou anglické názvy Stars, Love & Sex & Life, Lifestyle. Naopak 

oproti dřívějším rokům se oprostil od anglického lexému postery a přešel na český 

výraz plakáty, což je zároveň i název poslední stálé rubriky. Podrubriky se již nedrží 

pouze v duchu anglicismů, objevují se také české názvy. Z těch anglických jmenujme 

několik regulérních: STAR NEWS, TWEET TALK (Bláznivé tweety stars!), dále 

SCHOOL´S OUT, FILM NEWS nebo QUIZ TIME. V jednotlivých číslech magazínu se 

pak vyskytují i mnohé další anglické názvy článků.  

 Po obsahové stránce se časopis oproti svým počátkům, kdy se zaměřoval 

především na hudební a filmové novinky, částečně proměnil. Publikuje mnohem více 

zpráv o samotných zpěvácích a jejich tvorba ustupuje spíše do pozadí, neboť se řeší 

jejich osobní vztahy a problémy.   

7.3.1   Problematika anglicismů.  

Po sémantické stránce se magazín výrazně proměnil oproti začátku, kdy byl 

silně ovlivněn německou předlohou, preferoval německé skupiny a mnohdy se objevily 

i německé výrazy. Nyní se jednoznačně zaměřil na moderní jazyk mladých lidí. Na 

anglické výrazy je tento analyzovaný ročník velmi bohatý již jen dle názvů rubrik. Opět 

se vyskytují slova, jež se nesčetněkrát opakují (sexy, star, cool, beautie, girlfriend, 

boyfriend, hot, hotties, tweet, tweetnout a spousty dalších). Názvy seriálů již nejsou 

uváděny v češtině, ale pouze v originálním znění.   

Proces interference proběhl u použitých anglických slov řádně. Díky mnohem 

intenzivnějšímu kontaktu se současnou angličtinou a možná i díky pokročilejší jazykové 

znalosti se dostávají do časopisu soudobá anglická slova. „Důvodem jejich užívání může 

být to, že v současné době jsou tyto výrazy považovány za moderní a především mladí 

lidé, kteří angličtinu alespoň na základní komunikační úrovni více či méně ovládají, je 
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chápou jako organickou a nedílnou součást své vzájemné komunikace.“
149

 Po přečtení 

pár stránek získáte pocit, že čtete anglický časopis. Tak silně je v něm angličtina 

zastoupena. Mnohé výrazy, které bychom mohli vyjádřit česky adekvátněji, jsou 

nahrazeny anglicismem. Možným vysvětlením je to, že se autoři časopisu snaží přiblížit 

modernímu jazyku svých čtenářů a oživit text. „Existuje však i celá řada takových 

kompozit, která svůj ekvivalent v češtině mají a jejichž užití lze pak často vysvětlit pouze 

snahou o ,modernost´ a ,mezinárodnost´ vyjadřování.“
150

 Nemůžeme tedy ani 

v nejmenším uvažovat o podřízení anglických hlásek českým.  

 Ke grafické adaptaci zpravidla nedochází. Ještě v roce 1995 se slovo 

showbyznys alespoň částečně přizpůsobilo české výslovnosti a následně i grafické 

podobě, o deset let později se již preferuje anglický přepis: „Vůbec nechtěl do 

showbusinessu! Ryan chtěl být hráčem baseballu, ale jeho kariéra se zvrtla.“
151

 Tedy 

můžeme vypozorovat tendenci přesně opačnou. Anglicismy si ponechávají svojí 

původní podobu a do cílového jazyka vstupují nemodifikovány: „Hottie Harry Styles 

(20) nemůže udělat krok bez toho, aby se na něj nevrhli fanoušci nebo fotografové.“
152

 

Jedinými případy, kdy dochází k pravopisné adaptaci, jsou výrazy, kde autoři 

naopak chtějí již běžný anglicismus určitým způsobem aktualizovat. „Pokud se tedy i ty 

vypravíš na nějakou párty v převlecích, nezapomeň, že vždycky je lepší si nechat trochu 

od kamarádky či kamaráda a připravovat se alespoň ve dvou.“
153

 V ostatních číslech i 

článcích je lexém party vždy důsledně psán krátce, ve výše uvedeném příkladu 

s dlouhým vokálem se přizpůsobila grafická podoba akustické, nicméně ne z důvodu 

tendence češtiny upravovat slova na základě jejich původní výslovnostní normě. 

Z publicistického pohledu nás pouhá změna kvantity vokálu upoutá, aktivuje naši 

pozornost. Z pragmatického aspektu můžeme vyčíst, že tato párty není běžná party, 

protože obvyklou pravopisnou normou bývá krátký vokál. V tomto smyslu má tedy užití 

výrazu párty pozitivní konotace vázané na nevšední zážitek.   

 Ačkoli k pravopisné adaptaci nedochází, tvaroslovnou adaptaci se podrobí téměř 

každé nově přijaté slovo. Co se týče morfologicko-slovotvorného zařazení, stále 

převažují substantiva, ovšem oproti dřívějším rokům přibylo obrovské množství 
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adjektiv a již se do systému přidala i některá citoslovce. „Určitě ho znáš! Tenhle týpek 

předvádí svůj pekáč buchet na břiše v seriálu ‚Pretty Little Liars‘. Wow!“
154

  

Mezi užitými substantivy nalezneme následující: make-up, show, softies, loser, 

girlband, boyband, party, styl, trend, news, comeback, outfit a mnoho dalších. Část 

substantiv si i nadále ponechává nesklonný charakter, neboť jejich koncovka 

neumožňuje přiřazení k deklinačnímu typu. K příslušnému rodu zařazeny ale jsou. „Za 

její sexy image se pořád skrývá ta slušná holka Hannah Montana … Jen je nešťastná a 

tak si to hodila takhle.“
155

 Slovo image se používá nespočetněkrát, koncovka by nám 

částečně dovolila tento výraz skloňovat, ovšem v analyzovaných článcích se v zásadě 

neskloňuje. Autoři raději některé anglicismy ponechávají v nesklonné pozici ve větě: „S 

kámoškami ráda vyrazí na shopping, obídek nebo jen na pokec do parku.“
156

 Část 

podstatných jmen ale český deklinační systém přijímá: „Z roztomilé teenagerky toho už 

moc nezbylo – údajně absolvovala operaci prsou, má nové tetování a sexy outfity.“
157

 

Díky tomu, že se tento ročník spíše zasazuje o moderní pojetí, využívá mnohem 

více anglickou koncovku pro plurál: „A protože i stars  jsou obyčejní lidé, občas se 

prostě nezadaří a z dokonalého outfitu vykoukne prso, zadeček nebo rozkrok.“
158

 

Dokonce i tam. Kde angličtina vyžaduje hláskovou změnu: „Miláček žen, frontman 

kapely One Direction miluje parties a fakt se s tím netají :).“
159

 České koncovky pro 

množné číslo se nicméně také využívají, a to především u těch slov, jež jsou v cílovém 

jazyce interferována a adaptována delší dobu: „Dokonce ani s make-upem si tahle 

zpěvačka nemusí dělat těžkou hlavu. Ale tyhle outfity se nedají moc napodobit. Nebo 

máš doma nějakého sladkého bodyguarda, který tě odveze do školy?“
160

 

Publikovaná adjektiva se mnohokrát opakují. Mezi často užívané patří přídavná 

jména jako sexy, cool, popový, stylový nebo crazy. „No každopádně podle naší celeb 

prázdninové ankety, se většina hvězd povaluje na pláži, která je zároveň přehlídkovým 

molem plným paparazzi fotografů, takže se všichni snaží být co nejvíc cool, aby se 
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neztrapnili někde v časopise.“
161

 Tato adjektiva si zachovávají nesklonný charakter, 

přesto ale v cílovém jazyce patří k hojně využívaným, obzvláště právě v magazínech.   

Stále více přibývá sloves, jež se vyskytují v komunikátech: „Kde se odehrávají 

ty nejdivočejší večírky? Samozřejmě, že v Los Angeles! Hvězdy se na nich koupou 

v šampaňském, nechávají si zamluvit VIP zónu nebo si rovnou zabookují celý klub – 

a vezmou si jednoduše všechno, co chtějí.“
162

 Z morfologického pohledu sloveso 

bookovat začalo tvořit nejenom koncovky a různé časy, ale i sufixy.  

Mnoho slovesných lexémů se do češtiny dostaly jako důsledek technického 

pokroku a přijetí nových aplikací: „Takhle bláznivě tweetují hvězdy!“
163

 Obdobně: 

„Hvězda seriálu „Dva a půl chlapa“ – Charlie Sheen (48), také zažil horké chvilky: 

Omylem twitteroval své soukromé číslo na mobil.“
164

 Obě slovesa se v češtině nejprve 

zařadila do systému jako substantiva, nicméně pro činnost v aplikaci jazyk neměl 

pojmenování. Pod vlivem angličtiny čeština přijala i sloveso googlit: „Někdy si musím 

věci ze scénáře vygooglit, abych tomu trochu porozuměl.“
165

 Navzdory tomu, že zde 

čeština disponuje synonymem vyhledat, autoři raději zvolili anglický lexém.   

 Mnohem častěji se do textu dostávají i celé věty, ne jenom jednotlivá slova. 

„V Hollywoodu (a nejen tam) je nový trend: „Photobombing“ (tz. foto bomby). Není to 

složité: Člověk se snaží úmyslně zničit perfektní fotky! Např. tím, že se rychle mihne na 

fotce, dělá hrozné škleby nebo legrační pózy v pozadí! That´s it!“
166

 Tento vývoj je 

velice zajímavý, protože tohle není ojedinělý případ, kdy se v textu objeví celá, byť 

krátká, věta. Mohlo by to vypovídat o zvýšeném stupni anglické gramotnosti.       

Adaptace významová se ani tentokrát neprojevila v opačném směru. Sémanticky 

se slova zužují, nedochází k významovému rozšíření. „Na zeleninu člověk většinou chuť 

nemá. Ale když to překoná a má dobré recepty, může i zelenina chutnat stejně dobře 

jako nezdravý snack.“
167

 Opět se nesčetněkrát opakuje přídavné jméno cool: „Dobrá 

zpráva pro všechny fanoušky: tenhle poker o zvýšení platu dopadl smířlivě – díky skvělé 

sledovanosti, se těmto cool šílencům povedlo prosadit své požadavky a nakonec ten 
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balík peněz opravdu dostanou.“
168

 Nebo v dalším příkladu: „Ve skutečnosti ne – nebyl 

jsem ani cool ani necool. Byl jsem spíše nenápadný.“
169

 Ať už zvolíme jakýkoli příklad, 

vždy bude sémantika slova cool znamenat pouze něco či někoho, kdo je v módě, jde 

s dobou, ostatní původní významy lexému se opomíjí.   

7.3.2   Pragmatický a publicistický aspekt 

Pro recipienty je v tomto ohledu opět zásadní kontext, bez něhož by pro čtenáře 

bylo zásadním způsobem omezeno porozumění publikovaných textů. Mnoho 

anglicismů autoři berou za pevnou součást slovní zásoby svých čtenářů, tudíž opětovně 

může dojít k porušení kooperačních principů komunikace. Zásadním účelem 

anglicismů, který reprezentují v komunikátech, je reference a deixe. „Best band ever!? 

Kapela, která láme všechny rekordy! Náš mega-seriál o chlapecké kapele One 

Direction!“
170

 

Ze své sémantické pozice, kdy slova přicházejí do cílového jazyka se zúženým 

významem a fungují jako synonyma, zůstávají tyto výrazy mnohem častěji na jazykové 

periferii, než že by výrazněji zasáhly do cílového jazyka. Na druhou stranu ale musíme 

dodat, že spousta z nich se i s tak omezeným významem stala nedílnou součástí jazyka, 

neboť navzdory tomu, že kdysi čeština měla tendenci tvořit si vlastní adekvátní 

ekvivalenty, se celkový vývoj společnosti ubírá tak rychle, že je mnohem ekonomičtější 

přebrat a integrovat do systému slovo, jež se používá nejenom v češtině, ale funguje 

jako mezinárodní termín, a zároveň tak splňuje elementární pravidlo publicistiky, tedy 

co nejrychleji reagovat na změny.  

7.4   Shrnutí  

Co se týče četnosti používání anglicismů v komunikátech Popcornu, je jasně 

pozorovatelná vzestupná tendence, když v roce 2014 časopis publikuje obrovské 

množství anglických výrazů. Adaptační proces grafický si udržoval totožnou tendenci 

napříč desetiletími. Již v roce 1995 se časopis vybral jasné zaměření, a tím bylo 

zapojení anglického pravopisu, výjimečně anglicismy kolísaly mezi českým a 

anglickým pravopisem. V roce 2004 ovšem magazín začal u některých vybraných slov 

pravopis nepravidelně a bez vymezitelného pravidla střídat. Nepatrnou tendenci jsme 

mohli vypozorovat v názvech komunikátů, kdy se objevoval častěji český přepis, 
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nicméně v titulcích měla tato tendence rozhodný cíl, zaujmout čtenáře a přimět ho 

přečíst si článek. V roce 2014 pak jednoznačně dominuje anglický pravopis slov. 

V tomto roce také vrcholí využívání anglicismů, kdy i u výrazů v češtině běžně 

užívaných autoři preferovali anglické ekvivalenty, a tím tak jazyk časopisu proměnili 

a upřednostnili moderní vyjadřování, jež by mělo být recipientům bližší. 

Adaptace morfologická probíhá po pozorovanou dobu obdobně, nejvíce 

přejatých anglicismů se zařazuje mezi substantiva, v menší míře pak mezi adjektiva a 

verba, v ojedinělých případech se dostávají i mezi ostatní slovní druhy. Sémanticky pak 

svůj význam oproti původnímu významu zužují a přebírají pouze tu sémantiku, kterou 

v daném kontextu zužitkují, a ta se pak následně ujme s omezeným významem.  

Pragmaticky se anglicismy ve všech třech ročnících uplatňují jako prostředky 

reference a deixe. Kontextuálně recipienti ne vždy potřebují znát situační kontext, 

nicméně zvláště v posledním ročníku se čtenáři neobejdou bez zkušenostního kontextu. 

Kooperační principy mají naopak tendenci sestupnou, čím dále půjdeme směrem 

k dnešku, tím s menší jistotou můžeme tvrdit, že maximy splňují veškeré podmínky 

úspěšné komunikace. 

Texty v těchto analyzovaných letech si publicisticky udržují stejný charakter, 

časopis je založen na kratších zprávách, informacích o koncertech či nových hudebních 

nosičích, velkou část komunikátů pak představují rozhovory. Anglicismy v prvních 

dvou analyzovaných letech fungují především jako synonyma. Ovšem již v roce 2004 se 

objevuje prvotní tendence, a to využít expresivní a příznakovou formu fonetického 

přepisu anglických slov do češtiny. Tato slova z prvopočátku využívají pouze v titulcích 

článků, za účelem přilákání čtenářů. Později se již dostávají do samotných komunikátů.  

Slovní zásoba se zásadním způsobem obměňuje v roce 2014, předchozí roky si 

zachovávaly obdobné lexémy. Stylově se anglicismy z počátku (jako neologismy) 

ponechávaly na periferii, ovšem pro první dva analyzované ročníky platí, že 

s postupujícími roky se dostávají blíže do centra slovní zásoby časopisů. Anglicismy 

užité v roce 2014 ale (zatím) zůstávají na periferii jazyka, působí příznakově.   
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8   Časopis Cosmopolitan  
Ženský lifestylový časopis v České republice vychází od roku 1994 jako 

měsíčník a publikuje ho vydavatelství Stratosféra, později Bauer Media Praha.
171

 

Především v počátcích vydávání se magazín stal nejprodávanějším na trhu a těžil tak 

z exkluzivního postavení, neboť na českém trhu začal působit jako první a postrádal tak 

konkurenci. Od roku 2001 souběžně vychází dva formáty, klasický formát (200x270 

mm) a Cosmopolitan mini (170x230 mm).  

 Americká společnost Hearst Corporation USA disponuje registrovanou značkou 

Cosmopolitan. Historicky první světové číslo časopisu Cosmopolitan vzniklo v roce 

1886 ve Spojených státech.
172

 Dnes vychází v 62 zemích světa, mj. v Indonésii, Izraeli, 

Polsku, Slovensku, Austrálii.
173

 Různá zahraniční vydání spojuje několik prvků. 

Samozřejmě totožné je zaměření časopisu, exkluzivní interview s mezinárodní 

celebritou, obdobné jsou i rubriky. Veškerá ve světě vydaná čísla Cosmopolitanu se 

posílají od New Yorku, kde jsou archivována. Markantní složku magazínu představují 

reklamy. Inzerce se přizpůsobuje cílovému publiku. Nechybí téměř na žádné 

dvoustraně. Samotným inzerentům se dokonce i některá vydání přizpůsobují.  

8.1   Cosmopolitan 1995 

Autoři Cosmopolitanu již v roce 1995 zakomponovali do časopisu mnoho 

anglických slov, se kterými nakládali různě. Vyskytují se zde anglicismy, které se 

v zásadě často opakují. Všechny prošly interferencí, byly v textu použity v určitém 

kontextu, novotvary se v tomto ročníku neobjevují.    

8.1.1   Problematika anglicismů 

Grafická adaptace nemá jednoznačný charakter, někdy se liší i u stejných slov. 

Anglicismy se v zásadě dělí na dvě skupiny, kdy jedna si ponechává původní psanou 

normu a ta druhá naopak přebírá pravopis cílového jazyka. Mezi anglická slova, jež si 

zachovala původní grafickou podobu, patří lexémy: drink, interview, thriller, teenager, 

science fiction, billboard, manager a mnohé další. „Už je dávno zapomenuto, že dřív za 
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recepcí seděla netečně pracovnice, která neuměla odpovědět na otázku, v čem je lepší 

dražší pokoj než levnější, že liftboy netušil, kdo zpívá v jejich baru a telefonistka marně 

hádala, co lze sledovat na hotelovém televizním okruhu.“
174

  

U slov přejímající český pravopis je zajímavé především to, že jejich psaná 

forma není jednotná, ale mění se v rámci časopisu dle úsudku autorů. Grafická podoba 

kolísá u slov business/byznys („Business třída je zlatá střední cesta.“
175

 X „Mají „svůj“ 

pultík označený First Class, u kterého sice postává několik byznysmenů, ale rozhodně 

ne davy.“
176

), make-up/mejkap („Několik profesionálních triků pro makeup“
177

 X „A 

pleť? Na té mám asi kilo mejkapu, jinak je příšerná.“
178

), aerobik/aerobic („Jestli třeba 

před tím, než jde poskakovat do aerobiku, hodinu tancuje po obýváku, aby se 

unavila?“
179

 X „… a ještě jsem chodívala na aerobic“
180

). U slova mejkap se v tomto 

určitém příkladu použití českého přepisu nabízelo, neboť text byl zamýšlen 

hyperbolicky, tudíž hovorovější a ne tak často užívaný pravopis podpoří vyznění, 

kterého se autorka snažila dosáhnout. U oficiálnějších článků, kde časopis inzeroval 

druhy kosmetiky, se zásadně psal make-up, aby se nepodryla věcná stránka produktů i 

textu.  

 Adaptace tvaroslovná probíhá u každého přejatého lexému, ty se zařazují 

výhradně mezi substantiva a adjektiva. „Místo happy endu pak nastane katastrofa, nikdy 

ho nepřesvědčí, že to byla jen finta a že vůbec není paroháč.“
181

 Pro plurálovou 

koncovku zásadně využívají pouze české zakončení: „Mají „svůj“ pultík označený First 

Class, u kterého sice postává několik byznysmenů, ale rozhodně ne davy.“
182
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Adjektiva se v porovnání se substantivy nevyskytují v takové míře: „Do jisté 

doby jsem se domnívala, že sexual harrasment je mýtus; něco jako spravedlivá dělba 

domácích prací mezi dvěma zaměstnanými milenci.“
183

 Mezi dalšími se mnohokrát 

vyskytuje přídavné jméno sexy, atraktivní nebo se objevují kolokace jako science 

fiction nebo love story. 

Sémantická adaptace lexémů probíhá pouze tak, že se významy slov zužují: „Ale 

nic naplat; každá jsme trochu exhibicionistka, takže upnuté body ze šatníku prostě 

nevyřadíme.“
184

 Kromě významu části oděvu disponuje lexém v původním jazyce 

mnohými: tělo, těleso, sbor, obsah nebo jádro. 

8.1.2   Pragmatický a publicistický aspekt 

 Autoři dbají na možnou neznalost cizího jazyka a důsledně vysvětlují neznámé 

pojmy, a tak dodržují kooperační principy komunikace. Také zkušenostní kontext není 

pro porozumění tomuto analyzovanému ročníku zásadní. Kromě reference („Rychlá 

chůze neboli walking, způsob použitelný i při rozhovoru s kolegou nebo obchodním 

partnerem.“
185

) v textu anglicismy fungují i metaforicky, kdy na příklad přirovnali 

milostný vztah k obchodování na burze: „Investujte dlouhodobě – Krátkodobé investice 

mají jepičí život, i když takzvaní jednodenní hazardéři mohou za den či několik málo 

týdnů vydělat fantastické peníze“
186

 

 Z perspektivy publicistiky fungují anglicismy především jako synonyma, kdy 

obohacují výrazové prostředky časopisu. Někdy uvádí i nové termíny a seznamuje 

čtenářky s aktuálními trendy v oblasti módy, líčení i techniky, a proto je užití 

anglických slov nevyhnutelné. Na rozdíl od nadcházejících ročníků magazín nevyužívá 

anglicismy v titulcích. 

8.2   Cosmopolitan 2004 

Anglicismy se v tomto ročníku Cosmopolitanu často využívaly, ovšem je ale 

nutné říci, že se v zásadě stále opakovaly totožné lexémy (showbyznys, sex-appeal, 

song, drink, trik, klub, make-up).  
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8.2.1   Problematika anglicismů  

Ortoepickou adaptaci v tištěném médiu nemůžeme identifikovat, naopak 

adaptace grafická, tvaroslovná a významová je z psaného projevu jasně patrná.  

Nicméně i tak výslovnost ovlivňuje výslednou grafickou podobu, neboť pravopisná 

adaptace probíhá jednak pod vlivem grafické podoby, kdy grafická podoba dává 

lexémům základ a tomu se pak přizpůsobí výslovnost, nebo naopak. „Pozici 

copywritera považují za něco mezi překupnicí opia a padlou ženou, takže o vašem 

zaměstnání ve společnosti mluví buď šeptem, nebo vůbec.“
187

 Grafickou podobu 

počeštěných slov přebrala jen menší část lexémů. „Hoďte do sebe čtyři panáky džinu a 

přinejmenším do ranní kocoviny máte o skvělé sebevědomí postaráno.“
188

 Jasně 

dominují anglicismy, jež si ponechávají původní formu a nepodrobí se změně. 

Nevyskytují se ani expresivně laděné české přepisy anglických lexémů. „Představte si, 

že někdo nasypal všechny střípky vaší paměti do šejkru a pořádně s ním zatřepal. Z 

archivu, v němž se dříve nacházely pečlivě srovnané šanony se štítky vaší skutečnost, 

fantazie, sny, prožité, přejaté, se náhle stane chaotická hromada.“
189

 V textu české 

přepisy neupoutají pozornost čtenáře natolik, aby chápal počeštěné formy jako 

expresivní.  

 Anglicismy se morfologicky zařazují v zásadě jen mezi podstatná jména, 

adjektiva a  slovesa. Mezi substantivy převládají opakující se výrazy jako drink, show,  

make-up, e-mail nebo party. „Možná taky toužíte chodit oblečená sexy, přestože vám 

peněženkou profukuje severák. V tom případě vězte, že se nemusíte spoléhat jen na 

slídění po second handech a sezónní výprodeje. Existují obchody, které nabízejí úžasné 

zlevněné módní zboží 365 dní v roce! Podobných nákupních center (jmenují se outlety) 

jsou v zahraničí mraky.“
190

 Podstatná jména tvoří kongruenci s ostatními větnými členy, 

přijímají české koncovky, a tím se plně zapojují do systému cílového jazyka. Pro 

vyjádření množného čísla se také preferují české koncovky: „Statní bodyguardi. Nový 

trend! Celebrity platí za ochranu tučným strážným andělům s čokoládovou pletí.“
191

 Ani 

                                                           
187

 DVOŘÁKOVÁ, Bára.  35 věcí, které už rodičům odpusťte. Cosmopolitan. Praha: Hearst-Stratosféra. 

Červenec 2004, roč. 11, č. 7, s. 21.  
188

 DVOŘÁKOVÁ, Bára.  12 VĚCÍ, KTERÉ VÁM ZVEDNOU SEBEVĚDOMÍ. Cosmopolitan. Praha: 

Hearst-Stratosféra. Říjen 2004, roč. 11, č. 10, s. 25. 
189

 ŠKODÁKOVÁ, Simona. CO JE TO DÉJÀ VU. Cosmopolitan. Praha: Hearst-Stratosféra. Únor 2004, 

roč. 11, č. 2, s. 22. 
190

 KLEVISOVÁ, Michaela. Ušetřete V OUTLETU. Cosmopolitan. Praha: Hearst-Stratosféra. Únor 

2004, roč. 11, č. 2, s. 28. 
191

 VOTRUBOVÁ, Andrea. STATNÍ BODYGUARDI. Cosmopolitan. Praha: Hearst-Stratosféra. Únor 

2004, roč. 11, č. 2, s. 18. 



49 

 

v nadpisech se neupřednostňují anglické koncovky. Jedinou výjimkou byl v článku 

název party: „Pokud chcete, aby s vámi večer pařily i starší věkové kategorie, vyhlaste 

do půlnoci party ve stylu oldies. Rozproudí zábavu lépe než technorytmus.“
192

  

 Obdobně jako podstatná jména i adjektiva se mnohokrát opakují: sexy, 

atraktivní, rockový apod. „Když vám kadeřnice stvoří na hlavě frizúru velice vhodnou 

do pankáčského klubu nebo na motorkářský sjezd a vy tam zrovna nejedete.“
193

 Pro 

přídavná jména spíše platí, že spolu s koncovkou přijmou i počeštěnou grafickou 

podobu, pokud tomu nebrání již zavedený pravopis. „Následoval další castingový 

maraton, tentokrát v Londýně. (…) Po dvou týdnech čekání mi casting director volal, že 

mě vybrali.“
194

  

 Převzatá slovesa se rozhodně neobjevují v takové míře jako podstatná jména. 

Do cílového jazyka se dostala díky pojmenovací nouzi či nutnosti oživit slovní zásobu. 

„Nejspíš jste dosurfovali na internetovou seznamku, protože oba toužíte po lásce.“
195

 

Verbum v češtině tvoří jak koncovky časování, tak i sufixy, tudíž můžeme vysledovat 

jeho plné zakomponování do systému. Mezi dalšími výrazy se vyskytla slovesa jako 

flirtovat, programovat, monitorovat. 

 Adaptace významová v tomto ročníku nepostupuje pouze k sémantickému 

zúžení. Zvláště u sloves, kdy se autorky snažily o aktualizaci a o oživení textu, 

docházelo k častému novému využití nebo rozšíření významu. „K tomuto závěru 

dospěla antropoložka poté, co proskenovala desítky láskou sežehnutých mozků.“
196

 

K běžně užívanému výrazu skenovat něco do počítače přidala autorka další sémantiku 

slova, a to ve významu rentgenového vyšetření, který ale není pro češtinu tak rozšířený. 

Mimo klasického tvaru navíc ještě přidala sufix pro-, a tím upozornila na odlišný 

význam.  
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8.2.2   Pragmatické a publicistické aspekty 

 Z obou úhlů pohledů se magazín jednoznačně snaží oživit a vytvořit text, jenž by 

zaujal i pobavil. Anglicismy se pak snaží využít právě pro tyto účely, díky nimž 

dosahují nového rozměru v jazyce. Povahu komunikátů, kdy převažují reportáže, 

fejetony nebo příběhy ze života, tento účel umožňuje. Poprvé tak anglická slova neplní 

jen požadavek synonymní či referenční, byť oba příklady jsou také obsažené 

v analyzovaném ročníku. O to podstatnější roli hraje kontext. „Relaxujte v síti. Máte-li 

přístup na internet, v pauze se můžete k zábavě prosurfovat. Jak na to: Zabruste třeba 

na adresu munilezivoty.pc.cz.“
197

 Výrazem relaxovat v síti nemá autorka na mysli ležet 

v houpací síti, ale metaforicky odpočinout si pomocí internetu. Bez situačního kontextu 

a ko-textu bychom správně neporozuměli míněné informaci.  

 Kromě kontextu jakou anglicismy užívány i jako prostředky reference a deixe.  

„Zaměstnavatel nechal naistalovat nový počítačový program, kterému rozumíte jako 

Eskymák plážovému volejbalu. Ostatní kolegové ovšem s novým softwarem nemají 

problém.“
198

 Reference je zde zastoupena plnovýznamovým lexémem. Kooperační 

princip může být ovšem narušen z několika hledisek, především maximou kvantity, 

relevantnosti a pak také jasnosti, a tak může komunikát působit pro adresáta 

neprůhledně.      

Z publicistického hlediska synonymum zabraňuje opakování slov. V tomto 

ročníku se anglicismy zapojily do textu právě s tímto záměrem, nepůsobily ve článcích 

expresivně, nepatřičně, v zásadě byly vhodně užity.    

8.3   Cosmopolitan 2014 

 Struktura časopisu se oproti minulým rokům nezměnila, i tematicky si stále 

zachovává stejnou linii. Jedinou změnou může být častější uvádění a představování 

technických novinek či pokroků, kterému dříve nebyl dán takový prostor. Cosmopolitan 

i nadále doprovází značné množství reklam, jež jsou vždy viditelně označeny jako 

Cosmopolitan Promotion.  
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8.3.1   Problematika anglicismů 

Pokud se povídáme na problematiku anglicismů, tak uvidíme, že v roce 2014 se 

do časopisu dostalo mnohem více anglických slov než v letech předcházejících. Výrazy 

jako styl, outfit, management, drink, make-up, party a mnohá další najdeme v každém 

textu a jejich interference do jazyka je dobře patrná.  

Adaptace ortoepická je zaznamenatelná pouze u několika slov, jejichž český 

pravopis se již zažil. Adaptace grafická se využívá pouze v zanedbatelných příkladech, 

dominuje tendence zachovávat původní pravopis. „Už si nepotřebujete dodávat kuráž 

pitím alkoholu, netrpělivě čekat, až vám muž laskavě zavolá, nebo si nechat udělat 

piercing, abyste se cítila cool.“
199

 Z lexémů, které dosud nebyly v předešlých letech 

použity v komunikátech, se vyskytuje na příklad slovo hashtag nebo post. „Sledujte 

Taťániny pokroky, její tréninkový plán, pocity, ale také tipy na běhání a sdílejte s ní i 

s ostatními běžkyněmi své zážitky, zkušenosti a fotky z běhání a vlastní přípravy na 

svých sociálních sítích! Nezapomeňte k postům vždy přidat hashtag #mych5km.“
200

 Oba 

lexémy se do češtiny dostaly poměrně rychle spolu s novými počítačovými aplikacemi. 

Pro práci s nimi chyběly cílovému jazyku pojmenovací prostředky, tudíž zároveň 

s technickým pokrokem byla čeština nucena přijmout i anglicismy, neboť programy 

pochází právě z angličtiny a u těchto příkladů je v časopise ponechali v původním 

znění. Nicméně se vyskytl jednou i v přepsané formě: „Na sociálních sítích pamatujte 

hlavně na to, že všechno, co nahrajete, tvoří váš obsah. Ať se jedná o status, fotku, nebo 

jen samotný „lajk“ u cizího příspěvku.“
201

  Počeštěná forma anglicismů se vykytuje 

výjimečně. „Připadalo mi normální mít na sobě roztrhané tričko s obrázkem kapely, 

které týdny nevidělo pračku,“ směje se dvaadvacetiletá modelka a dýdžejka.“
202

 

V tomto případě pravděpodobně autorka zvolila český přepis z důvodu přechýlení slova 

DJ do ženského rodu s koncovkou typickou pro feminina, která by s anglickou zkratkou 

působila zvláštně.  

Několik českých slov pak autoři použili s českým přepisem, především pro 

výrazy, jež jsou v češtině více ukotveny, pak volí spíše český pravopis: „Odrazuje vás, 
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že nemůžete dostat svůj vysněný džob?“
203

 Obdobně: „Když pak Eva opustila sféru 

tvrdého byznysu, rozhodla se onen chybějící rozcestník, který by umožnil lidem ve 

čtvrtek večer najít plán na víkend, vytvořit sama.“
204

 Nicméně tato tendence je rozhodně 

v menšině a jednoznačně dominuje původní pravopis nad tím zdomácnělým. Nově se 

vyskytuje i hovorová forma přejatých anglicismů, jíž signifikuje dání výrazu do 

uvozovek: „Na sociálních sítích pamatujte hlavně na to, že všechno, co nahrajete, tvoří 

váš obsah. Ať se jedná o status, fotku, nebo jen samotný „lajk“ u cizího příspěvku.“
205

 

Z pragmatického pohledu zde autorka již zdůraznila slovo lajk výrazem samotný, tudíž 

můžeme usuzovat, že zamýšlela expresivitou hovorovým přepisem anglicismu lajk 

poukázat na to, že i taková nepatrná akce by mohla způsobit nedozírnou reakci. Čtenář 

tak slovo lajk nepřejde bez povšimnutí.   

Adaptace tvaroslovná je opět bohatší ve srovnání s předchozími ročníky. Kromě 

podstatných a přídavných jmen se do cílového jazyka mnohem častěji dostávají slovesa 

a adverbia. Vyjma běžně se opakujících substantiv jako mail, e-mail, image, drink nebo 

outfit („Outfity v tónech růžové a bílé jsme vám namíchali v Palladiu.“
206

) se objevují i 

nová, případně v odlišných tvarech: „Při multitaskingu tříštíte pozornost, jste unavená, 

nestíháte.“
207

 Podstatná jména se plně zapojila do systému cílového jazyka, bez výjimky 

se přiřazují k příslušnému deklinačnímu typu.  

Zakončení plurálové koncovky se v tomto čísle již ustálilo a v zásadě si 

substantiva uchovávají pouze typicky české koncovky pro množné číslo: „Znáte 

nepřehlédnutelné reklamní bannery, které vám vyskakují v horní části okna při otevření 

jakékoli stránky na internetu?“
208

 V uvedeném příkladu vidíme, že si lexém zachoval 

původní pravopis, zdvojenou konsonantu, ale přijalo českou koncovku dle náležitého 

vzoru. Analogicky substantivum funguje i v této ukázce: „Multitaskeři si aktivně trénují 
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povrchnost a neefektivnost.“
209

 Vyskytl se ale i jeden příklad, kdy bylo užito 

charakteristické koncovky pro anglický plurál: „Zkuste také zrušit ukládání souborů 

cookies nebo přejděte do anonymního režimu.“
210

 Opětovně se setkáváme s problémem, 

kdy se anglicismus dostal do cílového jazyka jako novotvar na základě další vzniklé 

informační skutečnosti, jíž se nedostával český ekvivalent, a tudíž si jazyk pomohl 

přijetím anglického lexému, tentokrát již v plurálové formě.     

Co se týče adjektiv, analyzovaný ročník obsahuje přídavná jména, jež tvoří 

afixy, a tak vykazuje známky plného začlenění do systému, ale i ta, co si zachovávají 

originální tvar. „Já si potrpím na eleganci a kupuju si na své věci designové krabice.“ 

Výše uvedená ukázka prezentuje část adjektiv zařazených do systému. Ta, která si 

ponechávají původní formu a nepodvolí se českému skloňování, představuje druhou 

četnou skupinu. Taková adjektiva mohou tvořit kolokaci s jiným anglickým výrazem: 

„Tak vy chcete home office?“
211

 Anebo samy nepřibírají koncovku, byť by to jejich 

zakončení dovolilo, nicméně se používání těchto adjektiv ustálilo na nesklonné normě: 

„Mnoho žen single život tak baví, že jim na vztah nezbývá čas.“
212

 Mnohá další 

nesklonná adjektiva se vyskytovala napříč časopisem: cool, fresh nebo fajn. Tyto výrazy 

mají jednu společnou entitu, jejich častým módním užíváním v nesklonném tvaru se 

dostaly do úzu a již se používají jen v tomto tvaru.   

 Oproti předchozím letům Cosmopolitan přejímá i velkou část sloves. Především 

z toho důvodu, že nové technologie se do jazyka přenesly velice rychle a práce s nimi 

vyžadovala také adekvátní slovní zásobu. „Postnete fotku a během chvíle ji zhlédne 18 

000 lidí.“
213

 V češtině spolu s verbem postovat existuje i substantivum post a obě slova 

jsou spojena se sociálními sítěmi. Na příkladu slovesa vidíme jeho zapojení do systému, 

kdy v textu verbum časuje, funguje i v minulém a budoucím čase. Podobným 

příkladem, kdy došlo k zakomponování nového výrazu, původně technologického rázu, 
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je i slovo skypovat: „Skoro každý den jsem s přítelem skypovala, ale neměla nejmenší 

tušení, co mě čeká po příjezdu.“
214

 U tohoto lexému již pozorujeme tvoření préterita.  

 Z nesklonných slovních druhů se tu poprvé objevilo adverbium: „Kdo tráví život 

online, důvěrně zná bezesné noci.“
215

 Jako příslovečné určení způsobu si slovo online 

zachovalo svůj neohebný charakter.  

 Adaptace významová probíhá jednosměrně, a to k zúžení sémantiky oproti 

původnímu významu. „I když tvůrci nejnovějších trendů oprášili osvědčenou klasiku, do 

které patří i výrazná rtěnka, černá řasenka i evergreen prozářené pleti, rozhodně 

nečekejte nudu.“
216

 Oproti původní sémantice slova evergreen (stále oblíbený, věčně 

zelený strom apod.) si čeština vzala pouze význam věčný, věčně trvající.  

8.3.2   Pragmatický a publicistický aspekt 

Z pragmatického pohledu většina anglicismů zaujímá v komunikátech funkce 

reference a deixe: „Odrazuje vás, že nemůžete dostat svůj vysněný džob? Nic není 

ztraceno! Jana Ščamburová objevila, do jakých nejhorších prací v životě se pustily dnes 

už úspěšné ženy.“
217

 Synonymní řada většiny jazyků bývá omezena z toho důvodu, že 

pro jazyk je neekonomické ponechávat si několik totožných slov, jež vystihují stejnou 

sémantiku, proto si častokrát půjčují mezinárodní termíny, které oživí text.  

 Mnohokrát použité je i slovo surfovat po internetu, oproti původnímu významu 

spojeného se sportem: „Při surfování vás pro reklamní účely sleduje spousta subjektů, 

které anonymní informace předávají dál.“
218

 V tomto případě musí čtenář mít i 

zkušenostní kontext, neboť kolokace surfovat po internetu je zde vynechána, tudíž by 

mohla být narušena maxima relevance a kvality.   

 Anglické lexémy se v tomto roce dostávají i do titulků komunikátů a do názvů 

jednotlivých rubrik.  
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8.4   Shrnutí 

 Četnost anglicismů objevující se během dvaceti let v tomto magazínu je 

obdobná, ovšem nevyskytují se tak výrazně jako u Popcornu. Anglicismy do 

komunikátů zapadají a nepůsobí v nich nepatřičným či nadpočetným dojmem. Částečně 

se proměňují použité anglicismy, kdy autoři magazínu reagují na konkrétní 

pojmenovací potřebu.  

 Grafický adaptační proces z počátku roku 1995 ještě v některých lexémech 

kolísá, je znát, že chybí určitá předloha, dle níž by se anglicismy uchopily. Nicméně 

v průběhu dalších let se proces ustaluje, ta slova, jež v češtině fungují delší dobu, autoři 

začali psát českým pravopisem, neologismy pak zásadně tím anglickým. V roce 2014 

již zbývá nepoměrně menší část lexémů psaných českým pravopisem.  

 Morfologické rozřazení probíhá již od počátku přijímání anglicismů. Ve 

sledovaném období se vždy dostávalo do jazyka nejvíce podstatných jmen, následovala 

adjektiva. V roce 2014 pak přibylo výrazně sloves, což přisuzujeme faktu, že se do 

jazyka dostávaly lexémy zejména ve spojitosti s technickým světem. Ostatní slovní 

druhy byly zastoupeny jednotlivými slovy, některé vůbec. Sémanticky se ještě v roce 

1995 anglické lexémy zužovaly, v roce 2004 však začala část z nich vykazovat opačnou 

tendenci, nicméně v roce 2014 se anglicismy opět vrátily k původnímu sémantickému 

zužování.  

 Z pragmatického pohledu nejsou anglicismy užívány jen jako prostředky 

reference či deixe, častokrát nabývají v kontextu jiných významů, než který si s sebou 

do češtiny přinesly. V těchto příkladech je tedy nutné, aby čtenář byl zasvěcen do ko-

textu, případně situačního kontextu. Zkušenostní kontext naopak není podstatný, neboť 

časopis dbá na zasvěcení do anglických termínů, důkladně vysvětluje nové pojmy.   

 Komunikáty si mezi lety 1995 – 2014 udržují totožný charakter, stále se objevují 

reportáže, story, interview nebo fejetony. Zapojení anglicismů do článků začíná i u 

Cosmopolitanu na úrovni synonymní. Od roku 2004 ale zařazují nový rozměr, a to 

aktualizace mnohých kolokací právě díky anglickým výrazům, časté jsou metafory, 

anglicismy jsou do magazínu zapojeny velice vhodně, nepůsobí nadbytečně, expresivně.   

 Slovní zásoba se zásadním způsobem neobměňuje. Časopis pružně reaguje na 

aktuální poptávku. Nové lexémy se do jazyka časopisu postupně přidávají, ale ty, co 
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patří do centra slovní zásoby, v jazyku přetrvávají. Stylově se anglicismy náleží do 

publicistiky. 
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9   Časopis Bravo 
 Magazín pro mládež ve věku od 12 do 18 let věnovaný moderní hudbě, filmu a 

problémům mladých lidí je v České republice vydávaný od roku 1991, když úplně první 

číslo vyšlo 19. prosince 1991, a poslední číslo vyšlo v prosinci roku 2015. Od roku 

2013 byl přidán podnázev Super. Do 31. prosince 1992 vycházel s periodicitou jednou 

měsíčně, ale od prvního lednového čísla v roce 1993 je publikován jednou za dva týdny 

v rozsahu 32 stran a s rozměrem 210/280. Publikaci zajišťuje vydavatelství Europress 

(2006 – 2015 Bauer Media).  

 Časopis se zaměřuje na mladé publikum, které informuje především o aktuálním 

dění na hudební a filmové scéně, publikuje interview se známými hvězdami, přináší 

informace o koncertech, jež se konaly či teprve konat budou. Čtenáři si na stránkách 

Brava mohou napsat o radu, pomoc s osobními, rodinnými či školními problémy, se 

kterými se nedokáží sami poradit, mohou si vyzkoušet různorodé testy, luštit křížovky a 

samozřejmě soutěžit o hodnotné ceny. Inzerce je i v Bravu běžná, ale v porovnání 

s ostatními analyzovanými časopisy není přítomna v tak velkém rozsahu. Z počátku se 

v časopise kromě článků psaných česky objevují i texty slovenské.         

 

9.1   Bravo 1995 

 Bravo má hned od začátku svého vydávání pevně stanovené rubriky, do nichž 

nezasahuje. Na rozdíl od Popcornu a Cosmopolitanu nedisponuje cizí předlohou, tudíž 

texty reagují jen na české publikum, nemusí tedy kopírovat model, který až posléze 

přizpůsobí domácímu cílovému čtenáři. Bravo se věnuje především hudbě a ještě v roce 

1995 uvádí k anglickým názvům písniček v závorkách jejich české překlady.    

9.1.1   Problematika anglicismů 

 Anglická slova jsou nedílnou součástí vyjadřování časopisu. Opět se ale jedná 

spíše o několikanásobné používání totožných lexémů, ze substantiv například show, 

singl, disco, showbyznys atd., z adjektiv se mnohokrát opakují pouze názvy hudebních 

žánrů, například dancefloorový, pop či rockový. Ve srovnání se substantivy se adjektiva 

vyskytují velmi málo. Jediné sloveso pak zastupuje lexém rockovat v rozhovoru se 
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Stevenem Tylerem: „Když tam nahoře na pódiu rockuju, pak nemyslím na to, kolik mi 

je.“
219

 Ostatní slovní druhy se v tomto ročníku časopisu neobjevily.  

I zde můžeme konstatovat, že anglicismy prošly interferencí, neboť byly 

přeneseny do cílového jazyka a užity v určitém kontextu. Adaptační procesy jsou 

v tomto směru nejzajímavější u substantiv, kterých bylo v časopisu užito nejvíce. 

Adaptace ortoepická se ani v tomto případě nedá vysledovat. „Pro fanoušky 

diskomuziky je Marusha velkým překvapením. Na první pohled zaujme svou ztřeštěnou 

image: dlouhé vlasy si zaplétá do komických vrkočů, její make-up hraje všemi barvami, 

oblečení zdůrazňuje jí nežensky vyzáblou postavu.“
220

 Nemůžeme z psaného projevu 

jednoznačně určit správnou či špatnou výslovnost, ani případnou substituci hlásek, 

kterými čeština nedisponuje. Jednoznačná je ovšem preference psaní anglicismů, kdy 

ani v jednom případě nebyl použit český fonetický přepis lexémů.  

 U adaptace pravopisné, jež úzce souvisí a ortoepickou, nedochází k počešťování 

anglických výrazů. Psaná podoba těchto slov se nepřizpůsobuje české, zásadně si 

ponechávají původní pravopis. „S frontmanem Stevenem Tylerem (46) si BRAVO 

domluvilo schůzku pro interview „mezi čtyřma očima“.“
221

 Hned dna anglicismy 

v tomto příkladu, frontman a interview, jsou napsány původním pravopisem, ale 

obzvláště u slova frontman by se nabízelo zaměnění hlásek a na e díky výslovnostnímu 

vlivu, ovšem ani zde nedošlo u substantiva ke změně. Obdobně pak autoři magazínu 

pracují se slovy show, poster, cover, coververze či gag.  

 Registrujeme ale i případy, kdy psaná forma slov kolísá mezi českým 

počeštěným výrazem a originálním: „Fleece - hebké, jemné a teplé – takové jsou oděvy 

a doplňky z měkkého flísu, které se staly hitem letošní zimy.“
222

 V samotném článku se 

pak u popisků oděvů pravidelně střídají obě formy, fleece/flís. Z publicistického i 

pragmatického hlediska bychom mohli hádat, že z důvodu nechtěného opakování slov 

autoři zvolili střídání pravopisu, byť se nejedná vyloženě o synonyma, ale minimálně 

psanou podobou se od sebe vzájemně odliší, je tedy otázkou, zdali v tomto případě se 

ještě jednalo o neustálenou grafickou podobu slova, či šlo o cílenou aktivizaci čtenáře.  
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 K adaptaci tvaroslovné došlo ve všech publikovaných případech anglických 

výrazů. Jestliže se zaměříme na morfologicko-slovotvorné rozřazení, jednoznačně 

dominují podstatná jména nad adjektivy a slovesy. Některá ze substantiv již pravidelně 

tvoří koncovky dle řádného vzoru, jiná si prozatím ponechávají nesklonný charakter, 

nebo jsou napsána do věty tak, aby si nesklonnost mohla ponechat. Následující příklady 

ukazují, jak substantiva zacházejí a přijímají české koncovky: 

„Staronová“ dancefloorová dvojice ze Slovenska chystá velkolepou pódiovou show, ve 

které se nebude jenom tancovat, ale také zpívat – a dokonce bez playbacku.“
223

 

„V osmnácti se rozhodl, že zkusí štěstí v srdci amerického showbyznysu, Los 

Angeles.“
224

          

„Mód streetballu na vítězném tažení: v širokých bermudách po lýtka a velkém tričku 

s dlouhým rukávem budete neporazitelní.“
225

 

Substantiva streetball, playback nebo showbyznys a výše uvedené adjektivum 

dancefloorová přijaly koncovky dle deklinačních typů, ke kterým byly v systému 

cílového jazyka přiřazeny.   

Podstatná jména, jež koncovky adaptovala, a zatím nesklonná substantiva se 

počtem vzájemně vyrovnají, ani jedna skupina nepřevyšuje druhou. 

„Body s potiskem vzoru patchwork ke klasickým modrým džínsům připomíná styl 

hippies.“
226

 

„Billy je totiž nechvalně známý revolverový hrdina Divokého západu a boss.“
227

 

„Pro fanoušky diskomuziky je Marusha velkým překvapením. Na první pohled zaujme 

svou ztřeštěnou image: dlouhé vlasy si zaplétá do komických vrkočů, její make-up hraje 

všemi barvami, oblečení zdůrazňuje jí nežensky vyzáblou postavu.“
228
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K přiřazení k deklinačnímu typu dochází jen u těch substantiv, jejichž koncovka 

to umožňuje. Ovšem z pohledu publicistického na zvolených příkladech vidíme, že 

autoři slova píší na pozici neshodných přívlastků, a tím se vyhnuli nutnosti konjugace. 

Nicméně do budoucna víme, že vývoj se uchýlil směrem k tomu, aby anglická slova 

přijímala české koncovky, a tak se plnohodnotně zapojila do fungování systému jazyka. 

Co se týká množného čísla, nalezneme příklad jak české koncovky plurálu: „Nové 

album D.J. Boba skrývá celou řadu hitů, s nimiž chce švýcarský král danceflooru po 

celý rok postupně útočit na hitparády;“
229

 tak anglické: „Sami sebe označují jako 

„shop-aholics“, protože hrozně rádi nakupují značkové oblečení.“
230

 

      Sémantická stránka slov se i v tomto analyzovaném ročníku ubírala k tendenci 

zužovat původní význam slov a ponechat si jen tu sémantiku, jež byla potřebná a 

využitelná pro konkrétní text. „Když tam nahoře na pódiu rockuju, pak nemyslím na to, 

kolik mi je. (…) Rock´n´roll pomáhá udržovat mládí – ještě dlouho potrvá, než hodím 

ručník do ringu.“
231

 Slovo ring má v angličtině, kromě kolokace boxerský ring, i další 

významy, jako substantiva kruh, prsten, jádro, plotýnka, zazvonění, nebo jako slovesa 

zatelefonovat, zazvonit, vyzvánět, znít, zdát se či zavádět změny. Čeština si převzala 

z původního systému pouze sémantiky boxerského ringu, pro ostatní si ponechala svá 

vlastní pojmenování, či převzala pro tento účel další, odlišné anglicismy.  

9.1.2   Pragmatický a publicistický aspekt 

 Anglicismy se do systému cílového jazyka zařazují především jako prostředky 

referenční: „Pro fanoušky diskomuziky je Marusha velkým překvapením. Na první 

pohled zaujme svou ztřeštěnou image: dlouhé vlasy si zaplétá do komických vrkočů, její 

make-up hraje všemi barvami, oblečení zdůrazňuje jí nežensky vyzáblou postavu.“
232

 

Pro čtenáře byly anglicismy v tomto ročníku voleny především s ohledem na jejich 

zkušenostní kontext. Pokud došlo k tomu, že autoři časopisu zvolili lexém, který by 

mohl být pro recipienty neprůhledný, vždy ho doplnili o význam či vysvětlení. Obecně 

kontextově anglické výrazy do komunikátů řádně zapadaly, a to v prvé řadě kontext 

situační.  
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 Anglicismy se objevují především v nadpisech článků, v názvu rubrik a na titulní 

straně, jež, jak autoři doufají, by mohlo upoutat pozornost čtenářů.  V komunikátech 

samotných pak představují synonyma a neologismy, případně mají snahu aktualizovat 

text (obzvlášť v názvu článku).     

 

9.2   Bravo 2004 

 Časopis si zachovává své původní zaměření, působí tedy pouze na mladé 

publikum, které informuje o novinkách z oblasti hudební i filmové, neopomíjí ani 

osobní dotazy čtenářů a jejich problémy. Část rubrik nese anglické názvy: Songbook, 

Showbyznys, Filmstory, Movie news, Foto-love-story, Postery, Comix, Fan page, 

Charts (Bravo Chart), World Charts. 

 Z hlediska anglicismů není tento analyzovaný ročník tak bohatý, anglické výrazy 

se vyskytují spíše v názvech článků, nadpisech, než v komunikátech samotných. 

Publikovaná slova jsou běžně interferovanou součástí lexika. Míra jejich adaptace se 

různí a kolísá napříč magazínem.  

9.2.1   Problematika anglicismů 

V rovině ortoepické adaptace v psaném projevu nedokážeme odlišit, zdali došlu 

k substituci hlásek pro češtinu cizích, tudíž je zbytečné se jí zaobírat. Grafická podoba 

nám naopak nabízí množství rozdílů. V konfrontaci s českou výslovností si většina 

anglických slov ponechává původní pravopis: „Důvod: ve svém studiu v Rochester Hills 

nedaleko Detroitu nahrával track s mrtvými rapery Notoriousem B.I.G. a 2Pacem. Song 

se jmenuje „Running (Dying To Live)“ a má být hlavní melodií filmu „Tupac: 

Resurrection“, který mapuje krátký, ale divoký život tohoto gangsta rapera.  „Running“ 

je typický Emův song s geniálním refrénem a skvělými beaty, které mohou napadnout 

snad jen tohoto rapera.“
233

 V ukázce můžeme vidět hned několik příkladů, kdy autoři 

ponechali anglicismy v původní pravopisné podobě. Obdobně se objevily i následující 

příklady: sorry, report, fashion, cool, homepage, beach life, teenager, frontman, drink, 

movie, image, book, school, cheerleading, chat a mnoho dalších.  

Ve srovnatelně menší míře se vyskytují i anglicismy, jejichž původní forma se 

nezachovala a byla upřednostněna počeštěná verze: „Jde to taky mejlem? Jasně, napiš 
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na Sylvinu mejlovou adresu „loveservis“.“
234

 Další výrazy, jež převzaly českou 

pravopisnou formu, byly již pouze slova džob a džungle. V komunikátu tyto lexémy 

působí expresivně, nepatřičně, zaujmou čtenáře na první pohled. V tomto roce se tedy 

jednoznačně upřednostňuje původní psaná norma anglických slov, případný český 

přepis se vyskytuje v komunikátech, které mají na publikum působit neformálně, 

familiárně, díky čemuž by se čtenáři mohli snadněji ztotožnit s příběhem a jeho 

postavami (konkrétní text vypráví obrázkový příběh, foto story, o různých situacích, 

v nichž se mohou i další mladí lidé ocitnout).  

 Do časopisu jsou výjimečně zařazena i celá slovní spojení v angličtině: „Vaším 

úkolem bude strhnout korunu z freeclimbové stěny! Weeee are the 

Chaaampiooooons!!!“
235

 V kontextu článku a zároveň i ze zkušenostního kontextu 

čtenářů použití této kolokace nijak nebrání pochopení smyslu. 

Adaptace tvaroslovná probíhá u všech anglicismů, jejichž koncové zakončení 

umožňuje přijetí a podřízení se k určitému deklinačnímu typu. Nejčastěji se anglická 

slova řadila mezi substantiva („Zatímco já dosud bojovala s úkolem z matiky, ségra už 

zase brouzdala po chatu.“
236

) a adjektiva („Britney, která vždy toužila vdát se za 

vysněného prince a mít ten nejromantičtější obřad, řekla své „ano“ v obyčejných 

džínách a v baseballové čepici na hlavě!!!“
237

), ostatní slovní druhy, mezi něž by se 

anglicismy zařadily, se v tomto ročníku neobjevily.  

Podstatná jména, co se týče koncovky množného čísla, fungují dvojím 

způsobem. Nepatrná část si ponechává typicky anglickou plurálovou koncovku –s, 

druhá skupina pak utváří plurál na základě přiřazeného deklinačního typu. Anglický 

plurál si výrazy zachovávají pouze v nadpisech článků a zásadně ve spojení s dalším 

původním slovem: Sound News, World Charts nebo Movie News. Na druhé straně užití 

českých koncovek rozhodně převládá, neboť tato substantiva jsou užívána 

v komunikátech, nejenom pouze v nadpisech:  „Z absolutních outsiderů se díky 

zpěvačce Fergie stali The Black Eyed Peas novou superskupinou americké hiphopové 
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scény.“
238

 Obdobně substantivum v plurálu funguje u následujícího příkladu: „Hvězdy 

jako designéři – Vytvářejí trendy a mají svůj vlastní styl, o který se chtějí podělit i s 

fanoušky. Zde jsou jejich kreace!“
239

 Opět pozorujeme tendenci, kdy podstatná jména 

nepodléhají adaptaci grafické ani ortoepické, ale pouze přiberou koncovku cílového 

jazyka.  

Adjektiva se vyskytují jednak v podobě nesklonné („Právě jsem byla v trafice a 

koupila jsem si pár cool časáčků!“),
240

 ale i ve formě, která jim umožňuje přijímat 

prefixy a sufixy („Fleecové mikiny na zip a nepromokavé oblečení stačí k pohodovému 

dni na sjezdovce.“).
241

 Přídavná jména se neuplatňují v takové míře jako substantiva. Již 

zcela běžně jako součást českého lexika se objevují názvy hudebních žánrů: „Z 

absolutních outsiderů se díky zpěvačce Fergie stali The Black Eyed Peas novou 

superskupinou americké hiphopové scény.“
242

 U názvů hudebních žánrů čeština musí 

přejímat z angličtiny, neboť žádný ekvivalent v cílovém jazyku neexistuje. Oproti 

tomuto trendu se ale vyskytují adjektiva, jež mají tendenci aktualizovat slovní zásobu: 

„vaším úkolem bude strhnout korunu z freeclimbové stěny!“
243

 Z pragmatického 

pohledu má toto adjektivum jednoznačně referenční potenciál, kdy nabízí synonymní 

alternativu. Z kontextového pohledu se užití anglicismu jeví jako vyhovující především 

z toho důvodu, že v komunikátu funguje jako synonymum, a tak zkušenostní kontext 

čtenářů nebrání pochopení textu.  

Sémanticky se všechny anglicismy adaptují. Do cílového jazyka si ale opět 

zpravidla přenáší významově zúžený význam oproti původnímu jazyku. „Právě jsem 

byla v trafice a koupila jsem si pár cool časáčků.“
244

         

9.2.2   Pragmatický a publicistický aspekt 

Četnost anglicismů se v tomto ročníku zvýšila, pro čtenáře bez znalosti 

anglického jazyka by mohlo čtení časopisu představovat problém, protože autoři místy 

nevysvětlují významy, počítají s tím, že recipienti disponují určitým zkušenostním 

kontextem a porozumí publikovaným textům. Anglicismy se používají jako prostředky 
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reference: „Chceme být „on the top“ (na vrcholu). Co to znamená? Nejsou to jen první 

příčky hitparád, ale obliba a popularita mezi fanouškama, aby se dobře prodávaly naše 

desky, abychom měli hitové skladby a aby se naše muzika lidem líbila.“
245

 

Mimo svou typickou funkci synonym se anglicismy poprvé objevují i 

v hovorové formě: „Pán prstenů i na compu! – Nejen tenhle knižní a filmový trhák je 

pro vás připraven v dnešní nabídce pěti gamesek.“
246

 I zde autoři počítají s obsáhlejší 

znalostí angličtiny recipientů a zároveň se tak přibližují jazyku mladých lidí.  

 

9.3   Bravo 2014 

 Časopis si ponechává původní zaměření, publikuje články o muzice, současných 

hudebních hvězdách, filmových novinkách a radí s osobními problémy. Nedílnou 

součást magazínu tvoří i rozličné soutěže a nechybí ani několik plakátů. Stále cílí na 

publikum mezi lety 12 – 18 let. Jména hlavních rubrik nesou častokrát anglické názvy, 

např. Style, Stars, Beauty, Fun. Tyto rubriky se dále dělí na podtituly jako Star style, 

Beauty news, Game page a Cover story.  

9.3.1   Problematika anglicismů 

 Všechna anglická slova publikovaná v tomto ročníku byla užita a zapracována 

do textu v určitém kontextu, tudíž prošla jazykovou interferencí. Anglicismů se 

v časopise vyskytuje celá škála, v každém čísle nalezneme bohatý záběr, na druhé straně 

musíme dodat, že dochází k jejich častému opakování. Typické pro tento ročník je 

především to, že se publikované anglicismy řadí mezi ty, které jsou buď v souladu 

s nejnovějšími trendy, nebo aplikacemi, jež se používají. 

 V pravopisné podobě si anglicismy zásadně ponechávají původní grafickou 

normu, nepočešťují se. „Verdikt fans – tělíčko k zahození není, ale co to prádlo? Jsou 

snad tyhle slipy ještě z dob největší slávy legendárního boybandu?“
247

 Autoři časopisu 

jazyk co nejvíce přibližují moderní angličtině a současným trendům. Veškerá anglická 

slova píšou v originálním znění. Výjimku tvoří pouze přepsané tvary, které působí 

v textu expresivně. „Stojíš před zrcadlem a prohlížíš si svůj nový outfit. Vypadá fakt 
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skvěle! Rychle se vyfotíš a hodíš to na net. Tvůj nový styl si určitě zaslouží hodně 

lajků!“
248

  

 Slovně druhové zařazení se dotýká každého lexému, anglicismy se pohybují 

mezi substantivy („Hateři se nezdráhali ošklivě mluvit i o její nemoci! (…) Demi to 

rozčílilo natolik, že se do haterů tvrdě pustila.“
249

), adjektivy („V rockovém muzikálu na 

Brodwayi teď totiž hraje transsexuálního zpěváka, který miloval crazy looky a vysoké 

jehly!“
250

), slovesy („Očekuj to! Nezapomeň svá prsa alespoň jednou měsíčně 

kontrolovat, snadněji díky otmu poznáš jakoukoli změnu v tkáni.“
251

) a vyskytl se i jeden 

příklad citoslovce („LL = luxusní look! Totálně průhledné šaty z krajky, zlatý kabát až 

na zem a drsné botky – WOW! Supermodelka zas všem vyrazila dech. Ani make-up 

nemá chybu, a proto je tenhle božský model absolutní hvězdou měsíce a možná i 

roku!“
252

).  

 Podstatná jména tvoří z anglicismů nejpočetnější publikovanou skupinu. 

Pravidelně přijímají české koncovky, dokonce i u substantiv, kde to dříve nebývalo: 

„Svou kariéru odstartovala Nicki díky extravagantní imagi a synonymem pro její jméno 

se stalo špulení zadku.“
253

 Mezi dalšími často se opakujícími substantivy se objevují 

lexémy outfit, party, make-up, showbusiness, look, boyband nebo stars. Co se týče 

koncovek množného čísla, záleží v prvé řadě na tom, zda může být česká koncovka pro 

plurál k anglicismu přidána: „Určitě jako vlogeři. Jako lets playeři jsme začínali a nikdy 

nám to nešlo, a proto jsme taky přešli na vlogy, kterými bavíme lidi mnohem více než 

lets playema, ale i přesto rádi sdílíme naše herní zážitky na našem herním kanálu a na 

livestreamech.“
254

 Pokud zakončení anglického lexému nedovoluje použití české 

koncovky či pokud autoři chtějí zachovat aktuální charakter anglicismu, použijí 

anglický plurál –s: „Blíží se velký den pro všechny Directioners! Přes 46 milionů 

prodaných desek za méně než 4 roky, 3 biliony zhlédnutí všech videí na YouTube, 

dohromady kolem 110 milionů followers na Twitteru a přes 34 milionů fanoušků na 
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Facebooku – není pochyb, že skupina One Direction je v současnosti boybandem číslo 

jedna!“
255

 

 Mezi nejčastěji použitými adjektivy dominují přídavná jména crazy, cool, sexy a 

hot. „Na co si to Nicki s Iggy hrají? Pozor! Fake friends.“
256

 Adjektiva si v zásadě 

ponechávají, kde tomu koncovka zamezuje, nesklonný charakter: „Tyhle cool 

vychytávky ti zaručeně zpříjemní nejstrašidelnější noc v roce, kdy ožívají všichni 

mrtví.“
257

 Zůstávají i u původního pravopisu a v případě možnosti přidají české 

zakončení dle deklinačního typu: „Do vody bychom s tím neskákali, ale jinak je to 

bombová inspirace. Dokonce jsme ti jeden podobný punkový kousek našli!“
258

 

Na pomezí mezi substantivy a adjektivy pak stojí spojení obou: „Staň se 

profíkem v líčení očí. Tenhle set čtyř štětců ti zaručí jak dokonalé linky, tak i výstavní 

smokey eyes.“
259

 Nesčetněkrát se opakují i kratší věty: „What´s up? Co je nového a co si 

nesmíš nechat ujít? Přečti si naše nejnovější BRAVO tipy na cool aplikace a DVD 

novinky nebo si zasoutěž o balíčky fakt vychytaných cen!“
260

 Jak vidíme v příkladu, celé 

věty jsou vždy důsledně následovány českým vysvětlením pro případ, že by čtenáři 

neovládali původní jazyk na požadované úrovni.   

Poprvé jsou v časopise používány i módní zkratky: „Stejně jako každý z nás, i 

Sel v životě potřebuje přátele a jejich podporu. A i když se často píše o tom, že spolu 

holky občas nemluví (hlavně kvůli Justinovi), jednou z velkých BBF je určitě Taylor 

Swift (24)!“
261

       

Adaptace významová se i v tomto čísle ubírá směrem sémantického zúžení 

významu: „Očekuj, co frčí, a co je naopak úplně out!“
262

 Slovo out v původním 

významu disponuje bohatou sémantikou jako např. ven, být venku, vzdálen, vypnutý, 

zhasnutý, mimo hru a mnoha dalšími, nicméně v cílovém jazyce převzala pouze význam 

být nemoderní, vyšlý z módy. Zúženou sémantiku oproti původnímu významu dokazuje 

i to, že jsou přebírány hlavně slova pro aktuální pojmenovací potřebu, aby zamezila 
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komunikační mezeře v jazyce a umožnila jejím uživatelům bezproblémové či moderní 

vyjadřování. „Absolutní bomba nedávno čekala na letištní security! Když se star 

objevila v tomhle outfitu, způsobila v odletové hale totální chaos.“
263

 

9.3.2   Pragmatický a publicistický aspekt 

Spolu se zvýšeným užitím nejenom anglických slov, ale i vět, je na čtenáře 

kladen větší nárok v oblasti kontextové, ačkoli za každou cizí sentencí následuje 

vysvětlení, tudíž se autoři snaží předcházet případnému nepochopení, a tím tak dodržují 

základní kooperační principy. Anglicismy se v textu uplatňují hlavně jako referenční 

prostředky: „Pimp my nails. Ty nejnovější nehtové trendy z Instagramu v podání tvých 

oblíbených stars! Už máš jasno, do čeho půjdeš?“
264

  

Pro mladého čtenáře působí většina anglicismů v textu nepříznakově a tvoří 

vhodné synonymní doplnění k českým ekvivalentům. Pro zdůraznění se v komunikátech 

několikrát vyskytl český přepis: „Jelita, Ze života lůzrů.“
265

 Jedná se o komiksový 

příběh na pokračování zařazený do každého čísla magazínu. Obdobně se pak v článku 

použil výraz párty: „Totální bombou jsou pak fólie, které ti díky speciálnímu roztoku 

vytvoří na nehtech cool graffiti look. S touhle výbavou se zaručeně staneš královnou 

každé párty.“
266

 Obě slova pro čtenáře znamenají aktivizaci a aktualizaci, neboť 

neobvyklý pravopis je jeden z nejjednodušších možných postupů, jak docílit ozvláštnění 

textu.    

9.4   Shrnutí 

 Podíváme-li se na četnost anglických výrazů objevujících se v komunikátech 

Brava, během desetiletí vypozorujeme vzestupnou tendenci, stejně jako u Popcornu. 

V roce 2014 tvoří anglicismy nezastupitelnou součást výrazových prostředků magazínu.  

 Adaptace grafická probíhá již od roku 1995 jedním směrem. Anglické výrazy se 

zásadně nepočešťují, jen u některých případů dochází ke kolísání mezi formou českou 

a anglickou. V roce 2004 se naopak začínají objevovat lexémy, jež mají český pravopis. 

V podstatě se tak děje u textů, jejichž charakter odpovídá spíše mluvené řeči 

(fotoromán) a jejichž cílem je působit hovorověji, díky čemuž se více přiblíží čtenáři. 

V roce 2014 se zachovává stejná tendence. 
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 Morfologicky se přejatá slova během sledovaného období dostávala nejvíce opět 

mezi substantiva, méně pak mezi přídavná jména, slovesa, případně mezi ostatní slovní 

druhy. V českém jazyce anglicismy, byť si ponechaly svoji původní formu, přijímaly 

koncovky dle příslušných deklinačních vzorů, vytvářely afixy. Jen malá část si 

zachovala nesklonný charakter. Zužování významu anglicismů je charakteristickým 

rysem tohoto analyzovaného období.   

  Pragmaticky se anglicismy do češtiny zařazují jako prostředky reference a 

deixe. Pro pochopení významu slov je místy nutný zkušenostní kontext, na což autoři 

časopisu zapomínají.  

 Žánry textů se ve sledovaném úseku nemění, ale obměňuje se jejich zpracování, 

více je využíváno anglicismů, články se zkracují, mnohem více se magazín opírá o 

grafické doplnění komunikátů.     

 Slovní zásoba se neobměňuje zásadně, nabalují se nové lexémy, ale ty staré 

v jazyku přetrvávají. Stylově se anglicismy z počátku (jako neologismy) ponechávaly 

na periferii, ovšem s postupujícími roky se dostávají blíže do centra slovní zásoby 

časopisů.  
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10   Závěr                 
 Přelom tisíciletí přinesl zásadní změny nejen historické, politické či společenské, 

ale především také lingvistické. Vzájemné sbližování jazyků, jejich provázanost a 

výrazná dominance angličtiny způsobily, že do systému českého jazyka proniklo mnoho 

anglických výpůjček.  

 Hlavním cílem této práce bylo analyzovat anglicismy v roli publicismů ve 

vybraných časopisech (v letech 1995, 2004 a 2014) a získat tak pohled na jejich minulý 

i současný vývoj, jejich funkci v komunikátech publicistického stylu a zároveň jejich 

pragmatickou výpovědní hodnotu.      

 Od počátku je velmi dobře patrné pomalé začleňování anglicismů do české 

slovní zásoby, jejich úvodní rozkolísanost a neuchopitelnost v systému. S průběhem let 

se však začaly krystalizovat určité rysy jejich fungování. 

 Tendence v adaptačních procesech naznačily, že se nyní jednoznačně u nově 

přejatých slov preferuje jejich původní psaná podoba a počešťují se jen v případě, že 

časopis chce zdůraznit hovorový charakter komunikátu, nebo chce působit familiárně 

anebo potřebuje přitáhnout pozornost čtenáře k článku. Morfologicky jsou všechna 

anglická slova zařazena a přijímají deklinační koncovky, mnohem rychleji tvoří prefixy 

i sufixy, což je patrné zvláště v mediálních textech, jež se snaží aktualizovat slovní 

zásobu a reagovat na nové podněty, technologie a aplikace, jež v internetovém světě 

přibývají. Nová aplikace přivede s sebou z kyberprostoru nejenom modernější funkce, 

hry, služby, ale také lexémy. Ty zároveň vytvoří i další pojmenování, svůj interní jazyk, 

který uživatelům umožní pracovat s programem. Lidé nejsou limitováni nedostatkem 

výrazových prostředků a mnohokrát se z různých sociálních sítí slova dostávají i do 

jazyka médií a do každodenní mluvy.   

Ze sémantické pozice, kdy slova přicházejí do cílového jazyka se zúženým 

významem, bychom očekávali, že lexémy spíše zůstanou na jazykové periferii, než že 

by výrazněji zasáhly do cílového jazyka. Navzdory tomu spousta z nich se i s tak 

omezeným významem stala nedílnou součástí jazyka, neboť celkový vývoj společnosti 

se ubírá tak rychle, že je mnohem ekonomičtější přebrat a integrovat do systému slovo, 

jež se používá nejenom v češtině, ale funguje jako mezinárodní termín.  
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Oproti hypotéze, kdy bylo jasně počítáno s tím, že se do češtiny dostávají četné 

anglické přejímky, vyšlo najevo, že se do určité míry mění i charakter jazyka. Do 

češtiny se totiž nedostávají pouze jednotlivé lexémy a kompozita, ale i celé věty. 

V důsledku toho češtiny přebírá i mnohé rysy původního jazykového systému. Patrný je 

nárůst předložkových vazeb, jenž je typickým znakem angličtiny.  

Dalším zásadním rozdílem je fakt, že v angličtině probíhá mezi slovními druhy 

tzv. konverze. Ta způsobí, že se lexém z jednoho slovního druhu beze změny přiřadí 

k jinému. Pro češtinu pak vzniká problém, jak tato slova specifikovat, kam je zařadit, 

zvláště pokud vytvoří kompozitum s jiným lexémem. Primárně to povětšinou byla 

podstatná jména, v textu využité jako přívlastky určující jiné substantivum. Časopisy 

zcela zachovávají originální charakter těchto přejímek a zařadí je do vět jako nesklonné 

prvky. 

Závěrem můžeme říci, že časopisy, které se snaží plnit funkci moderního 

magazínu pro moderní čtenáře, často sklouzávají k tomu, že jejich jazyk skutečně nese 

některé znaky přejímaných prvků, obměňuje charakter celého vyjadřování, zatímco 

obsahy, jež anglicismy do komunikátů zařazují s určitým pragmatickým a 

publicistickým záměrem, zůstávají ve stylistické rovině českého jazyka a neobměňují 

strukturu jazyka.   
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Summary 
 Borrowing words from one language to another is a common way of enhancing 

and updating the word stock of language systems. English, which is frequently used for 

technical and other specific terminology, is supposed to be an international language, 

understood by everybody. That is why it is one of the languages we adopt words from.  

 All the important changes of our society reflect in media contents. Journalism 

and media generally react quickly to the newest trends in everyday life, technology, and 

language is typically the first field where these changes are visible. In media texts, 

anglicisms serve a different purpose in order to fulfil specific pragmatic and journalistic 

goals.  

 The main aim of this thesis was to analyse three selected magazines in years 

1995, 2004 and 2014. Bravo, Cosmopolitan and Popcorn are focused on modern 

lifestyle, music, films as well as on readers´ personal problems. All the magazines 

endeavour to employ neologisms into their articles and they play with them in order to 

attract readers´ attention.  

 In 1995, all three magazines use anglicisms in their texts, the frequency differs 

though. Cosmopolitan less employs the English words in its texts than the two other 

magazines. It is visible that media has to learn how to integrate and classify these 

words. In this year, the magazines struggle with graphical form of the borrowed 

lexemes. The same words occur in one issue in a Czech form, in another issue in an 

English one. All published lexemes are matched to an appropriate part of speech. They 

are used in texts especially as synonyms and also as headlines to attract readers. From 

the pragmatic point of view, anglicisms are applied as a tool of reference.  

 In 2004, the frequency of anglicisms is higher, not in Cosmopolitan though. 

Their graphical form is more stable. Among the word class, most words are adopted as 

nouns, followed by adjectives and a few verbs. In texts, anglicisms work as synonyms. 

From the pragmatic point of view, in Popcorn and Bravo anglicisms are used as a tool 

of reference. By contrast, in Cosmopolitan the English words sometimes acquire other 

meanings and knowledge of context is essential.   

 In 2014, Popcorn and Bravo peak at the frequency of used anglicims in their 

texts. Especially Popcorn applies so many English words that readers might have an 
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impression that it is more an English magazine which is negatively reflected in 

comprehension; language sometimes seems difficult to understand. Cosmopolitan keeps 

the same tendency in dealing with English words and does not involve too many 

anglicisms which would cause trouble in comprehension. The language is very up-to-

date in all magazines; they search for modern way, attractive for readers, employ 

anglicisms as synonyms, metaphors. Pragmatically, in Popcorn and Bravo readers need 

to know the context.       

  In conclusion, it can be said that chiefly in Cosmopolitan anglicisms are 

employed partly, effectively and suitably without disturbing a reader or without possible 

misunderstanding which means they do not change the original structure of the 

language. On the other side, magazines Bravo and Popcorn in some articles break the 

elementary principles of pragmatics, they do not take into account the reader´s language 

abilities and therefore it prevents the readers from easy comprehension. In some ways, it 

is apparent that principles of original language are influenced by the English structure of 

sentences. 
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