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Abstrakt  

 

Tématem této diplomové práce je prozkoumat, jak do současného rumunského jazyka 

pronikají anglicismy, jak s nimi rumunština pracuje a do jaké míry se přizpůsobují 

jazykovému systému rumunštiny. Část této práce je věnována přejímání anglicismů do 

rumunštiny a porovnání s češtinou. Přiblížen je český a rumunský pohled na definici 

neologismu, který se značně liší. Jsou zmíněny případy, kdy dochází ke změnám 

významů, dále je kladena a odpovězena otázka, zdali mohou být anglicismy pro 

rumunštinu nebezpečné. Jsou ukázána slova, která přejata být musí, protože se v 

rumunské slovní zásobě nenacházejí, a rovněž jsou uvedena slova, která jsou přejímána 

zbytečně, neboť k takovým výrazům lze najít rumunský ekvivalent. Je pojednáno o 

etymologii anglicismů, o zkratkách, jakož i o chybách, ke kterým při přejímání 

anglických slov do rumunštiny dochází. Poslední část diplomové práce je věnována 

morfologii, především problematice rodu a tvoření množného čísla.  
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Abstract 

 

The aim of this paper is to examine how anglicisms infiltrate into Romanian language, 

their influence on Romanian language and how these anglicisms are adapted to the 

language system. There is a comparison between adaptation of  anglicisms in Czech and 

Romanian language. Next chapter describes also the difference between Czech and 

Romanian view on the definition of neologism. Examined are various cases including 

changing of the meaning, words that must be adopted, because they cannot be found in 

Romanian vocabulary or the opposite case - unnecessary anglicisms that have 

corresponding  Romanian analogues. The paper also focuses on etymology of 

anglicisms, abbreviations, as well as mistakes, which may occur during adoption of 

English words into Romanian language. The last part examines morphology, especially 

the issue of gender and formation of plural forms. 
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ÚVOD 

 

 Základním cílem této diplomové práce je pojednat o tom, jak rumunština pracuje 

s novými výrazy, především s anglicismy. 

 Téma práce bylo vybráno díky tomu, že jej považuji za velmi aktuální a rovněž 

zajímavé. Jazyk každého národa se neustále vyvíjí. Nicméně dnešní vývoj je ovlivněn 

tak, jak nebyl nikdy dříve. To tedy alespoň co se intenzity ovlivnění jazyka v čase týče. 

Rumunština ani čeština nejsou světovými jazyky a tak je třeba hledat univerzální jazyk, 

kterým se obyvatelé obou států domluví se zbytkem světa. Dnes již můžeme použít 

tvrzení, že to logicky nemůže být jiný jazyk než angličtina. 

 Čeština jako slovanský jazyk a rumunština, která vychází z latiny, nemají ve 

svém základu mnoho společného. Nicméně moderní historie obou států, především 

druhá polovina dvacátého století, je podobná a tak se část této práce zaměří na pronikání 

anglicismů po roce 1989. 

 Právě na konci dvacátého století vzrůstá zájem o anglické prostředí. Angličtina 

se stává povinným jazykem již na základních školách, vzrůstá zájem o anglickou či 

americkou kulturu, navazují se nové soukromé i pracovní kontakty a ty jsou velmi často 

udržovány pomocí angličtiny. 

  

 V první části se zaměřím na obecnou charakteristiku neologismů, jak je chápe 

tento románský jazyk, a poté přiblížím, jak novotvary definuje čeština. Oba pohledy 

budou následně porovnány. Podíváme se také na dostupné materiály pojednávající o 

neologismech, především na slovníky i online zdroje včetně internetových slovníků. 

 Druhá část nám přiblíží samotné anglicismy v rumunštině. Kromě obecného 

pojednání o anglicismech bude ukázán pohled předních rumunských lingvistů, kteří se 

touto problematikou zabývají. Protože proces adaptace anglických výrazů je otázka 

dlouhodobá (nikoli pouze posledních několika desítek let, jak by se mohlo na první 

pohled zdát), bude pojednáno o tom, jak k pronikání anglicismů docházelo v čase, 

především ve dvacátém a na počtáku dvacátéhoprvního století. 

 V posledních dvou dekádách se rozšířilo používání internetu, kde mimo jiné 

dochází k ovlivňování jazyka mnoha národů. S vývojem moderních technologií a s 

rozšiřováním komunikačních prostředků lze pozorovat, jak je rumunština ovlivňována 
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ve světě internetu. Proto bude v této práci pojednáno také o online prostředí a budou 

ukázány některé příklady. 

 Třetí část této práce bude anglicismy klasifikovat podle oborů (i zde se naskytne 

příležitost porovnání s češtinou) a bude přiblíženo, k jakým sémantickým posunům při 

přejímání dochází. Zmíněny budou pleonasym, homonymní střety, lidová etymologie i 

tzv. faux-amis. Bude pojednáno o nutnosti přejímání a uvedeny budou příklady, kdy k 

vypůjčení slov musí dojít, a kdy se naopak setkáváme s tzv. výpůjčkami luxusními, 

které nutné nejsou. Zajímavou otázkou je etymologie anglicismů, neboť přejatý 

anglicismus nemusí vždy pocházet původně z angličtiny. 

 Ve složitém procesu přejímání nových slov z tohoto světového jazyka dochází 

rovněž k chybám. Ty se snaží eliminovat Pravidla rumunštiny, nicméně v praxi k 

určitým nesrovnalostem samozřejmě dochází. Angličtina disponuje mnoha zkratkami, 

které rovněž do rumunštiny pronikají a jedna část tak bude věnována především 

písemným zkratkám. 

 Čtvrtá kapitola se týká morfologie. K mnoha nuancím dochází při skloňování a 

díky dlouhodobým studiím předních rumunských jazykovědců byly tyto odchylky 

zaznamenány. Pojednáno je v této části především o přiřazování rodu nově pronikajícím 

anglicismům a dále je rozsáhleji pojednáno o tvoření množného čísla, kde se setkáváme 

s mnoha zajímavými problémy. 

   

 Již v tomto úvodu by mohla vyvstat otázka, zdali je vůbec trend posledních 

desetiletí správný. Bude tak přiblížen pohled předních rumunských jazykovědců, kteří 

se zabývají právě anglicismy. 

 Je však jisté, že co bude napsáno dnes, nemusí již díky velice dynamickému a 

rychlému vývoji platit zítra. 

  

 V úvodu považuji rovněž za podstatné zmínit fakt, že na anglicismy bude 

nahlíženo jako na celek slov, která mají původ v anglicky hovořících zemích. Z toho 

důvodu nebude rozdělena otázka anglicismů a tzv. amerikanismů. Dle mého názoru by 

bylo takové dělení zbytečné. Podstatný je i fakt, že stejný pohled na anglicismy mají i 

rumunští lingvisté, kteří na ně nahlížejí jako na celek, bez ohledu na to, z jaké anglicky 

hovořící země diskutovaná slova pocházejí. 

 Jak vyplývá z názvu této práce, budu pojednávat především o anglicismech. 
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Fakt, že angličtina ovlivňuje jazyk mnoha národů, je bezesporný. To ovšem neznamená, 

že neologismy vznikají pouze přejímáním slov z tohoto mezinárodního jazyka. Moje 

práce je však na anglicismy, které ovlivňují současný rumunský jazyk, zaměřena. 

 V závěru jsou kromě shrnutí těch nejdůležitějších výstupů této práce uvedeny 

čtyři body, jež představují sumarizaci nových poznatků, které jsou v této diplomové 

práci zaznamenány. 
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1  OBECNÉ POJEDNÁNÍ O NEOLOGISMECH 

 

1.1 Neologismy obecně 

 

 Jazyk jakéhokoli národa či společenství je dynamický systém, který se neustále 

vyvíjí. Lidé vymýšlejí nové věci a ty je třeba pojmenovávat. Nově vzniklému slovu 

říkáme neologismus, nebo česky také novotvar. V této práci budu používat již výše 

zmíněný výraz neologismus. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že nelogismy vznikají hlavně v současnosti a 

to především díky vlivu anglicismů, pojmenovávání nových technologií atp. To 

samozřejmě není pravda, neboť i předchozí generace musely vytvářet nové výrazy a 

zařazovat je do hovorové řeči daného jazyka. 

Vznik nových slov ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi ty hlavní bychom mohli 

jmenovat politickou situaci či technologickou vyspělost. Nová slova tak budou vznikat 

v jiné intenzitě ve vyspělých zemích, používajících moderní technologie a s jinou 

intezitou pak například v zemi, která je uzavřená vůči ostatnímu světu. 

Ať již budeme hovořit o anglicismech či neologismech obecně, je zřejmé, že vliv 

na obé májí historické události. Česká republika i Rumunsko mají podobnou historii 

druhé poloviny dvacátého století. Padesátá až devadesátá léta jsou ve znamení vlivu 

Sovětského svazu, rok 1989 přináší v obou zemích změnu režimu, otevření hranic a s 

tím spojené inklinování k západnímu světu. Právě po roce 1989 dochází k masivnímu 

vytváření neologismů, především tedy anglicismů. 

Mohli bychom se domnívat, že slovo neologismus má jasně vymezený pojem. Je 

však na tuto problematiku nahlíženo stejně v češtině a rumunštině? 

 

1.2  Neologismy v rumunštině v druhé polovině dvacátého století 

 

Dicţionar   de   neologisme,   vydaný   v   roce  1961,  začíná  úvod  slovy: 

„Výraz  n e o l o g i s m u s,  jak je známo, má minimálně dva různé významy: v 

prvním, širším významu jsou neologismy všechna nová slova bez ohledu na to, jestli 
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jsou tvořena základem daného jazyka a nebo jestli byla vypůjčena z jiného jazyka“
1
 a 

pokračuje: „Ve druhém, zúženém významu se neologismy nazývají pouze slova 

vypůjčená z jiného cizího jazyka v čase, který není příliš vzdálený.“
2
 

Sám výše uvedený Dicţionar de neologisme heslo neologísm vysvětluje takto: 

„Nové slovo v daném jazyce vypůjčené z cizího jazyka nebo v daném jazyce z vlastních 

prostředků vzniklé.“
3
 

Výklad hesla neologismus zní poměrně srozumitelně. Nicméně pokud se 

podíváme do zmíněného Slovníku neologismů z roku 1961, zjistíme, že se zde nenachází 

mnoho slov z turečtiny. Nyní bude zapotřebí opět pohled do historie. 

V roce 1831 se Rumunsko odklání od turecké nadvlády a nastává vliv ruský. Do 

té doby byla rumunština obohacována především z turečtiny a řečtiny. Po roce 1831  

pak začíná Rumunsko inklinovat k Evropě západní a rumunština je ovlivňována 

především francouzštinou, němčinou a samozřejmě také ruštinou. 

Dále je v úvodu Slovníku neologismů vysvětleno, že budou zmíněna pouze slova 

nedávná. Vyvstává otázka, co výraz nedávná slova znamená, která je zodpovězena tak, 

že za tato slova jsou považována slova, jež do rumunštiny pronikla od konce 

osmnáctého století.
4
 Bude pravděpodobně na posouzení každého, kdo se bude 

problematikou neologismů v rumunštině zabývat, aby sám zvážil, jaká slova lze za 

neologismy považovat, resp. jak stanovit kritéria pro jejich určování. 

Slova, která přešla do rumunštiny z turečtiny a dodnes se používají, ve Slovníku 

neologismů, jak již bylo řečeno výše, vesměs nenajdeme. Turecký původ slov, jako je 

baclava, cataif (druhy zákusku) či geamantan (kufr), bude jistě jen těžko někdo 

zpochybňovat. Nebo slova, která do rumunštiny přešla prokazatelně ve dvacátém 

století
5
, jako macaz (výhybka) nebo macara (jeřáb).  Tato slova by podle uvedené 

deficice autorů Slovníku neologismů v jejich díle být obsažena měla (alespoň pokud 

budeme vycházet z definice hesla neologismus). Nicméně zmíněna v něm nejsou, ačkoli 

                                                 
1 MARCU, Florin; MANECA Constant. Dicţionar  de  neologisme (Slovník neologismů). Bucureşti, 

1961, s. 5.  

2 Tamtéž, s. 5. 

3 Tamtéž, s. 398. 

4    Tamtéž s. 5. 

5 Porovnáno v www.dexonline.ro dle vstupu do rumunských slovníků, kdy výraz macaz je prvně 

zmíněn v SCRIBAN, August. Dicționaru limbii românești (Slovník rumunského jazyka). Institutu de 

Arte Grafice „Presa Bună”, 1939. Výraz macara je prvně zmíněn v ȘĂINEANU, Lazăr. Dicționar 

universal al limbei române, ediția a VI-a . Editura „Scrisul românesc” S.A., 1929.  
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vstoupila do rumunštiny ve stejném období jako mnoho slov ze západních jazyků:   

němčiny, francouzštiny nebo italštiny: například şmirghel (smirek, šmirgl), abonament 

(legitimace, předplatné), valiză (kufřík, zavazadlo) či sloveso a filma (filmovat). 

I přesto, že autoři slovníku vysvětlují, že neologismy budou do svého slovníku 

zařazovat od konce století osmnáctého, na uvedených příkladech je zřejmé, že jsou 

zařazovány pouze neologismy původem ze západní Evropy. 

 Naše téma - tedy otázku anglicismů v současné rumunštině - tento uvedený fakt, 

kdy nejsou uváděny všechny neologismy, ovlivňovat nebude. Je to však zajímavý 

pohled na problematiku neologismů v rumunštině, resp. na to, jak na neologismy 

nahlíželi lingvisté na počátku druhé poloviny dvacátého století. Mohli bychom tak 

konstatovat, že jde o určitou schizofrenii pohledu rumunských lingvistů na 

problematiku neologismů. 

Z konce předmluvy lze chápat, že drtivá většina neologismů jsou jsou slova 

převzatá z jiných jazyků.
6
 To nakonec může dokázat i zkoumání, kdy ze 79 náhodně 

vybraných hesel ve Slovníku neologismů bylo pouhých 6, tedy 7,6 % bez označení z 

jakého jazyka pocházejí. 

Lze tedy konstatovat, že rumunština označuje neologismem slovo přejaté od 

konce století devatenáctého, především pak ze století dvacátého. Pokud by se však touto 

problematikou začal zabývat někdo, kdo má základní přehled o zeměpisně historických 

reáliích Rumunska, byl by pravděpodobně překvapen, že mezi neologismy najdeme 

převážně slova z francouzštiny, která ovlivňuje rumunštinu od druhé poloviny 

devatenáctého století, nikoli však z turečtiny, která ovlivňovala rumunštinu o stovky let 

dříve. 

 

1.3  Neologismy v rumunštině na počátku dvacátého prvního století 

 

 Florin Marcu, který vydal již dříve zmíněný slovník v roce 1961, vydává v roce 

2006 Velký slovník neologismů
7
, kde píše: „V rumunské lingvistice jsou za neologismy 

                                                 
6 MARCU, Florin; MANECA Constant. Dicţionar de neologisme (Slovník neologismů). Bucureşti: 

Editura Ştiinţifică, 1961, s. 9. 

7 MARCU, Florin. Marele diţionar de neologisme. Bucureşti: Editura SAECULUM I.O., 2006.  
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považovány nedávné výpůjčky, které vstoupily do jazyka od druhé poloviny 

osmnáctého století, jakož i spojení slov vzniklé uvnitř jazyka kombinací dvou nebo více 

slov, z nichž je alespoň jedno neologismem.“
8
 

 Dále se v předmluvě Velkého slovníku neologismů z roku 2006 dočítáme o 

častém přejímání slov ze západních jazyků, jako jsou především francouzština či 

němčina. Nově oproti slovníku z roku 1961 je samozřejmě hojně diskutována 

angličtina. Dále je zmíněna také ruština. Nicméně o turečtině a přejímání slov z tohoto 

jazyka ani zde pojednáno není. 

 Georgeta Ciobanu říká, že anglické výpůjčky patří především k tomu, čemu se 

tradičně říká pasivní slovní zásoba: „Neologismy vstupují ponejprv do pasivní slovní 

zásoby a až poté některé z nich vstoupí do aktivní slovní zásoby. Tento přechod nemusí 

však nutně nastat a některé neologismy někdy do aktivní slovní zásoby nevstoupí vůbec. 

Utkvívají kdesi na periferii systému, nebo dokonce zmizí úplně (Iordan – Robu, 

1978).“
9
 Dále pak doplňuje, že zde není jasná hranice mezi aktivní a pasivní slovní 

zásobou, neboť  situace výpůjček se stále vyvíjí a záleží na mnoha faktorech, které to 

ovlivňují. 

 Po prostudování výše uvedených rumunských materiálů lze tvrdit, že za 

neologismy jsou považována slova, která přešla do rumunštiny od druhé poloviny 

osmnáctého století, jsou do dnešního dne používána a pocházejí ze zemí západní 

Evropy. Byť není v předmluvách slovníků explicitně uvedeno, že zde slova z turečtiny 

nenajdeme, dle faktů uvedených v bodě 1.2 lze tvrdit, že slova, jež z turečtiny přešla, 

nejsou za neologismy považována. 

 

1.4  Pohled na neologismy očima českých jazykovědců 

 

 Vzhledem k povaze této práce, resp. přiblížení toho, jak je na neologismy 

nahlíženo, se nyní podíváme, jak jsou neologismy definovány také v českém jazyce. 

Publikací, kde je pojednáno o neologii či neologismech je mnoho. 

                                                 
8 MARCU, Florin. Marele diţionar de neologisme. Bucureşti: Editura SAECULUM I.O., 2006, s. 7. 

9 CIOBANU, Georgeta. Romanian Words of English Origin (Rumunská slova anglického původu). 

Timişoara: Mirton, 2004, s. 62. 
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 Olga Martincová, narozená v roce 1945, je v současnosti jednou z předních 

českých bohemistek a jazykovědkyň. Ve své práci Problematika neologismů v současné 

spisovné češtině
10

 charakterizuje neologismy takto: „Termínem neologismus se 

převážně označují prostředky lexikální, které se charakterizují jako nové. Podstata 

neologismů se nejčastěji vidí buď v tom, že neologismy pojmenovávají nový předmět, 

jev, skutečnosti, že obohacují vyjadřovací prostředky jazyka, nebo se její určení přenáší 

do roviny stylistické, kde se neologismy stavějí do protikladu k archaismům.“
11

 

 V Encyklopedickém slovníku češtiny jsou neologismy vysvětlovány takto: 

„Lexikální jednotka, která se ve vztahu k existujícím jednotkám slovní zásoby 

současného jazyka vyznačuje novostí, a to jak z hlediska vzniku, tak z hlediska 

funkčního (funkčně systémového, komunikačního, stylistického). Neologismy vznikají 

z potřeby pojmenovat nové věci, jevy i z potřeby nahradit dosavadní výrazy 

prostředkem přesnějším nebo výraznějším. Vznikají též jako výsledek záměrného 

hledání (citově, intelektuálně) působivého vyjádření. Bývají i výsledkem spontánního 

tvoření.“
12

 

 Pro úplnost přidáme ještě pohled Prof. PhDr. Přemysla Hausera, Csc., který ve 

své publikaci Nauka o slovní zásobě říká, že neologismy jsou: „Slova užívaná nejprve 

menším okruhem uživatelů, někdy dokonce jen jedním autorem. Postupně se šíří, a 

jakmile vejdou do obecného užívání, ztrácejí příznak novosti.“
13

 

 Lze tedy tvrdit, že v češtině jsou jako neologismy označována slova, která jsou 

nová ve slovní zásobě bez ohledu na to, jestli přešla z jiného jazyka nebo ne. 

Pojmenování neologismus má dané slovo pouze po určitou dobu, dokud se nestane 

běžně užívaným. Poté ztrácí příznaky novosti a není již za neologismus považováno. 

 

 

 

  

                                                 
10 MARTINCOVÁ, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita 

Karlova, 1983. 

11 Tamtéž, s. 10. 

12 BACHMANNOVÁ, Jarmila; KARLÍK, Petr; NEKULA Marek; PLESKALOVÁ Jana. 

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 284. 

13 HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, s. 43. 
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1.5  Porovnání pohledů 

 

V několika předchozích bodech jsme se podívali na to, jak na neologismy 

nahlížejí rumunští a čeští jazykovědci. Dle porovnávaných materiálů lze konstatovat, že 

pohledy v těchto zemích se výrazně liší. 

Zatímco rumunština označí neologismem všechna slova, která přešla z jiného 

jazyka do rumunštiny (a to již navždy), tak čeština chápe neologismy jako záležitost 

synchronní a používá tento pojem pouze po určitou dobu, kdy dané slovo má znaky 

novosti. 

Další rozdíl lze spatřovat v tom, že v rumunštině jsou za neologismy považována 

zejména slova přejatá z cizího jazyka nebo jejich odvozeniny, avšak čeština tímto 

výrazem pojmenovává i slova domácího původu. 

Dále je třeba v rozdílech mezi češtinou a rumunštinou při chápání neologismů 

připomenout, že rumunština se potýká s problémem, kdy za neologismus neoznačuje 

některá slova, ač by podle toho, jak je slovo neologismus definováno, takto být 

označena měla. Ve své práci se zmiňuji především o výrazech, které přešly z turečtiny a 

o kterých je pojednáno v bodě 1.2. 

 

1.6  Slovníky neologismů 

 

Neologismy jsou předmětem zkoumání lingvistů již stovky let.
14

 Výsledky jejich 

bádání jsou vydávány v nejrůznějších publikacích, především pak ve slovnících. Při 

tvorbě této práce jsou slovníky neologismů podstatným zdrojem, bez kterého by byla 

její tvorba podstatně ztížena. 

U slovníků neologismů je kromě samotných hesel rovněž podstatný úvod, kdy 

autoři nastiňují kritéria svého bádání (jak bylo například uvedeno v bodech 1.2 a 1.3). V 

Rumunsku je stěžejní publikací již výše citovaný Slovník neologismů Florina Marca. 

Ten je vydáván od roku 1961 až po rok 2014. V moderní době jsou rovněž hojně 

                                                 
14 MARTINCOVÁ, Olga; SAVICKÝ, Nikolaj. Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. 

[online].[cit. 12. prosince 2015]. Dostupné z http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3164  
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zastoupeny online slovníky. Je jich mnoho a při jejich výběru je třeba dbát na to, kým je 

daný slovník publikován. Pro tvorbu této práce, stejně jako pro vyhledávání významu 

hesel, lze zmínit tvz. DEX online – Dicţionarul explicativ al limbii române (Výkladový 

slovník rumunštiny), dostupný na adrese https://dexonline.ro/. Kromě výkladu 

hledaného slova je zde rovněž uveden odkaz na slovníky, ve kterých se hesla objevují. 

V případě potřeby je tak možné dohledat, zdali se online slovník shoduje s knižní 

podobou. 

Z českého prostředí lze uvést Internetovou jazykovou příručku (IJP), která je v 

této práci rovněž zmíněna a lze ji najít na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/. Zajímavým 

údajem, jejž autoři uvádějí, je návštěvnost, která se pohybuje od třiceti do čtyřiceti tisíc 

návštěv denně. Dá se zde najít, jak se příslušné výrazy skloňují a časují. Po vyhledání 

hesla je uveden přímý odkaz také na vysvětlení v Akademickém slovníku cizích slov a ve 

Slovníku spisovného jazyka. V případě, že se jedná o neologismus, je uvedeno, z jakého 

jazyka výraz pochází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dexonline.ro/
http://prirucka.ujc.cas.cz/


18 

2  ANGLICISMY V RUMUNŠTINĚ 

 

2.1  Anglicismy obecně 

 

 Píše se dvacáté první století. Vývoj moderních technologií nabírá takových 

obrátek, jako nikdy v historii lidstva. Počítač, ještě na konci století dvacátého stroj, s 

kterým mnoho z nás přišlo do kontaktu jen sporadicky. Dnes, běžné vybavení každé 

domácnosti, každého jedince. Kromě usnadnění práce používáme počítače jako 

komunikační prostředky. Udržujeme kontakty se svými zahraničními přáteli, brouzdáme 

po internetu. 

 Mnoho nových technologií přichází z Ameriky. Nejsou pro nás nezvyklé pouze 

samy nové vymoženosti moderní doby, ale také jejich názvy. Právě obor technický je 

jedním z těch, kde jsou anglicismy zastoupeny nejvíce. 

 Angličtina je jazykem Západu, na který se po dlouhou dobu naší moderní 

historie nahlíželo jako na zakázané ovoce. S pádem železné opony se najednou situace 

mění. To platí jak pro Českou republiku, tak i pro Rumunsko. Rozepisovat se o historii 

v této práci nebudeme. Je však třeba konstatovat, že vliv Sovětského svazu od konce 40. 

let do konce 90. let 20. století a příchod demokracie v roce 1989 obě země spojuje. 

 Angličtina se stává povinným jazykem ve školách. Zájem o tento jazyk je 

dokonce takový, že jsou v některých případech již děti předškolního věku dávány ke 

studiu cizího jazyka. Je jakýmsi klíčem do zbytku světa. Dnes je na ni nahlíženo jako na 

samozřejmost, nikoli jako na něco navíc. Tento mezinárodní jazyk bezesporu ovlivňuje 

náš jazyk mateřský, neboť výrazů, které s jeho vlnou přicházejí, je nepřeberné množství. 

 Díky jazykovědcům, kteří se tímto fenoménem moderní doby zabývají, můžeme 

vliv angličtiny sledovat z odborného hlediska. A co je podstatnější? Především díky 

jazykovědě můžeme vliv angličtiny na svůj mateřský jazyk nejen pozorovat, ale dát 

procesu adaptace nových výrazů určitá pravidla a do jisté míry tak ochraňovat náš jazyk 

mateřský. 

 Čeština a rumunština jsou odlišné především svým původem, kdy čeština 

vychází ze slovanského jazyka a rumunština z latiny. Rovněž se jejich rozdílnost 
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prohlubuje i geografickým umístěním, kdy je Česká republika srdcem Evropy a 

Rumunsko je jednou z nejvýchodnějších zemí starého kontinentu. Otázka, zda bude vliv 

anglicismů na tyto jazyky stejný, je zcela na místě. 

 

2.2  Anglicismy v rumunštině 

 

 2.2.1  Pohled rumunských jazykovědců 

 

 „Vlna anglicismů, která napadla náš jazyk, v posledních desetiletích pokračuje 

ve zrychleném tempu zvláště po roce 1989.“
15

 Tato věta je jednou z prvních, kterými 

začíná publikace Adriany Stoichitoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale 

(Slovník současného rumunského jazyka), která je doktorkou filologie na Filozofické 

fakultě v Bukurešti. Již z této formulace si můžeme vyvodit, že téma anglicismů v 

rumunštině je velice aktuální a do jisté míry se stává společenským problémem. 

 Mioara Avram ve své publikaci Anglicismele în limba română actuală 

(Anglicismy v současné rumunštině) definuje anglicismy takto: „lingvistická jednotka 

(nejen slovo, ale i formant, frazeologické spojení, význam nebo gramatická konstrukce) 

a dokonce i způsob slovního vyjádření a/nebo písemného vyjádření (včetně interpunkcí) 

anglického původu, bez ohledu na teritoriální rozmanitost angličtiny, tedy včetně 

americké angličtiny, nikoli pouze té britské.“
16

 

 Tyto dvě výše uvedené publikace jsou jedny z hlavních, které se anglicismy v 

rumunštině zabývají. Díky Mioaře Avram, která se narodila v roce 1932 (umírá 2004) je 

o této problematice pojednáno nejen po roce 1989, ale už o desítky let dříve.   

 

 

 

 

                                                 
15 STOICHITOIU-ICHIM, Adriana. Vocabularul limbii române actuale. (Slovník současného 

rumunského jazyka). București: Editura ALL, 2001, s. 83. 

16 AVRAM, Mioara. Anglicisme în limba română actuală. (Anglicismy v současné rumunštině). 

Bucureşti: Editura Academiei Române, 1977, s. 11. 
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 2.2.2  Anglicismy v čase 

 

 Mioara Avram kromě jiného uvádí, že pronikání anglicismů není pouze otázka 

posledních let a dodává, že se jedná o otázku předchozích přibližně sta let.
17

 Ion Luca 

Caragiale (30.1.1852 – 9.6.1912), známý rumunský dramatik, prozaik a publicista píše 

povídky s názvy High life nebo Five o´clock. U povídky High life pomocí poznámky 

pod čarou vysvětluje, jak se má samotný název správně číst. Mioara Avram dále 

zmiňuje, že k dalšímu významnému rozvoji anglicismů dochází po druhé světové válce. 

Odkazuje na již v této práci zmíněné publikace, kde lze výskyt pozorovat, jako jsou 

Dicționar de neologisme (Slovník neologismů)
18

,  Dicționar de cuvinte recente (Slovník 

nejnovějších slov)
19

 a další. K tomu nejmasivnějšímu pronikání anglicismů do 

rumunštiny dochází samozřejmě po roce 1989. 

 K historickému pohledu je nutné dodat, že mnoho anglicismů přechází do 

rumunštiny přes francouzštinu v průběhu celého dvacátého století a jsou již 

přizpůsobeny rumunskému jazykovému systému. Jako příklad bychom mohli uvést 

bovindou – bow window (arkýř), budincă – pudding (puding), clovn – clown (klaun), 

fotbal – football (fotbal) atd. Tato slova spadají do kategorie neologismů, což jsou 

slovní výpůjčky (adaptované). Děje se tak od konce osmnáctého století a prvního 

desetiletí století devatenáctého až do současnosti.
20

 

 Otázka anglicismů proníkajících do rumunštiny přes francouzštinu je poměrně 

rozsáhlá. K největšímu ovlivnění francouzštiny angličtinou dochází v 50. letech 

dvacátého století a jsou k této problematice psány rozsáhlé publikace.
21

 Za zmínku stojí 

jistě práce, která již svým názvem vzbuzuje určitou rozpačitost Parlez-vous franglais?
22

 

 Georgeta Ciobanu pak ve své publikaci Romanian Words of English Origin 

(Rumunská slova anglického původu) shrnuje stručně historii anglicismů a dodává také 

zajímavá čísla: „Období kdy dochází k prvním anglickým výpůjčkám je spojené s vlnou 

                                                 
17 AVRAM, Mioara. Anglicisme în limba română actuală. (Anglicismy v současné rumunštině). 

Bucureşti: Editura Academiei Române, 1977, s. 11. 

18 MARCU, Florin; MANECA Constant. Dicționar de neologisme. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961. 

19 DIMITRESCU, Florica. Dicţionar de cuvinte recente. Bucureşti: Editura Albatros, 1982. 

20 ZUGUN, Petru. Lexicologia limbii române. Iaşi: Editura Tehnopress, 2000. 

21 STOICHITOIU-ICHIM, Adriana. Vocabularul limbii române actuale. (Slovník současného 

rumunského  jazyka). București: Editura ALL, 2001, s. 84. 

22 ÉTIEMBLE, René. Parlez-vous franglais? Paris: Gallimard, 1967. 
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početných výpůjček z francouzštiny. Statistické výpočty týkající se rumunské slovní 

zásoby odhalují vysoké procento rumunských slov francouzského původu např. : 

Candrea a Adamescu – 29,69 % (1926 – 1931), Macrea – 38,42 % (1958). Především 

francouzština a němčina byly jazyky jejichž prostřednictvím přecházela slova 

anglického původu do rumunštiny a do mnoha dalších evropských jazyků (Filipovic, 

1972). Někteří rumunští lingvisté (např. Iorgu Iordan, Luiza Seche) tíhnou k názoru, že 

mnoho anglických výpůjček v rumunštině bylo převzato právě prostřednictvím 

francouzštiny. V důsledku toho, jak sami říkají, na začátku procesu anglických výpůjček 

můžeme mluvit pouze o nepřímém anglickém vlivu, zatímco ten přímý vliv nastává až 

později. Badatelé v této oblasti připouštějí existenci přímého vlivu angličtiny na 

rumunštinu především ve studiích zabývající se sportovní terminologií (Ion Gheţie 

(1957), Mircea Seche (1959), Ilinca Constantinescu (1972); nejlepším důkazem 

potvrzující tuto myšlenku jsou sportovní termíny, které nemají ekvivalent ve 

francouzštině a jejichž kořenem jsou výhradně anglická slova.“
23

 

 Pokud bychom chtěli rozdělit pronikání anglicismů na určitá období, mohla by 

to být v první řadě období devatenáctého století a období přelomu století dvacátého. 

Odkaz je zde uváděn na zmíněné povídky High life a Five o´clock. Stejně tak lze ve 

slovnících pozorovat první výskyty zkoumaných slov. Například high life je prvně 

uvedeno ve slovníku z roku 1939 (mimo to je tento výraz rovněž v www.dexonline.ro 

zmíněn v souvislosti s povídkou od I.L. Caragiala). Biftec (biftek) se do slovníku 

dostává ponejprv v roce 1929, game (game) roku 1939. Druhé období by mohlo být 

období po druhé světové válce, kdy do rumunštiny začínají pronikat výrazy zejména z 

technických oblastí: computer (počítač) je poprvé uveden ve slovníku v roce 1986, 

dispatcher (dispečer) v roce 1955, laser (laser) 1986. Nejintenzivnější období přílivu 

anglicismů pak bude období po roce 1989, kdy jsou v rumunštině často používána 

slova, která by vůbec zapotřebí nebyla, například a drinkui (pít) zmíněno ve slovnících 

prvně v roce 2007, stejně jako slova nutná online (online) rok 2000 a další. Pro větší 

přehlednost byla sestavena tabulka, která je členěna podle časových období tak, jak 

uvedená slova do rumunštiny postupně přecházela.  

 

                                                 
23 CIOBANU, Georgeta. Romanian Words of English Origin. (Rumunská slova anglického původu). 

Timişoara: Mirton, 2004, s. 58. 
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19. století Začátek 20. 

století 

1950 – 1960 1970 – 1980 Po roce 1990 

biftec 

(biftek) 

bar 

(bar)  

blue-jeans 

(džíny) 

bermude 

(kraťasy) 

audit 

(audit) 

baseball 

(baseball) 

a bloca 

(blokovat) 

blues 

(blues)  

best-seller 

(bestseler) 

bingo 

(bingo) 

box 

(box) 

bungalow 

(bungalov) 

bluff 

(bluf) 

byte 

(byte) 

bodyguard 

(bodyguard) 

boicot 

(bojkot) 

business 

(byznys) 

boss 

(boss) 

blazer 

(lehké sako) 

boot 

(restart) 

buldog 

(buldok) 

a centra 

(centrovat) 

cameraman 

(kameraman) 

bug 

(nefungující) 

card 

(karta) 

board 

(provize) 

clan 

(klan) 

camping 

(kemping) 

clonă 

(klon) 

casting 

(casting) 

cake 

(dort) 

clearing 

(clearing) 

challenger  

(challenger) 

cool 

(cool) 

CD 

(CD) 

cashemere 

(kašmír) 

corner 

(roh)  

chewing-gum 

(žvýkačka) 

corn-flakes 

(cornflakes) 

charter 

(charter) 

cec 

(šek) 

cow-boy 

(kovboj)  

chips 

(chips) 

country 

(country) 

deadline 

(deadline) 

comfort 

(komfort) 

daltonism 

(daltonismus) 

a combina 

(kombinovat) 

crazy 

(crazy) 

desktop 

(desktop) 

clown 

(šašek) 

a dribla 

(driblovat) 

computer 

(počítač) 

cutter 

(druh nože)  

DJ  

(DJ) 

club 

(klub)  

dumping 

(dumping) 

copyright 

(copyright) 

design 

(design) 

draft 

(draft) 

cocktail 

(koktejl) 

fair-play 

(fair play)  

dispatcher 

(dispečer) 

disk-jockey 

(diskžokej) 

dronă 

(dron) 

comfort 

(komkfort)  

fault 

(faul) 

drog 

(droga) 

discoteca 

(diskotéka) 

e-mail 

(email) 

crup 

(angína)  

film 

(film) 

feed-back 

(feedback) 

fan 

(fanoušek) 

fitness 

(fitness) 

detectiv 

(detektiv) 

finish 

(cíl)  

fifty-fifty 

(vyrovnaný 

stav) 

fast-food 

(fastfood) 

franchiză 

(franšíza) 

docher 

(přístavní 

dělník) 

football 

(fotbal) 

grill 

(gril)  

font 

(font) 

hacker 

(hacker) 

drainage  

(odvodnění) 

 

game 

(game, gem)  

hockey 

(hokej) 

groggy 

(grogy) 

killer 

(vrah)  
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19. století Začátek 20. 

století 

1950 – 1960 1970 – 1980 Po roce 1990 

drops  

(bonbony)  

gangster 

(gangster) 

hold-up 

(přepadení) 

happy-end 

(happy end) 

laptop 

(laptop) 

folklor 

(folklor) 

goal 

(gól) 

laser 

(laser) 

hippy 

(hippie) 

layout 

(layout) 

gag 

(vtip)   

jazz 

(jazz, džes) 

leader 

(leader, lídr) 

hit 

(hit) 

leasing 

(leasing) 

gin 

(džin) 

lift  

(výtah) 

mixer 

(mixér) 

hobby 

(hoby, hobby) 

a loga 

(logovat se) 

handicap 

(handicap) 

out 

(aut) 

musical 

(muzikál) 

hot dog 

(hotdog, hot-

dog) 

look 

(look) 

jockey 

(žokej) 

patchwork  

(slátanina)  

nylon 

(nylon) 

jeans 

(džíny) 

looser 

(lůzr)  

lady 

(lady) 

ping-pong  

(ping-pong) 

open 

(open) 

job 

(džob) 

management 

(management) 

lord 

(lord) 

pocker 

(poker) 

pacemaker 

(kardiostimulá-

tor)  

jogging 

(jogging) 

marketing 

(marketing) 

meeting 

(schůzka) 

pólo 

(pólo) 

a parca 

(parkova) 

kit 

(kit) 

mountain bike 

(horské kolo)  

budincă 

(puding) 

reporter 

(reportér) 

pop music 

(pop music)  

leasing 

(leasing) 

online 

(online) 

revolver 

(revolver) 

ring 

(ring) 

radar 

(radar) 

lifting 

(lifting, liftink) 

outdoor 

(outdoor) 

redingotă  

(večerní šaty)  

rugby 

(ragby) 

recordman 

(rekordman) 

lobby 

(lobby) 

pachet 

(paket) 

seif 

(sejf) 

scor 

(skóre) 

rundă 

(runda) 

make-up 

(make-up, 

mejkap) 

paintball 

(paintball) 

sandwich 

(sendvič) 

set 

(set) 

scooter 

(skútr)  

manager 

(manažer) 

pampers 

(pleny)  

scalp 

(skalp) 

setter 

(setr) 

servis 

(servis) 

market 

(market) 

peeling 

(peeling) 

spleen 

(splín) 

sketch 

(skeč) 

slip 

(krátké plavky) 

mass-media 

(masmédium) 

piercing 

(piercing) 

sport 

(sport) 

snob 

(snob) 

star 

(star) 

byte (mega 

byte) 

(byte, bajt) 

 

a printa 

(tisknout)  
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19. století Začátek 20. 

století 

1950 – 1960 1970 – 1980 Po roce 1990 

squar  

(malé náměstí) 

speaker 

(předseda brit-

ského 

parlamentu)  

step 

(step) 

non-stop 

(nonstop) 

quizz 

(kvíz) 

standard 

(standard) 

stand 

(výloha)  

stewardesă 

(stevardka) 

outsider 

(outsider) 

rating 

(rating) 

tenis 

(tenis) 

start 

(start) 

striptis 

(striptýz) 

parking 

(parking) 

second-hand 

(second hand) 

turism 

(turismus) 

stop 

(stop) 

test 

(test) 

party 

(party, párty) 

server  

(server) 

tunel 

(tunel) 

toast 

(toust) 

tobogan 

(tobogan) 

PC 

(PC - počítač) 

rollerskate  

(kolečkové 

brusle)  

vagón 

(vagon) 

 toner 

(toner) 

poster 

(poster) 

soundtrack 

(soundtrack) 

whisky 

(whisky) 

 weekend 

(víkend) 

procesor 

(procesor) 

squatter 

(squatter) 

  western 

(western) 

puzzle 

(puzzle) 

staff 

(zaměstnanci)  

  zombie 

(zombie) 

rafting 

(rafting) 

stand-by 

(zapnutý)  

   a recicla 

(recyklovat) 

stripper 

(striptér) 

   rock 

(rock) 

summit 

(summit) 

   scan 

(scan, sken) 

talk-show 

(talkshow) 

   seriál 

(seriál) 

teenager 

(teenager) 

   sexy 

(sexy) 

teflon 

(teflon) 

   shop 

(obchod) 

teleshopping 

(teleshopping) 

   show 

(show) 

toner 

(toner) 

   single 

(singl) 

top model 

(topmodel) 

   skinhead 

(skinhead) 

trendy 

(trendy) 
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19. století Začátek 20. 

století 

1950 – 1960 1970 – 1980 Po roce 1990 

   smog 

(smog) 

voucher 

(voucher) 

   snack-bar 

(snack-bar) 

 

   soft 

(soft) 

 

   sponsor 

(sponzor) 

 

   spot 

(spot) 

 

   spray 

(sprej) 

 

   stres 

(stres) 

 

   supermarket 

(supermarket) 

 

   surfing 

(surfing) 

 

   thriller 

(thriller) 

 

   top 

(top) 

 

   underground 

(underground) 

 

   video 

(video) 

 

   walkman 

(walkman) 

 

 

 K této tabulce je třeba doplnit několik důležitých skutečností. 

 Tabulka je určena k tomu, abychom mohli pozorovat, jaké anglicismy do 

rumunštiny v tom kterém období přecházejí. Nejde o porovnání českých a rumunských 

přejímaných slov. K tomu bude určena následující kapitola této práce. 

 Český výraz v závorce je překladem rumunského významu tak, jak jej definuje 

Slovník neologismů, nebo tak, jak jsou tyto anglicismy v současnosti používány. 

 Některé výrazy, a to především z období po roce 1990 nebyly ve slovnících 
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nalezeny. Např. dron (dron). Neznamená to však, že by se nejednalo o neologismus, 

resp. anglicismus, nicméně zanést příslušný výraz do slovníků určitý čas trvá. Všichni 

současní (myšleno aktuálně v roce 2015) čtenáři této práce, jistě potvrdí, že slovo dron 

znají a rovněž bude každému známo, co slovo vyjadřuje (bezpilotní letadlo menších 

rozměrů). Toto slovo v českých slovnících nalezeno nebylo, nicméně v rumunských 

ano. Ve výkladovém slovníku  https://dexonline.ro/ je výraz dronă vysvětlen jako 

létající přístroj bez lidského pilota na palubě, který je řízen na dálku nebo 

automaticky.
24

 

 Jedná se o náhodný výčet některých slov. Výskyt v českém jazyce i v rumunštině 

je ověřován především v online slovnících. České výrazy jsou ověřovány ve Slovníku 

spisovné češtiny, který online publikoval Ústav pro jazyk český, Akademie věd České 

republiky ( http://prirucka.ujc.cas.cz ).
25

 Rumunské výrazy jsou ověřovány v 

rumunském výkladovém slovníku ( https://dexonline.ro/ ).
26

 

 

 2.2.3 Jsou anglicismy pro rumunštinu nebezpečné? 

 

  Otázka, zdali je současný stav pronikání anglicismů do rumunštiny správný nebo 

ne, zdali je třeba se jich obávat či nikoli, zazněla již v úvodu. Budeme se opět obracet na 

dříve citovanou publikaci Mioary Avram Anglicismele în limba română actuală, kde 

autorka uvádí, že nejde o negativní fenomén. K tomu dodává, že tento proces není o nic 

nebezpečnější, než jiné cizí vlivy na rumunštinu. Jako příklad jsou uvedena slovesa 

přejatá z francouzštiny a dnes v rumunštině běžně používaná a achiesa (souhlasit), a 

antama (začít), a disipa (rozptýlit), a efasa (očistit), a ranforsa (vyztužit). Ty jsou 

rovněž cizího původu, stejně jako anglicismy poslední doby.
27

 

 Neologismy i anglicismy jsou v Rumunsku předmětem zkoumání mnoha 

jazykovědců. Neologie jako vědní obor zaznamenává procesy pronikání jednotlivých 

slov do rumunštiny. V https://dexonline.ro/ lze slova dohledat a rovněž jsou zde 

uvedeny slovníky, především pak rok jejich vydání, kde se hledaná slova vyskytují 

                                                 
24 [online].[cit. 12. prosince 2015]. Dostupné z https://dexonline.ro/definitie/drona  

25 [online].[cit. 12. prosince 2015]. Dostupné z http://prirucka.ujc.cas.cz/  

26 [online].[cit. 12. prosince 2015]. Dostupné z https://dexonline.ro/  

27 AVRAM, Mioara. Anglicisme în limba română actuală. (Anglicismy v současné rumunštině). 

Bucureşti: Editura Academiei Române, 1977, s. 9. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
https://dexonline.ro/
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vůbec poprvé. Byť je proces přejímání slov daný aktuální potřebou jazyka adaptovat 

nové výrazy a je ovlivňován mnoha skutečnostmi, které již v této práci zazněly, právě 

díky neologii je tento proces kontrolován. Především jsou nastavena pravidla, která by 

se měla při adaptaci nových slov dodržovat. 

 Na konci devatenáctého století přechází do rumunštiny mnoho slov z 

francouzštiny, která nakonec zmizela a stala se tzv. archaismy. Byť je současný příliv 

anglicismů jakousi pomyslnou vlnou, jak uvádí i Mioara Avram, mohli bychom doplnit, 

alespoň podle mého názoru, že může jít o vlnu pouze dočasnou. Většina přílivů má také 

svůj odliv a lze předpokládat, že odliv k současnému přílivu anglicismů teprve nastane. 

Důkazem mohou být francuzismy, které přešly do rumunštiny s masivní vlnou mnoha 

dalších francouzských slov, avšak dnes se téměř nepoužívají a mohli bychom jezařadit 

do kategorie archaismů. Např.: demoazelă (slečna), flatant (pochválený), bonton 

(bonton – společensky dobré chování), a afrunta (čelit), a retorca (odpovědět), 

epustuflant (překvapený). 

 

2.3  Současná situace v Rumunsku 

 

 2.3.1 Online prostředí a dnešní situace 

 

  V dnešní době není nic neobvyklého, že již studenti středních škol cestují na 

zahraniční studijní pobyty. Už ve školním věku mladí lidé začínají aktivně používat 

angličtinu. Takto navázané vztahy se zahraničními studenty se pak udržují nejčastěji 

„online“. 

 V posledních několika málo letech jsou stále více populární tzv. blogy, 

internetové stránky jednotlivých uživatelů, kteří zde diskutují nejrůznější témata. Co je 

zajímavé, diskuze zde neprobíhá pouze psanou formou, ale majitelé blogů čím dál 

častěji využívají ke sdělení informací také videa. Zde je odkaz na jedno z nich 

https://www.youtube.com/watch?v=vnEfGPbtxv4.
28

 Byť je zjevné, že tato nahrávka je 

určena pouze jisté věkové skupině, je třeba si uvědomit, že může značně ovlivňovat 

                                                 
28 [online].[cit. 11. prosince 2015]. Dostupné  https://www.youtube.com/watch?v=vnEfGPbtxv4  
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mladou generaci. Nutno podotknout, že video bylo na webu „Youtube“ publikováno 

26.5.2014 a k dnešnímu dni má téměř dvěstě tisíc zhlédnutí. 

 V tomto videu lze vypozorovat, že mladík používá tyto anglicismy: „teaser, the 

one trailer to rule them all, quest, awesome, soundtrack, epicness, achievement, glory-

hole, fleshy, asian (în engleză) bad-ass“. Mnoho lidí, především mladí lidé užívají v 

každodenním životě anglicismy z důvodu, který je patrný i v tomto videu, tedy aby byli 

„in“. 

 Budeme-li chtít referovat o aktuálním dění, co se užívání anglicismů týče, je dle 

mého názoru třeba zmínit již výše uvedenou sociální síť Facebook. V dnešní době je 

Facebook jedním z nejčastějších komunikačních prostředků na internetu. Tato sociální 

síť, vedle online deníků, ať již seriózních či bulvárních, může být jedním z několika 

zdrojů, kde lze výskyt anglicismů pozorovat, aniž bychom museli do Rumunska 

cestovat. Podstatný je fakt, že zde můžeme na rozdíl od časopisů, novin či odborných 

článků pozorovat spontánní vyjadřování. 

 Zajímavým ukazatelem by mohl být počet uživatelů Facebooku. Dle serveru 

Lupa.cz, který se zabývá děním na internetu je v České republice 4 až 4,5 milionu 

aktivních uživatelů. Největší věková skupina (31 %) jsou lidé ve věku 25 až 34 let, 

následována skupinou lidmi ve věku 18 až 24 let, která zaujímá 27 %.
29

 V Rumunsku je 

dle serveru Facebrands.ro počet uživatelů Facebooku 8,3 milionu, přičemž věkové 

zastoupení uživatelů je podobné jako v České republice. Nejpočetnější skupina (29,2 %) 

jsou osoby ve věku 25 až 34 let. Následně se 23,1 % je zastoupena věková kategorie od 

18 do 24 let.
30

 

 Uveřejnění informací o věku uživatelů Facebooku považuji za podstatné, 

protože nyní budou uvedena slova, která se na Facebooku nejčastěji vyskytují. Rovněž 

věk uživatelů, u kterých jsem výskyt anglicismů pozoroval, spadá převážně do dvou 

výše uvedených skupin, tedy od věku 18 do 34 let. 

 Na Facebooku jsem prošel tzv. profily několika uživatelů. Nutno podotknout, že 

se jednalo o rodilé mluvčí žijící napříč celým Rumunskem, jeden uživatel byl z 

Moldavska. K zaznamenávání výrazů docházelo mezi 12.12. až 15.12.2015 a 

                                                 
29 [online].[cit. 13. prosince 2015]. Dostupné z http://www.lupa.cz/clanky/velky-pohled-facebooku-na-

ceske-uzivatele-co-maji-nejvice-v-oblibe/  

30 [online].[cit. 13. prosince 2015]. Dostupné z http://www.facebrands.ro/demografice.html  
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zkoumáním bylo zjištěno následující: 

a) Anglicismy jsou nejvíce používány při vyjadřování názoru. Nejčastěji jsou 

komentovány fotografie, situace nebo se reaguje na tzv. statusy. Sem by patřila tato 

anglická slova cute (roztomilý), cool („in“, populární), nice (hezký), the best (nejlepší), 

oh my god (o můj bože) nebo love it (to miluji) či like (líbí se mi, to se mi líbí).  

b) Dále jsou velmi často používány vulgarismy jako fuck (do prdele, kurva), fucking 

(zasraný), shit (kurva, sakra). 

c) Další skupinou slov, která byla během pozorování zaznamenána jsou výrazy, které 

jsou zjevně používány pro zvýšení atraktivity komentáře (příspěvku) daného uživatele. 

To jsou slova, která lze vybrat z fondu rumunské slovní zásoby, nicméně je použit 

anglicismus. Jsou to výrazy jako fun rumunsky glumă (legrace, vtip), song rumunsky 

cântec (píseň), awesome rumunsky extraordinar (úžasný, výjimečný), party (večírek, 

párty) rumunsky petrecere, označení příspěvku, který se uživateli líbí má v rumunské 

jazykové mutaci označení îmi place (líbí se mi). Pokud dochází k vyjádření v tom 

smyslu, že uživatel komentuje fakt, že se mu něco líbilo, je mnohem častěji použit 

anglický výraz like než rumunské îmi place. 

d) Dále v této práci bude pojednáno o tom, jak se anglické výrazy, které jsou přejímány 

do rumunštiny, přizpůsobují jazykovému systému rumunštiny (a pro vysvětlení tohoto 

bodu nutno podotknout, že se dosti často nepřizpůsobují), pro názornost mohu již nyní 

uvést zajímavý přepis slova facebook, který se neuplatňuje ani v češtině, např. jako 

fejsbuk. Na profilu jednoho uživatele se objevuje grafická podoba sledovaného výrazu 

jako feisbuc. 

 

 2.3.2 Statistické údaje 

 

 Na oficiálních webových stránkách Evropské unie je zveřejněno několik 

statistických údajů. V předchozích bodech této práce bylo ukázáno, do jaké míry 

pronikání anglicismů rumunštinu ovlivňuje. Smyslem této práce není porovnávat 

rumunštinu v evropském měřítku, nicméně v kontextu této diplomové práce považuji 

tyto statistiky za zajímavé. V několika ukazatelích Rumunsko unijní průměr dokonce 

převyšuje. 
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 Zajímavý údaj hovoří o počtu cizích jazyků na jednoho studenta ve vyšším 

sekundárním vzdělávání (dle mezinárodní standardní klasifikace vzdělání – úroveň 3). 

Tímto vyšším sekundárním vzděláváním jsou myšlena čtyřletá gymnázia, osmiletá 

gymnázia – 5. až 8. ročník, šestiletá gymnázia – 3. až 6.ročník, osmileté konzervatoře – 

5. až 6.ročník, šestileté konzervatoře – 1. až 4.ročník, střední odborné školy, střední 

odborná učiliště, učiliště, pracovní školy.
31

 Rumunsko je po Lucembursku na druhém 

místě s průměrným počtem dvou jazyků na studenta. Česká republika s průměrným 

počtem jednoho a půl jazyka na studenta je na místě patnáctém.
32

 

 

 

                                                 
31 [online].[cit. 27. prosince 2015]. Dostupné z http://ec.europa.eu/education/tools/docs/isced-2013-

fields-of-education_cs.pdf 

32 [online].[cit. 27. prosince 2015]. Dostupné z http://europa.eu/about-eu/facts-

figures/living/index_cs.htm  
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V úvodu této práce zaznělo, že jazyk je ovlivňován mnoha faktory. Mimo jiné 

také tím, že mnoho studentů cestuje na zahraniční pobyty do zahraničí. Rumunsko je s 

37.500 zahraničními studenty šestou zemí v Evropské unii, pokud jde o počet 

zahraničních studentů, které hostí.
33

 Tento údaj je samozřejmě dán velikostí země, 

nicméně skoro čtyřicet tisíc zahraničních studentů studujících v Rumunsku je rovněž 

faktor, který může ovlivňovat tamní jazyk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 [online].[cit. 27. prosince 2015]. Dostupné z http://europa.eu/about-eu/facts-

figures/living/index_cs.htm  
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 K uvedeným statistickým údajům je pro celkovou představu třeba doplnit, že 

Rumunsko je s téměř dvaceti miliony obyvatel po Německu, Francii, Spojeném 

království, Itálii, Španělsku a Polsku sedmou nejlidnatější zemí Evropské unie. I tak 

počet obyvatel Rumunska tvoří pouhé 3,91% obyvatel z celkového počtu obyvatel EU. 
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3  KLASIFIKACE ANGLICISMŮ 

 

3.1  Vymezení klasifikačních kritérií 

 

 Již nyní lze konstatovat, že anglicismů proniká do rumunštiny mnoho. Jsou 

různé povahy, některé jsou častější, jiné méně. Pronikají v čase, v některých období 

více, jindy v menší intenzitě. Samotné pronikání je ovlivňováno mnoha faktory, o 

kterých již bylo pojednáno. V této části se pokusím anglicismy klasifikovat. 

Klasifikačních kritérií by mohlo být mnoho. 

 Pro vytvoření si představy kde, resp. v jakých odvětvích se vůbec anglicismy 

vyskytují, bude jedním z klasifikačních kritérií obor. Kromě samotného roztřídění do 

jednotlivých oborů se naskýtá možnost pronikající anglicismy do rumunštiny porovnat 

se situací v češtině. 

 Další možný způsob utřídění by mohl být podle změny významu. Běžně dochází 

k tomu, že se význam rozšiřuje, nebo naopak zužuje. Také dochází k přenesení 

významu. Vyskytují se pleonasmy a neméně častým úkazem jsou tzv. faux-amis (falešní 

přátelé), tedy slova, která se vyskytují v obou jazycích, nicméně jsou různého významu. 

Zvláštní kategorii nám tvoří lidová etymologie a několik řádků je též věnováno 

homonymním střetům. 

 Na anglicismy můžeme rovněž pohlížet z hlediska nutnosti. Tedy zdali 

rumunština vůbec danou výpůjčku potřebuje či nikoli. Bude proto pojednáno o 

výpůjčkách nutných, stejně tak o těch, bez kterých by se rumunština obešla, které 

nazýváme luxusní. 
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3.2  Klasifikace anglicismů podle oboru a porovnávání s češtinou 

  

 3.2.1 Klasifikace podle oboru a zdroje ověřování 

 

 Jak se společnost v průběhu času vyvíjí, rozvíjejí se také nejrůznější obory. Na 

tabulce uvedené v bodě 2.2.2 lze vypozorovat v uvedených dobách slova z nejrůznějších 

oborů. Ty nejčastěji pronikající anglicismy budou v tomto bodě rozděleny do několika 

oborů. Kromě samotného uvedení oboru je vysvětlen význam slova. Dále je označen 

slovní druh, rod, tvar plurálu, překlad do češtiny a je podána informace, zda se daný 

výraz vyskytuje rovněž v češtině či nikoli. Rumunské výrazy jsou ověřovány v 

Dictionar explicativ al limbii romane ( http://dexonline.net/ ). České výrazy jsou 

ověřovány ve Slovníku spisovné češtiny, který online publikoval Ústav pro jazyk český, 

Akademie věd České republiky ( http://prirucka.ujc.cas.cz ). (Níže zmiňováno pod 

zkratnkou ÚJČ AV ČR). 

 

a) Obor ekonomický, finanční, podnikatelský: 

- Staff s. m. pl. staffuri „jedna osoba nebo skupina osob, která pracuje pro určitého 

zaměstnavatele”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz nevyskytuje. V mluveném českém 

jazyce se tento výraz rovněž nevyskytuje. 

- Management s. n. „vědní obor nebo také skupina lidí, který se zabývá vedením 

firmy”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje ve stejném významu.  

- Lobby s. n. pl. Lobbyuri „čekárna; hlavní místnost banky; vestibul, kuloár; skupina 

osob, která se snaží ovlivnit rozhodování parlamentu”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se 

výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Discount s. n. pl. discounturi „sleva z ceny”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz 

nevyskytuje. V češtině se tento výraz vyskytuje v českém přepisu diskont (v tomto 

přepisu rovněž ve slovníku ÚJČ AV ČR) znamenající totéž co v rumunštině, v poslední 

době se rovněž používá pro druh supermarketu. 

- Dumping s. n. pl. dumpinguri „prodej za nižší cenu než je cena výrobní, aby získal 

výrobek na zahraničních trzích odbyt”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se tento výraz 
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vyskytuje ve stejném významu. 

- Brand s. n. pl. branduri „značky firmy”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz 

nevyskytuje. V češtině se tento výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Broker s. m. pl. brokeri „obchodník, který zprostředkovává obchody za provizi”. Ve 

slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje ve stejném významu 

- Dealer s. m. pl. dealeri „distributor; osoba, která zprostředkovává obchody mezi 

firmami”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Manager s. m. pl. manageri „osoba vedoucí zpravidla firmu nebo také jiný kolektiv 

osob”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje v českém přepisu manažer a tento 

výraz znamená to samé co v rumunštině. 

 

b) Obor informatiky 

- Site s. n. pl. site-uri „místo na internetu, kde je možné najít potřebné informace”. Ve 

slovníku ÚJČ AV ČR se výraz nevyskytuje. V češtině se tento výraz nevyskytuje. 

- Mouse s. n. pl. mouse-uri „myš (ve smyslu příslušenství k počítači)“. Ve slovníku ÚJČ 

AV ČR se výraz nevyskytuje. V češtině se tento výraz nevyskytuje. 

- Chat s. n. pl. chaturi „diskuse vedená na internetu, zpravidla mezi přáteli”. Ve 

slovníku ÚJČ AV ČR se tento výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Desktop s. n. pl. desktopuri „vyobrazení, které předává počítač uživateli a kde jsou 

vidět symboly programů”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje v jiném 

významu „skříň počítače ve tvaru ploché krabice pokládané na stůl, na niž lze postavit 

monitor, stolní deska“. V češtině se však tento výraz obecně příliš nepoužívá. Dojde-li k 

jeho použití, může znamenat také totéž co v rumunštině. 

- Display s. n. pl. display-uri „1. zařízení na zobrazení informace, kterou předává 

počítač, 2. elektronické zobrazení čísel na počítacích zařízeních”.  Ve slovníku ÚJČ AV 

ČR se výraz vyskytuje v českém přepisu displej a znamená totéž co v rumunštině. 

- Hard disk s. n. pl. hard diskuri „magnetický disk velké kapacity pro práci s daty 

počítače“ disc magnetic de mare capacitate, pentru stocarea datelor la computer”. Ve 

slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje ve stejném významu. 
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- Software s. n. pl. -  „soubor řídicích činností pro počítače“. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se 

výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- E-mail s. n. pl. e-mailuri „písemnost v elektronickém formátu, zpráva”. Ve slovníku 

ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje ve stejném významu. Pokud tento výraz napíšeme 

dohromady (email) znamená něco jiného (technický výraz – vrchní lesklá krycí 

nátěrová hmota) – stejné v obou jazycích. 

- On-line/online s. n. „způsob přenosu dat skrze propojení s počítačem, který je 

připojen ke světové síti internet”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje ve 

stejném významu. 

- Off-line/offline s. n. „způsob přenosu dat skrze propojení s počítačem, který není 

připojen ke světové síti internet”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje ve 

stejném významu. 

 

c) obor hudební 

- Play-back s. n. pl. play-backuri „metoda postupného záznamu zvuku, zejména zpěvu 

s instrumentálním doprovodem”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje ve 

stejném významu. 

- Single s. n. pl. single-uri „1. nahrávka písně, skladby, 2. sportovní vyjádření pro 

dvouhru v tenise”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR se výraz vyskytuje v českém přepisu singl a 

znamená totéž co v rumunštině. 

- Hit s. n. pl. hituri „úspěšná písnička, šlágr”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz 

vyskytuje ve stejném významu. 

- Blues s. n. pl. bluesuri „melodie volného tempa”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz 

vyskytuje ve stejném významu. 

- Live s. n., adj. invar., adv. „živě vytvářený, vysílaný”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se 

výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Background s. n. pl. backgrounduri „zvukové pozadí, zvuková kulisa, která 

podporuje nebo doprovází sólistu, instrumentálně nebo vokláně“. Ve slovníku ÚJČ AV 

ČR  se výraz nevyskytuje. V češtině se tento výraz dle mého názoru téměř nepoužívá, 

pokud ano, bude se jednat o výraz odborný. 
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d) obor sportovní 

- Bowling s. n. „kuželková hra, odehrávající se na moderní dráze”. Ve slovníku ÚJČ AV 

ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Body building s. n. „formování těla – oblast kulturismu”.  Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se 

výraz nevyskytuje. 

- Badminton s. n. „sportovní hra podobná tenisu”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz 

vyskytuje ve stejném významu. 

- Baseball s. n. „sportovní míčová hra (původem z USA) mezi dvěma týmy o devíti 

hráčích”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Bungee-jumping s. n. „pojmenování extrémního sportu; skok na laně”. Ve slovníku 

ÚJČ AV ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu, pouze se píše bez spojovníku.  

- Fitness s. n. „dobrá fyzická kondice, zdraví”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz 

vyskytuje ve spojení s ostatními slovy, jako klub či centrum. Samotný výraz je stejný 

jako v rumunštině. 

- Jogging s. n. „lehký běh za účelem udržení zdraví”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz 

vyskytuje ve stejném významu. 

- Derby s. n. pl. derby-uri  „sportovní závod velké důležitosti”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR 

se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

 

e) obor jídla a nápojů 

- Hamburger s. m. pl. hamburgări. „smažený karbanátek, který se servíruje v žemli“. 

Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Hotdog s. m. pl. hotdogi „teplý párek servírovaný s hořčicí v ohřátém rohlíku“. Ve 

slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Fast-food s. n. pl. fast-fooduri „místo, kde se podává běžné jídlo, které se připravuje 

rychle“. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Cheeseburger s. m. „hamburger se sýrem”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz 

vyskytuje ve stejném významu. 

- Chips s. n. pl. chipsuri „v oleji smažené plátky brambor, které se konzumují ve 
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studeném stavu”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Cornflakes s. n. „potravina kukuřičného původu v podobě vloček“. Ve slovníku ÚJČ 

AV ČR  se výraz vyskytuje ve stejném významu. 

- Brandy s. n. pl. brandy-uri, „alkoholický nápoj, koňak”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se 

výraz vyskytuje ve stejném významu.  

- Whisky s. n. pl. whisky-uri, „alkoholický nápoj”. Ve slovníku ÚJČ AV ČR  se výraz 

vyskytuje ve stejném významu. 

- Ketchup s. n. „pikantní rajčatová omáčka s octem a kořením“.Ve slovníku ÚJČ AV 

ČR  se výraz vyskytuje v českém přepisu kečup a je stejného významu. 

 

 3.2.2 Porovnání s češtinou 

 

 Z výše uvedeného lze vypozorovat, že rumunština narozdíl od češtiny přijímá 

více anglicismů. Přičemž i u výrazů, které jsou přejímány v rumunštině a v češtině 

nikoli, existuje pro dané slovo rumunský ekvivalent. Jako příklad lze uvést staff – 

rumunština má svůj výraz angajat (zaměstnanec), dále například computer – rumunský 

výraz calculator (počítač, původně z francouzštiny). 

 Dále lze konstatovat, že při přejímání anglicismů do rumunštiny zůstávají slova 

dost často v původním anglickém tvaru. V tom se čeština u mnoha slov liší. Například 

ketchup (česky kečup), display (česky displej), spray (česky sprej), weekend (česky 

víkend). 

 V rumunštině na rozdíl od češtiny mnohdy dochází k pochybnostem, jak vůbec s 

anglicismy pracovat. Častou otázkou je, zda používat či nepoužívat spojovník nebo 

mezeru u jednoduchých či složených slov (např. week-end-uri nebo show-uri). 
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3.3  Změny významů 

 

 Členění v bodu 3.3, jakož i uvedené názorné příklady jsou čerpány z publikace 

Vocabularul limbii române actuale, kterou vydala  zmíněná Adriana Stoichițoiu-Ichim.
34

 

 

 3.3.1 Rozšíření významu 

 

 K rozšiřování významu dochází při přejímání anglicismů poměrně často. 

Znamená to, že slovo mající v angličtině určitý vymezený význam nabývá při používání 

v rumunštině další konotace. Význam daného slova se tak rozšiřuje. Mezi ty 

nejznámější příklady bychom mohli uvést tyto: 

best-seller – v anglickém významu se jedná o knihu, která se velice dobře prodává, jde 

rychle na odbyt. V rumunštině se pak tento výraz začíná používat nejen u knih, ale i u 

ostatního zboží, které se rovněž dobře prodává. Např.: Imprimările sale discografice, 

adevărate best-selleruri, cuprind numeroase arii şi recitaluri (Jeho nahrávky, skutečný 

best seller, obsahují mnohé árie a recitály.)  

blue-jeans – nebo také hovorově blugi v anglickém významu jde o modré džíny. V 

rumunštině došlo k rozšíření významu tím, že se výraz používá nejen pro označení 

kalhot, ale rovněž i příslušnou látku – džínovinu. Např.: fuste sau şorţuri de blugi 

(džínové sukně nebo kraťasy). Rovněž můžeme uvést výraz blugi negri (černé džíny). 

body-guard – v anglickém významu tělesná či osobní stráž. V rumunském tisku se tento 

výraz často používá nesprávně ve smyslu jakékoli stráže nebo hlídače. Např.: Patru 

badygarzi îmbrăcaţi în camuflaj şi cu bastoane la şold păzesc cu interes un lan de grîu 

(Čtyři bodyguardi v maskáčích a s holemi u boku bedlivě střeží lán pšenice.) 

challenger – v anglickém významu vyzyvatel, možný soupeř. Rumunština tímto 

výrazem označuje rovněž druh utkání. Např.: Peisajul românesc al tenisului s-a 

îmbogăţit, începînd din acest an, cu un turneu, un challenger de 25.000 dolari 

(Hájemství rumunského tenisu se letošního roku rozšířilo o jeden vyzývací turnaj, 

                                                 
34 STOICHITOIU-ICHIM, Adriana. Vocabularul limbii române actuale. (Slovník současného 

rumunského jazyka). București: Editura ALL, 2001. 
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dotovaný 25.000 dolary.) 

live – v anglickém významu živý, přímý, např. a live transmission (živé vysílání ve 

smyslu přímého televizního přenosu) se v tisku objevuje bez ohledu na omezení dané 

prostředním, kde se používá. Např.: Sumedenia de pacienţi adunaţi pe holurile clinicii a 

asistat la arestarea live a fostului director (Množství pacientů shromážděných v hale 

kliniky přímo přihlíželo zatčení bývalého ředitele.) 

racket – v anglickém významu se jedná o zločinecké sdružení osob, které pod 

pohrůžkou hrozby vydírá na obchodních a soukromých osobách peníze. V rumunštině 

tento výraz rozšířil svůj význam i na osobu zabývající se touto činností - raketter, 

raketteur. Užívá se jako podstatné jméno mužského rodu v psané podobě raket nebo 

rachet. Např.: Poliţiştii de la Ilfov au anihilat două grupări de mafioţi. Prima, formată 

din trei rakeţi, a fost prinsă în zona Jilava în timp ce jefuia, în trafic, un tir încărcat cu 

pahare. (Policisté z Ilfova zneškodnili dvě skupiny mafiánů. První, složená ze tří 

vyděračů, byla zadržena v okolí Jilavy při loupežném přepadení kamionu, naloženého 

sklenicemi). 

sexy – v anglickém významu erotický, smyslný, vzrušující se v rumunštině používá 

rovněž ve smyslu pornografický. Např.: reviste sexy (pornografické časopisy). 

 

 3.3.2  Zúžení významu 

 

 Případů, kdy dochází k zúžení významu, je oproti rozšíření významu o poznání 

méně. Zpravidla se tento jev vyznačuje tím, že se daným slovům připisují konotace, jež 

v angličtině nemají. Jako příklad můžeme uvést následující: 

boss – v americké angličtině šéf, funkcionář, profesionální politik, přeneseně rovněž 

pán, tyran či vládce. V rumunském tisku se vedle vedle uvedených významů, např.: Un 

alt comando condus de Miron Cozma, bossul minerilor din Valea Jiului (Jiné komando, 

vedené Mironem Cozmou, bosem horníků z Valea Jiului) objevuje často i ve významu 

kšeftař či šmelinář bossul cu tupeu de mafiot este şi un mincinos ordinar (Šmelinář s 

drzostí mafiána je navíc obyčejný lhář.) 

building – znamená budova, stavba. V rumunštině se tento výraz objevuje ve významu 
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vysoká a přepychová budova. Pe Calea Victoriei, în faţa luxosului sediu al defunctei 

Bancorex [...] salariaţii au protestat spontan la pereţii acoperiţi din sticlă ai 

buildingului băncii (Na třídě Vítězství, naproti přepychovému sídlu bývalé banky 

Bancorex [...], před prosklenými stěnami  budovy banky zorganizovali zaměstnanci 

spontánní protest.) 

grand – v angličtině vyjadřuje peněžní částku, která je přidělena určité osobě či 

organizaci a je určena k financování nějakého projektu. V rumunštině došlo k zúžení 

významu na financování projektu v oblasti školství či vědeckého výzkumu. 

hit – anglický výraz, který dobře zná i čeština, vyjadřující úspěšnou píseň, hru nebo 

film. V rumunštině se tento výraz používá výhradně v oblasti hudební jakožto 

synonymum někdejšího šlágru (şlagăr). 

know-how – toto slovo znamená informovanost, fortel, znalost technické dokumentace, 

receptur atd. V rumunštině došlo k zúžení pouze na převod technologií. 

trend – výraz znamenající vývoj, tendenci. V rumunštině zúžilo svůj význam na oblast 

hospodářskou a peněžní. Industria şi exporturile – pe un trend pozitiv (průmysl a export 

– pozitivní trend). 

trial – anglicky test, zkouška, pokus. V rumunském sportovním pojmosloví se používá 

ve smyslu vyřazovací utkání. 

 

 3.3.3  Přenesení významu 

 

 Přenesené (metaforické) významy, které jsou doložené v rumunském tisku, jsou 

výsledkem užívání anglicismů v jiných kontextech, než jsou ony zavedené. Např. 

termíny z oblasti umění, sportu či zábavy nabývají metaforických významů (přičemž 

obvykle mají negativní konotace) v politicky laděných článcích. Např. Show electoral 

(volební show), puzzle guvernamental (vládní puzzle), rackeţi guvernamentali şi politici 

(vládní a političtí vyděrači), jocker electoral (žolík, ve smyslu volební trumf). 
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 3.3.4 Pleonasmy 

 

 Ryzí, naprosté pleonasmy jsou poměrně vzácné. K českým překladům je nutno 

doplnit, že jsou spíše orientační, neboť překládat dvě často velice podobná slova zní 

poměrně nesrozumitelně: naraţiunea unui story (vyprávění vyprávění), mijloacele 

media (sdělovací prostředky média), maşina floricele popcorn (popcornový stroj na 

popcorn), şuncă bacon englezească (anglická šunka šunka). 

 Částečné, dílčí pleonasmy často představují složená slova vypůjčená z 

angličtiny, kde se význam překrývá pouze v jedné části složeniny. Běžně se v tisku 

setkáme se spojením mijloace (de) mass media (hromadné sdělovací prostředky mass 

medií), nebo persoane VIP (VIP, velmi důležitá osoba), a juca fair-play (hrát fair-play 

hru), blugi albaştri (modré džíny modré barvy, modré modráky). 

  

 3.3.5  Faux-amis 

 

 Faux-amis, tzv. falešní přátelé, zahrnují slova, která v obou jazycích existují v 

totožné nebo velice příbuzné podobě, ale mají odlišné významy. Velice často se objevují 

v titulcích k filmům i o publicistice. Např. argument (argument, důvod) místo ceartă 

nebo dispută (hádka, spor), crud  (syrový) místo necioplit, bădăran (neotesaný, 

hrubián), devastat (zpustošený) místo şocat, îndurerat (zaražený, pohoršený, 

zarmoucený), formă (forma, tvar) místo formular (formulář), nervos (nervózní) místo 

emoţionat (dojatý, vzrušený). 

 Faux-amis trvale pronikly do některých funkčních stylů (politicko-

administrativního, hospodářského, obchodního či uměleckého) a nejvíce do 

publicistického: 

a acomoda – anglicky to accommodate (poskytnout někomu ubytování). Organizaţiile 

umanitare au încercat să-i acomodeze pe refugiaţii din Kosovo (Humanitární organizace 

se snažily ubytovat uprchlíky z Kosova). Běžný význam rumunského slova a (se) 

acomoda je přizpůsobit (se), vypravit (se), zvyknout (si). 

agrement – anglicky agreement (dohoda, domluva, ujednání; rumunsky schválení, 
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svolení k ustanovení vyslance, nebo ve spojení voiaj de agrement zábavní cesta). Dacă 

primul ministru nu are agrementul partidelor, nu este votat (Pokud premiér nemá 

svolení stran, není zvolen). 

a aplica – anglicky to apply (požádat o, podat si žádost), rumunsky přiložit, užít, použít. 

Pot aplica studenţi de la profile tehnice şi umaniste (Mohou se hlásit studenti z 

technických i humanitních oborů.) 

audienţă – anglicky audience (diváci, posluchačstvo; rumunsky původně slyšení, 

audience u nějaké významné osobnosti). Cîţiva dintre ascultători săi au fost călcaţi în 

picioare de alţi membri ai audienţei, care se îndreptau spre ieşire. (Některé z jeho 

posluchačů podupali další z řad obecenstva, kteří mířili k východu.). 

determinat – anglicky determined (rozhodnutý, odhodlaný; rumunsky původně určený, 

stanovený, vymezený). Lionel Jospin a declarat că Franţa este determinată să sprijine 

politic România. (Lionel Jospin prohlásil, že Francie je rozhodnuta Rumunsko politicky 

podpořit). 

domestic – anglicky domestic (domácí, např. týkající se vnitřní politiky státu; rumunsky 

původně domácí, o zvířectvu). Gale Norton, nominalizată la portofoliu Afacerilor 

Domestice – este suspendată de grupările ecologiste americane (Ekologičtí aktivisté 

stáhli nominaci Gale Norton na post ministryně vnitra). 

nativ – anglicky native language (rodný jazyk, mateřština; rumunsky vrozený nebo ryzí 

(např. aur nativ – ryzí zlato). Întreaga peliculă a fost realizată în locurile în care s-au 

dat luptele decisive, fiecare actor vorbind limba nativă. (Celý film byl natočen v 

místech, ve kterých se svedly rozhodující boje, přičemž každý herec mluvil svým 

rodným jazykem.) 

a observa – anglicky to observe (zachovávat předpisy, tradici; rumunsky původně 

pozorovat, všimnout si, poznamenat). Respectul faţă de familie şi superiori continuă să 

fie observat şi azi în Coreea de Sud. (Úcta k rodině a nadřízeným je v Jižní Korey 

patrná i dnes.) 

taxă – anglicky tax (daň). Bush cere reducerea drastică a taxelor pentru relansarea 

economiei. (Bush žádá drastické snížení daní pro oživení ekonomiky.) 

tribut – anglicky tribute (poklona čemu, vyjádření čeho; rumunsky zastarale poplatek, 

daň). Președintelui Emil Constantinescu i s-a înmînat medalia ca un tribut adus 
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eforturilor sale pentru democrație. (Prezidentovi Emilu Constantinescovi byla předána 

medaile jako pocta za jeho úsilí o demokracii). 

 

 3.3.6  Lidová etymologie 

 

 Jde o jev, kdy nevzdělaní mluvčí stanoví chybný etymologický vztah mezi 

dvěma nepříbuznými slovy na základě formální nebo významové podobnosti. 

barbarism – anglicky barbarism (nekulturnost, barbarskost; rumunsky barbarismus, 

cizomluv). Ziarele engleze au fost ferme vizavi de barbarismele petrecute în Charleroi 

și Bruxelles. Spectacolul oferit de huligani este o sursă de rușine națională. (Anglické 

deníky zaujaly rozhodný postoj k násilí, k němuž došlo v Charleroi a v Bruselu.) 

congresmană – anglicky congressman (člen Kongresu USA) bylo v rumunštině užito ve 

významu „účastnice sjezdu“ v článku s názvem „Congresul prostituatelor indiene“ 

(Sjezd indických prostitutek). Congresmene îmbrăcate în sariuri bogat decorate, au 

lansat simbolic porumbei. (Účastnice sjezdu, oblečené v bohatě zdobených sárí, 

vypustily symbolicky holubice). 

 

 3.3.7  Homonymní střety 

 

 Homonymní střety, které mohou neblaze ovlivnit jasnost a přesnost vyjádření, 

vyplývají z formální totožnosti anglicismu a staršího rumunského výrazu. Je to případ 

tzv. homofonů (tj. slov, která se stejně vyslovují, ale jinak píší), jako je rumunské bord 

(paluba lodi) a anglické board (rumunsky vyslovované bord, v překladu správní rada 

apod.). Nebo rumunské trening (tepláky) a anglické training (trénink, výcvik, příprava). 

 Nejčastěji dochází ke střetu mezi výpůjčkou z angličtiny a rumunským slovem 

(zpravidla románským neologismem): 

agrement – anglicky agreement (dohoda, souhlas, úmluva), francouzsky agrément 

(zábava); 

a agrea – anglicky to agree (souhlasit, schválit), francouzsky agréer (sympatizovat); 



45 

promoție – anglicky promotion (propagace, reklama), francouzsky promotion (množina 

absolventů nějaké školy). 

 

3.4  Dle nutnosti 

 

 3.4.1  Lexikální a frazeologické výpůjčky 

 

 Mezi lexikální a frazeologické výpůjčky bychom mohli zařadit: 

Vlastní jména – Commonwealth, Downing Street, Pentagon, Amnesty international, 

Greenpeace, NATO, FBI, CIA a mnoho dalších. 

Obecná jména – agreement, Big Brother, board, boss, briefing, congressman, 

establishment, exil pool, gentlemen´s agreement, grey area, impeachment, leadership, 

lider, lobby, mcdonaldizare, miting, political correctness, road map, shadow, 

governement, soft money, speakret, speech, staff, summit, yankeu. 

Kalky - Při přejímání slov z cizího jazyka dochází také k doslovným překladům. Takto 

přeložené slovo nazýváme kalkem. V češtině se rovněž hovoří o procesu kalkování.
35

 V 

rumunštině má tento výraz podobu calc a sám je neologismem, neboť do rumunštiny 

přechází z francouzského calque. Definici slova calc můžeme nalézt ve Velkém slovníku 

neologismů, kde je definován takto: „překlad skladebných prvků nějakého slova či 

výrazu z cizího jazyka; převzetí významu (významů) slova cizího.
36

 

 Kalky sémantické: a agrea (souhlasit, přijmout, uznávat), anglicky agree 

(souhlasit), a fi de acord (souhlasit); cârtiță (krtek), anglicky mole (krtek), spion 

infliltrat (vetřelý špion); determinat (stanovený, určený), anglicky determined 

(stanovený, určený), hotărât (rozhodnutý, určený); domestic (domácí), anglicky 

domestic (domácí, vnitrostátní), intern, propriu unui stat (vnitřní, vlastní státu); imagine 

(představa), anglicky image (představa, podobnost), percepţie publică (veřejné mínění); 

provocare (výzva, provokace), anglicky challenge (výzva), dificultate de învins 

                                                 
35 KLOFEROVÁ, Stanislava. Jak dnes mluví mladí češi II. Naše řeč [online]. 2006, ročník 81, číslo 4. 

[cit. 17. prosince 2015]. Dostupné z http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7456 

36 MARCU, Florin. Marele dicționar de neologisme (Velký slovník neologismů). Bucureşti: Editura 

SAECLUM I.O., 2006, s. 155. 
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(nepřekonatelná překážka); uliu (jestřáb, káně), anglicky hawk (jestřáb), personalitate 

politică cu spirit belicos (politická osobnost s bojovným duchem). 

 Kalky frazeologické: axa răului (osa zla), anglicky axis of evil (osa zla); Carte 

Albă (Bílá kniha), anglicky White Paper (Bílá kniha); clasă mijloc (střední třída), 

anglicky middle class (střední třída); cortină de fier (železná opona), anglicky iron 

curtain (železná opona); foaie de parcurs (silniční mapa), anglicky road map (silniční 

mapa); pierderi colaterale (vedlejší škody), anglicky colateral damages (vedlejší 

škody); principiul dominoului (dominový efekt), anglicky domino effect (dominový 

efekt); război rece (studená válka), anglicky cold war (studená válka); primă doamnă 

(první dáma), anglicky first lady (první dáma).  

 

 3.4.2  Nutné výpůjčky 

  

 Za nutnou výpůjčku považujeme takové slovo, které nemá v rumunštině, jakož i 

v jakémkoli jiném jazyku svůj ekvivalent. Výpůjčkou může být rovněž takové slovo, 

které je výhodnější, kratší či přesnější. Sem bychom mohli zařadit právě technické 

obory, především obor informatiky, který přináší výrazy zcela nové, jež doposud v 

daném jazyku vůbec neexistovaly. Nutné výpůjčky je pak možno dále rozdělit na 

denotativní a stylistické.  

 

 3.4.2.1  Denotativní anglicismy 

 

 Denotativní anglicismy jsou taková slova, bez nichž bychom jen těžko hledali již 

ustálené slovo v rumunštině. Jsou to pojmenování nových věcí, jevů či procesů. 

Výhodou těchto výpůjček je přesnost vyjádření, krátkost a jednoduchost struktury, jakož 

i jejich mezinárodní charakter, který usnadňuje výměnu informací mezi odborníky.
37

 K 

jejich výskytu dochází především v těchto oborech:  

 Ekonomický a finanční – tour operator (firma, která organizuje a prodává 

                                                 
37 STOICHITOIU-ICHIM, Adriana. Vocabularul limbii române actuale. (Slovník současného 

rumunského jazyka). București: Editura ALL, 2001, s. 86.  
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zájezdy), voucher (voucher – dokument, který je možno použít na čerpání služeb či 

zboží místo peněz), electronic banking (elektronické bankovnictví).  

 Technický obor – airbag (airbag), harware (hardware), software (software), lap-

top (přenosný počítač, notebook), a scana (skenovat).  

 Obor komunikace a tisku – banner (banner), clip (klip), hot line (horká telefonní 

linka, zákaznická telefonní linka), help line (telefonní linka pomoci).  

 Obor vzdělávání a výzkumu – grant (grant, dotace), master (osoba, která 

dosáhla tohoto titulu).  

 Sportovní obor – canyoning (kanoistika), playoff (play-off), rafting (rafting), 

skateboard (skateboard), snow-board (snowboard).  

 Obor moderního života – body (tělo), fan-club (fan klub), grill (gril), top (top, 

nejlepší), stripper (striptér).  

 

 3.4.2.2  Stylistické anglicismy 

 

 Stylistické výpůjčky představují bohatší kategorii a jsou více heterogenní než 

výpůjčky denotativní. Jejich distinktivním rysem, jak říká Adriana Stoichiţoiu-Ichim, je 

přítomnost, cizích konotací, jež jim zaručují expresivitu ve vztahu k možným 

rumunským ekvivalentům. Do roku 1989 byly používány zřídka, především v 

odborném tisku či specializovaných periodikách.  

Jejich nejjednodušší použití je pomocí uvozovek a uvedení rumunského 

významu: un fermier bogat, un „rancher“ (bohatý farmář; kdy slovo fermier je 

rumunským vyjádření slova farmář a v uvozovkách je rovněž uveden anglicismus 

rancher znamenající také farmář); a fost vreme când la modă erau filmele cu spargeri 

(„hold-up movies”) (byla období, kdy byly moderní filmy s tematikou přepadení 

(„hold-up movies“); kdy výrazy cu spargeri a hold-up movies znamenají to samé a 

v uvozovkách je uveden anglicismus).
38

 

 Dále bychom mohli uvést boss (boss, dozorce), sexy (sexy), party (párty, 

                                                 
38 STOICHITOIU-ICHIM, Adriana. Vocabularul limbii române actuale. (Slovník současného 

rumunského jazyka). București: Editura ALL, 2001, s. 91. 
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večírek), OK (OK, vyjádření souhlasu), full (plný lidí). 

 

 3.4.3  Luxusní anglicismy 

 

 Slovem luxusní výpůjčka či luxusní anglicismus označujeme takové slovo, které 

nebude patřit do kategorie nutných. Pro vyjádření mluvčího není takového výrazu 

zapotřebí, neboť i v původním jazyce lze výraz pro označení dané skutečnosti najít. 

Poměrně často jsou rovněž tyto anglicismy používány na úkor srozumitelnosti. I u 

luxusních výpůjček, stejně jako u těch nutných, bychom je mohli rozdělit do několika 

skupin podle oboru, kde jsou nejvíce používány. 

 Obor ekonomický, finanční a podnikatelský – agreement (souhlas), rumunské 

vyjádření acord (souhlas); marketing manager (marketingový manažer, obchodní 

ředitel), rumunský ekvivalent director comercial (obchodní ředitel); nurse (zdravotní 

sestra), rumunsky asistentă medicală nebo infirmieră  (zdravotní sestra); show-room 

(show room, předváděcí místnost, prostor k vystavování), rumunský ekvivalent 

magazin-expoziţie (obchodní prostory k vystavování); salesman (prodejce), rumunský 

výraz agent comercial nebo vânzător. 

 Oblast vzdělávání – training (trénink), rumunský ekvivalent pregătire 

(příprava); workshop (pracovní seminář, kurz), rumunský ekvivalent atelier de lucru 

(kurz); text-book (učebnice), rumunský ekvivalent manual (manuál, učebnice). 

 Termíny z oblasti komunikace – briefing (briefing, česky možné rovněž brífink, 

znamenající stručná informativní schůzka), rumunské možné vyjádření conferinţă de 

presă (brífink, tisková konference); panel (část konference), rumunsky secţiune a unei 

conferinţe nebo reuniuni (shromáždění, schůze). 

 Oblast umění – band (kapela), rumunský výraz orchestră nebo formaţie 

muzicală (orchestr, hudební skupina); evergreen (z hudební oblasti, věčný hit), 

rumunský ekvivalent şlagăr (šlágr, hit). 

 Sportovní terminologie – goalkeeper (brankář), rumunsky portar (brankář); team 

(tým), rumunsky echipă sportivă (sportovní mužstvo); draftat (draftovaný), rumunsky 

transferat (draftovaný  –  o hráčích, vybraný pro profesionální mužstvo). 
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 Z oblasti moderního života bychom pak mohli jmenovat výrazy fashion (móda), 

rumunský výraz modă (móda); make-up (mejkap), rumunský ekvivalent farduri 

(mejkap, líčidla); t-shirt (triko), rumunsky tricou (triko). 

 

3.5  Etymologie 

 

 Etymologie je lingvistický obor, který se zabývá původem slov. Ačkoli je tato 

práce zaměřena na anglicismy, kde by původ slova mohl být jasný, jak bude níže 

ukázáno, nemusí všechny současné anglicismy pocházet přímo z angličtiny. Do 

rumunštiny pronikají slova nejen z tohoto mezinárodního jazyka. Ve století 

devatenáctém i dvacátém jsou nejčastější výpůjčky z francouzštiny. K pronikání dochází 

také z němčiny a v současné rumunštině najdeme rovněž slovanský vliv. Také nesmíme 

zapomínat na vliv turecký a řecký. 

 V níže uvedené tabulce jsou uvedena anglická slova. Ne všechna jsou však 

původem z angličtiny. Slova jsou rozdělena do tří skupin podle svého původu. První 

jsou slova germánského původu, druhou skupinu slov tvoří románské jazyky v čele s 

francouzštinou a ve třetím sloupečku jsou výpůjčky z ostatních jazyků, často 

domorodých, a složeniny. 

 Výrazy uvedené v této tabulce byly ověřovány v Online etymology dictionary
39

 a 

také v již zmíněném online výkladovém slovníku rumunského jazyka.
40

 V 

etymologickém slovníku je možné dohledat geografický původ, stejně tak i přibližnou 

dobu jejich vzniku. 

 

 

 

 

 

                                                 
39 [online].[cit. 19. prosince 2015]. Dostupné z http://www.etymonline.com/  

40 [online].[cit. 19. prosince 2015]. Dostupné z https://dexonline.ro/  
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Slova germánského 

původu 

Románská slova. 

Především z francouzštiny 

nebo latiny. 

Složeniny nebo slova z 

ostatních jazyků.  

aftershave, doping, 

babysitter, bar best-seller, 

to block, bluff, boot, boss, 

box, bug, business, casting, 

clan, club, cool, corner, 

desktop, drone, dump, fair 

play, fast food, film, feed-

back, football, fun, game, 

hacker, hobby, happy end, 

killer, job, jogging, leader, 

lift, log, match, out, park, 

ring, scan, score, skinhead, 

slip, stop, strip, stress, surf, 

teenager, top, tourism, 

week-end, trend  

audit, budget, camping,  

to center, cash, container, 

copy, country, design, disco, 

escort, fan, fault, finish, 

jury, location, logo, mail, 

management, mass-media, 

party, peeling, piercing, 

print, record, reporter, 

revolver, server, service, 

sex, single, spoil, summit, 

tennis, volley  

aerobic, airbag, antibaby, 

autostop, bermude, 

bikini,boomerang, 

bungalow, cashmere, clone, 

deadline, dope, gin, 

hamburger, jazz, ketchup, 

laser, liliputan, blog, make 

up, mango, mocassin, 

nylon, OK, radar, rugby, 

sandwich, shampoo, slogan, 

teflon, whisky, yacht  

 

 Nejčastější jsou slova germánská. Velkou část představují slova francouzská. 

Dále jsou to slova latinského a řeckého původu. Nemalou část pak tvoří slova různého 

původu: 

a)  slova složená – airbag (airbag), deadline (deadline, poslední termín); 

b)  slova nová – laser (laser), radar (radar), nylon (nylon), teflon (teflon); 

c) vlastní jméno a zeměpisné výrazy – Bermude (Bermudy), bikini (bikiny), boicot 

(bojkot), cashmere (kašmír), liliput (liliput), sandwich (sendvič), hamburger 

(hamburger); 

d) slova, která přešla do angličtiny z jiných jazyků – boomerang (bumerang), bungalow 

(bungalov, domek určený k letní rekreaci), clan (klan, kmen), pled (deka), jazz (jazz), 

ketchup (kečup), mango (mango – tropické ovoce), mocassin (druh obuvi), shampoo 

(šampon), whisky (whisky – druh alkoholického nápoje). Jako země původu těchto slov 
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bychom mohli uvést Austrálii, Indii, Skotsko, Indonésii a oblasti Karibiku či Latinské 

Ameriky. 

 I Mioara Avram se zabývá problematikou etymologie a říká, že pokud neexistují 

jasné sémantické nebo lingvistické stopy, je těžké původ daného slova rozpoznat.
41

 

 V souvislosti s etymologií je třeba rovněž zmínit tzv. pseudoanglicismy. 

Takovým pojmenováním označujeme slovo, které zdánlivě vypadá, že přešlo z 

angličtiny (má anglický základ), nicméně v angličtině se prakticky nevyskytuje. Ke 

vzniku takového slova dochází převážně v jiném jazyce. V rumunštině jsou taková slova 

nejčastěji přejímána z francouzštiny. Jako příklad bychom mohli uvést výraz tenisman 

(tenista). Důkazem budiž nejen uvedení původu tohoto slova z francouzštiny
42

, ale také 

fakt, že tento výraz nenajdeme ve zmíněném online etymologickém slovníku 

(http://www.etymonline.com/), neboť odpovídající termín v angličtině je tennis player. 

 Zvláštní podskupinou pseudoanglicismů by mohla být slova, která se nejen na 

první pohled tváří, že pocházejí z angličtiny, a dokonce jsou v rumunských slovnících 

jako taková označena, ačkoli z angličtiny nepocházejí. Důkaz o tom předkládá Georgeta 

Ciobanu a vysvětluje, že se jedná o nejvíce zarážející případy, neboť existence těchto 

pseudoanglicismů nebyla v žádném anglickém slovníku doložena. Zároveň byli 

dotazováni rodilí mluvčí, kteří rovněž neexistenci těchto výrazů potvrdili. Celkem bylo 

takových výrazů napočítáno přibližně 100.
43

 Některé příklady: autoservice, 

fonoabsorbant, hidrolocator, psihotronică, radiooperator, sonagraf, aberoscop, 

aeroscuter, aerotopografie, anionit, antifază, autobrec, bradt, fonoconfort, kilod, 

longset, magnacard, mus, rotalit, sinfazic, spiratron, tetă. 

 

3.6  Problémy spojené s psaním a vyslovováním anglicismů 

 

 Při přejímání cizích slov, anglicismy nevyjímaje, se setkáváme s problémem, jak 

daná slova psát. Mioara Avram opět připomíná, že názory na jejich psaní se liší. Jako 

uvedení do daného tématu podotýká, že u anglicismů se setkáváme s nejvyšším 

                                                 
41 AVRAM, Mioara. Anglicisme în limba română actuală. (Anglicismy v současné rumunštině). 

Bucureşti: Editura Academiei Române, 1977, s. 11. 

42 [online].[cit. 19. prosince 2015]. Dostupné z https://dexonline.ro/definitie/%20tenisman  

43 CIOBANU, Georgeta. Romanian Words of English Origin. Timişoara: Mirton, 2004, s. 76. 
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procentem odchylek (neuvádí však již bohužel jak vysoké toto procento je) při aplikaci 

fonetického, přesněji řečeno fonologického principu pravopisu. K tomu dodává, že stále 

více hlasů volá po návratu ke striktně etymologickému psaní, místo současného 

fonetického. Například slova jako aisberg (iceberg) (ledovec), ghem (game) (gem, z 

tenisu), lider (leader), (lídr, vůdce), meci (match) (zápas).
44

 Rovněž může docházet k 

chybnému přepisu, např. u anglického slova knockout, které je přepisováno jako 

cnockout, zkratka mezinárodně uznávaného K.O. Přehnaný je rovněž fonetický přepis 

výrazu high-life, který se může vyskytovat  v podobě hailaif .
45

 

 Psát anglicismy, které pronikají do rumunštiny, etymologicky, je přesnější než 

jejich fonetický přepis, protože nám to pomáhá dané slovo analyzovat a také umožňuje  

jeho vztah k ostatnímu sdělení lépe rozpoznat. Např. camping (kemping) je bližší slovu 

a campa (tábořit, kempovat) a campanie (tažení) než výslovnosti [´kemping]. Stejně tak 

u slova consulting z a consulta než výslovnost [kon´salting].
46

 

 Někdy je to právě hledisko výslovnosti, které dovoluje rozpoznat etymologický 

způsob psaní. Např. dancing [´dansing] (tanec, taneční) oproti a dansa (tančit, tancovat) 

nebo shocking [´šoking] (skandální) oproti a şoca. 

 K problematice spojené s psaním přejímaných anglicismů lze pak připomenout 

porovnání češtiny s rumunštinou, kde je v bodě 3.2.2 uvedeno, že v rumunštině 

zůstávají často anglicismy v původním tvaru. 

 Pokud rumunština přijímá anglicismus, který je složen ze dvou slov, nastává 

otázka psaní či nepsaní spojovníku. Adriana Stoichiţiou-Ichim říká, že se jedná o častý 

problém, který se při psaní anglických složenin vyskytuje, a uvádí několik příkladů, kde 

se setkáváme s dvojím psaním: skate-board vs. skateboard (skateboard), duty free vs. 

duty-free (obchod v bezcelním pásmu), work-shop vs. workshop (workshop, pracovní 

seminář), businessmen-ii vs. bisnismenii (byznysmeni), business-man-ul vs. bisnisman 

(byznysmen), punk-ist vs. punkist (panker).
47

 

 Ve slovníku DOOM bylo používání spojovníku před koncovkou nebo určitým 

členem jednotně upraveno. Autoři uvádějí: „Napříště se doporučuje připojit člen nebo 

                                                 
44 AVRAM, Mioara. Anglicisme în limba română actuală. (Anglicismy v současné rumunštině). 

Bucureşti: Editura Academiei Române, 1977, s. 14. 

45 Tamtéž, s. 14. 

46 Tamtéž, s. 14.  

47 STOICHITOIU-ICHIM, Adriana. Vocabularul limbii române actuale. (Slovník současného 

rumunského jazyka). București: Editura ALL, 2001, s. 98. 
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koncovku u výpůjček bez spojovníku – třeba i z jiného hlediska nepřizpůsobených – 

zakončených literou z rumunské abecedy a jako v rumunštině vyslovovanou.“
48

 Jako 

příklad bychom mohli uvést: boarduri (vedení), clickuri (kliky), trenduri (trendy), 

weekenduri (víkendy). Naproti tomu se koncovka připojuje spojovníkem u slov, jejichž 

poslední písmeno vykazuje rozdíly v psané i mluvené podobě, např. show-uri (show ve 

smyslu množného čísla), nebo která mají poslední písmeno z hlediska rumunštiny 

neobvyklé, např. party-uri (párty ve smyslu množného čísla), story-uri (story, příběhy). 

 

3.7  Chyby 

 

 Při přejímání neologismů, včetně anglicismů, může samozřejmě docházet k 

různým chybám. Některé změny významu, jako rozšíření, zúžení či úplnou změnu 

významu jsme si již ukázali v bodě 3.3. Zde však budou zmíněny chyby, které byly 

zjištěny během psaní této práce. 

 Množné číslo slova mouse (myš – počítačová terminologie) se správně tvoří 

příponou -uri. Na sociální síti Facebook pak byla jako upozornění na chyby v 

rumunském pravopise zveřejněna tato fotografie: 

 

 Slovo desktop. Zde si dovoluji tvrdit, že v Dicţionarul limbii române (Slovník 

rumunského jazyka), který lze považovat za velice důvěryhodný zdroj, je tento pojem 

                                                 
48 VINTILĂ-RĂDULESCU, Ioana a kol. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 

române. (Pravopisný, ortoepický a morfologický slovník rumunského jazyka). Bucureşti: Univers 

Enciclopedic, 2005, s. XLII. 
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špatně vysvětlen. Slovník jej vysvětluje takto „Vyobrazení, které předává počítač 

uživateli a kde jsou vidět symboly programů.“
49

 Pokud se však podíváme na praktické 

použití tohoto slova, tak zjistíme, že desktop znamená počítač. Důkazy pro naše tvrzení 

jsou dva. První – použijeme-li https://dexonline.ro v mobilním zařízení, tak se nám 

zobrazí jednodušší verze stránky, která je přehlednější pro hledání na mobilním 

telefonu. Takové stránky pak běžně dávají k dispozici odkaz, kde lze přejít na 

plnohodnotnou verzi dané stránky. V mobilní verzi https://dexonline.ro je pro přechod k 

plné verzi použit odkaz s textem „versiunea pentru desktop“ (verze pro počítač). 

Druhým podpůrným důkazem budiž zadání vănd desktop (prodám počítač) do 

vyhledavače Google
50

. Zobrazí se tyto obrázky: 

 

 

  

Slovo locaţie. Dle výkladového slovníku znamená nájem, pronájem, nájemné, které se 

platí za určitou věc.
51

 V překladu do češtiny location znamená umístění. Online 

anglický etymologický slovník vysvětluje tento výraz jako pozice, místo.
52

 Přičemž v 

rumunštině bývá tento výraz často chybně užíván tak, jak jej definuje výkladový 

slovník, tedy jako nájem, pronájem, ačkoli dle etymologie tento výraz znamená místo, 

umístění. 

                                                 
49 Dicţionarul limbii române, tomul III (Slovník rumunského jazyka, díl III.). Editura academiei române, 

2010, s. 4943.  

50 [online].[cit. 20. prosince 2015]. Dostupné z www.google.ro  
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3.8  Zkratky 

 

 3.8.1  Zkratky v elektronické komunikaci 

 

 V předchozích bodech této práce již bylo zmíněno, že udržování kontaktů mezi 

přáteli, stejně jako komunikace mezi nimi probíhá velmi často online. K dispozici jsou 

komunikátory tzv. chaty (chat). Pro usnadnění komunikace se používají zkratky, které 

do rumunštiny, jakož i do mnoha jiných jazyků (jelikož jsou obecně známé) přešly 

právě z angličtiny. Typickou charakteristikou těchto zkratek je, že se používají výhradně 

v psaném projevu. Jako příklady těch nejpoužívanějších bychom mohli uvést 

následující: 

BTW zkracující slova by the way (mimochodem) 

LOL zkracující slova laughing out load (smát se nahlas) 

ROFL zkracující slova roll on the floor laughing (smíchy se válet na podlaze) 

BRB zkracující slova be right back (příjdu hned) 

ASAP zkracující slova as soon as possible (co možná nejdříve) 

B-DAY zkracující birthday (narozeniny)  

2 číslovka dva zkracuje výraz to (k), nejčastěji používáno jako 2U zkratkou pro to you 

(tobě) 

 Výskyt používání těchto zkratek byl konzultován s rodilými mluvčími. Bylo 

zjištěno, že nejčastěji používané jsou BTW a LOL. Zároveň bylo potvrzeno, že tyto 

zkratky jsou skutečně používány pouze v psaném projevu, nejčastěji ve zmíněných 

komunikátorech. 

 

 3.8.2  Zkratky obecně 

 

 Zkratky se užívají samozřejmě také mimo elektronickou komunikaci. Mezi ty 

nejčastější, tentokrát již bez českého překladu, neboť není nutný, bychom mohli zařadit 
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následující: CD, CV, DJ, KO, LP, SOS, VIP. 

 Tyto zkratky jsou v rumunštině používány stejně jako v angličtině. Nedochází 

zde k žádným významovým či jiným posunům. Stejně tak přechod těchto zkratek do 

češtiny nezaznamenal žádné posuny a jsou používány stejně jako v rumunštině.  
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4  MORFOLOGIE 

 

 Při přejímání anglických slov do rumunštiny dochází k mnoha posunům, 

změnám a problémům při adaptaci nových slov (některé tyto otázky již byly zmíněny). 

Další kapitolou je otázka morfologická a systém skloňování. Příklady zde uvedené, 

jakož i teorie jsou čerpány z publikace Adriany Stoichitoiu-Ichim, Vocabularul limbii 

române actuale (Slovník současného rumunského jazyka).
53

 

 

4.1  Rod 

 

 Při přiřazování rodu u podstatných jmen jsou brány v potaz kritéria 

etymologická, sémantická a tvarová. Většině anglicismů, které do rumunštiny pronikají, 

ať už jsou to slova jednoduchá nebo složená, je přiřazen střední rod: un briefing 

(brífink), CD-ul (CD), hot-line-ul (horká telfonní linka), lobby-ul (lobby), un Show-

Room (showroom, předváděcí místnost), week-end-ul (víkend), ten ovšem poznáme až 

podle množného čísla.
54

 

 I v tomto případě se ovšem setkáme s výjimkami, kterých však není mnoho. Dle 

kritéria sémantického se některým substantivům přiřazuje rod mužský nebo ženský, a to 

v souladu s jejich rumunskými synonymy: blugi (džíny), mužský rod, stejně jako u 

pantaloni (kalhoty); hotdogi  (hotdogy), mužský rod, obdobně je tomu u crenvurşti 

(párky); soap opera (melodrama) rod ženský, stejně jako u rumunského výrazu 

melodramă (melodrama); o briefcase (aktovka), ženský rod, stejně jako u servietă 

(aktovka, brašna).
55

 

 Adriana Stoichitoiu-Ichim dále uvádí, že převaha formálního hlediska nad 

hlediskem sémantickým převažuje u takových substantiv (ať už jednoduchých nebo 

složených) středního rodu, jejichž koncovka je shodná, ačkoli jejich rumunský 

ekvivalent je rodu ženského: business-urile (byznys), rod střední, rumunský ekvivalent 

afacere (byznys), rod ženský; erotic line-ul (erotická telefonní linka), rod střední, 

                                                 
53 STOICHITOIU-ICHIM, Adriana. Vocabularul limbii române actuale. (Slovník současného 

rumunského       jazyka). București: Editura ALL, 2001, s. 98. 

54 Tamtéž, s. 99.  
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rumunský ekvivalent linie telefonică (telefonní linka), rod ženský; fashion-party-ul 

(módní přehlídka), rod střední, rumunský ekvivalent petrecere paradă a modei (módní 

přehlídka), rod ženský; gun-urile semiautomate (poloautomatické zbraně), střední rod, 

rumunský ekvivalent puşcă (puška), rod ženský; leadershipul (vedení), rod střední, 

rumunský ekvivalent conducere (vedení), rod ženský; un love story (milostný příběh), 

střední rod, rumunský ekvivalent poveste (příběh), ženský rod.
56

 

 

4.2  Tvoření množného čísla 

 

 Jak již bylo v této práci zmíněno, při přejímání anglických slov do rumunštiny se 

často setkáváme s problémem, zda zachovat původní podobu slova, anebo anglicismy 

přizpůsobovat jazykovému systému rumunštiny. Stejně tak se často vyskytují případy, 

kdy jsou používány obě možnosti. 

 První z uvedených tendencí se projevuje převážně v písemném projevu a při 

výslovnosti v původní podobě nebo v podobě co nejbližší výchozímu jazyku. Možné 

vysvětlení této skutečnosti je objektivní povahy (vzdálenost mezi fonetickými systémy 

obou jazyků, mezinárodní oběh příslušných anglicismů a dvojjazyčnost a jazykové 

povědomí mluvčích). 

 Otázka v druhém případu, tedy přizpůsobení jazykovému systému rumunštiny, 

se týká morfologické roviny. Ačkoli rumunština a angličtina patří k různým jazykovým 

skupinám, pod tlakem rumunského flektivního systému, morfologická asimilace 

anglicismů předbíhá jejich asimilaci grafickou a fonetickou, aby umožnila jejich 

zařazování do promluv. 

 Důsledkem toho se ve většině obecných jmen anglického původu vyjádření 

flektivních kategorií (čísla, pádu a stupně určenosti) řídí podle rodu, jaký je výpůjčce 

připisován. 

 Zajímavé je v této souvislosti sledovat vztah mezi normou a územ, abychom 

odhalili takové odchylky od normy, které zpravidla předjímají směry dalšího vývoje 

jazyka. 
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 DOOM
57

 ve svém nejnovějším vydání z roku 2005 vykazuje vůči výpůjčkám z 

angličtiny jistou otevřenost. Je patrné, že oproti dřívějším vydáním rezignoval na přísná 

pravidla výběru i na pokusy tyto výpůjčky nuceně porumunšťovat. Mezi 2500 novými 

slovy, která jsou do slovníku zařazena, je značný počet anglicismů (nově zařazená slova 

jsou označena hvězdičkou). Při pohledu na výrazy např. pod písmenem S zjišťujeme, že 

jde o různé funkční varianty jazyka. Např. odborné názvosloví: science-fiction (science 

fiction), site (stránka), skate (skate, skejt), skateboard (skateboard), soft (soft, měkký), 

soul (soul, styl hudby), stagflatie (ekonomický výraz vyjadřující stagnaci ekonomiky), 

stand-by (záložní, připravený). Dále slova ze standardního spisovného jazyka: self-

service (samoobslužný), skinhead (skinhead), snack-bar (snack-bar), song (píseň), 

sponsor (sponzor), staff (zaměstnanci), steward (stevard), story (story, historka, příběh), 

stripper (striptér), summit (summit, konference státníků na nejvyšší úrovni), 

supermarket (supermarket). Jako poslední bychom mohli jmenovat prvky z výrazového 

rejstříku hovorového: second-hand (second hand, obchod se zlevněným textilním 

použitým zbožím), sexy (sexy), shopping (shopping, nakupování), superman 

(superman). 

 Hodnotící složka Pravidel (typu „správné“, „doporučované“ proti „nesprávné“) 

má za úkol v některých situacích redukovat vzdálenost mezi kodifikovanou (ustrnulou) 

normou a skutečným územ (ať už na úrovni spisovného nebo hovorového jazyka). 

Pokrokem ve srovnání s předchozími slovníky je skutečnost, že je v něm uveden rod a 

tvar množného čísla u anglicismů, které byly dříve zaznamenávány pouze ve tvaru 

singuláru. Např. e-mailuri (emaily), livinguri (obývací pokoje), story-uri (story, 

příběhy). Ne ve všech případech se však jazyková realita ve slovníku odráží (chybí 

např. tvary plurálu pro casting (casting), DJ (DJ, diskžokej), homeless (bezdomovec), 

skinhead (skinhead, skin) a výraz mass-media se objevuje pouze jako tvar jednotného 

čísla ženského rodu, i když se používá – podle etymologie vzdělanými mluvčími jako 

neutrum množného čísla: mass-media româneşti (rumunská mass media, rumunské 

hromadné sdělovací prostředky). 

 Spisovné tvary, které slovník připouští, jsou pochopitelně rovněž zaznamenány s 

tím, že na prvním místě se uvádí doporučovaná varianta, následuje další možná 
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(přípustná) varianta. Například vedle množného čísla bodyguarzi je možné použít i 

tvaru bodigarzi (bodyguardi). Slovo item (položka) má ve slovníku dokonce tři možné 

varianty itemi, itemuri, iteme.
58

 Druhá varianta pro jeans je jeanşi (džíny).   

 Množné číslo se u anglicismů zpravidla tvoří podle rodu, který je anglicismům 

připisován v souladu s normami rumunského jazyka (pomocí koncovek a někdy i 

fonetických alternací neboli hláskových změn). 

 Množné číslo se vyznačuje u počitatelných substantiv (a to jak životných, tak 

neživotných) ve většině případů rumunskými koncovkami, které jsou vlastní příslušným 

rodům. V menším počtu jsou zaznamenány anglické plurály nebo hybridní, tautologické 

tvary. 

 Anglicismy, které označují živé tvory, jsou asimilovány podle jejich přirozeného 

rodu. Vesměs jsou to maskulina, menší počet tvoří feminina, která se většinou tvoří 

pomocí přechylovacích přípon. Začleňují se do flektivního modelu rumunských 

podstatných jmen životných tím, že v množném čísle přibírají koncovku -i (v rodu 

mužském) s hláskovými změnami u předcházející souhlásky nebo bez nich, a -e (u 

podstatných jmen rodu ženského). Jako příklad množného čísla u maskulin si můžeme 

uvést babysitteri (osoby mužského pohlaví hlídající malé dítě), barmani (barmani), 

bodyguarzi, jakož i druhá možná varianta bodigarzi (bodyguardi), boşi (bosi, bossové), 

congresmeni (kongresmani), dealeri (dealeři), hackeri (hackeři), rockeri (rockeři), 

stripperi (striptéři). Jako příklady z rodu ženského bychom mohli uvést babysittere 

(osoba ženského pohlaví hlídající malé dítě), outsidere (outsideři, outsiderové v daném 

případě osoby ženského pohlaví), stewardese (stevardky), recordmene (rekordmanky), 

tenismene (tenistky). 

 Určitou nedůslednost bychom mohli pozorovat u anglicismů skutečných, nebo 

také u již zmíněných pseudoanglicismů, které zahrnují formant man (ve významu muž). 

Již samotný men je v angličtině vyjádřením množného čísla. Pokud rumunština vytváří 

u těchto anglicismů množné číslo, použije men a k tomu ještě přidá množné číslo dle 

rumunské gramatiky, pomocí koncovky -i. V těchto případech je tedy plurál vytvořen 

dvakrát. Příklady mohou být následující: businessman (byznysmen) a plurál 

                                                 
58 VINTILĂ-RĂDULESCU, Ioana a kol. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 

române. (Pravopisný, ortoepický a morfologický slovník rumunského jazyka). Bucureşti: Univers 

Enciclopedic, 2005, s. 400. 
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businessmeni (byznysmeni); superman (superman), množné číslo supermeni 

(supermani); yesman, množné číslo yesmeni (bezvýhradní příznivci někoho, 

přitakávači
59

). Naproti tomu slova congresmen (kongresman), recordmen (rekordman), 

tenismen (tenista), trustmen (akcionář trustu) (tvary jednotného čísla v písemné podobě 

přizpůsobeny anglické výslovnosti formantu man) tvoří množné číslo pouze připojením 

koncovky -i. Například congresmeni. 

 Dojde-li k tomu, že je některému anglicismu, který označuje živé bytosti, 

přiřazen střední rod, stane se pak to, že je množné číslo vytvořeno připojením koncovky 

-uri. Příkladem může být staruri (hvězdy), VIP-uri (VIP, velmi důležité osoby).  

 Podstatná jména neživotná přecházejí v drtivé většině případů do rumunštiny 

jako neutra a množná čísla tvoří za pomocí koncovek -uri nebo -e. 

 První koncovka je povinná v případě jednoslabičných a dvouslabičných 

anglicismů a zkratkových slov (CD-uri), ale běžně se připojují i ke slovům delším, 

například bypassuri (bypassy, způsob operace srdce), campusuri (studentské koleje), 

discounturi (slevy), fast-fooduri (fastfoody, rychlá občerstvení), story-uri (story, 

příběhy). Jejich výhodou tedy je, že zde nedochází k hláskovým změnám. 

 Koncovka -e se dává přednostně u anglicismů zakončených na -er: chartere 

(chartery, najímaná letecká doprava), clipere (plachetnice, rychlé lodě), drivere 

(žokejové rychlého spřežení), lasere (lasery), pacemakere (pacemakeři, pacemakerové), 

pagere (pagery, kapesní přijímače se zvukovou signalizací a zobrazením textových 

zpráv), promptere (řada znaků zobrazujících se na prvních pozicích aktuálního řádku na 

obrazovce počítače), recordere (nahrávky). 

 Velmi omezený počet neživotných podstatných jmen se řadí k maskulinům, 

zakončeným v plurálu na -i. Například byte plurál byţi (bajty, skupina osmi bitů v 

paměti počítače); hamburger a množné číslo hambugeri (hamburgry, hamburgery); 

hotdog plurál hotdogi (párky v rohlíku), adidas a množné číslo adidaşi (adidasky); 

pound, plurál pounzi (libry). Jako jediná forma množného čísla mužského rodu se 

objevuje porumunštěný anglicismus, vlastní hovorovému výrazovému rejstříku blugi 

(džíny). 

 Lze také zaznamenat nepřítomnost znaků rumunského plurálu, která se 

                                                 
59 MARCU, Florin. Marele diţionar de neologisme. Bucureşti: Editura SAECULUM I.O., 2006, s. 995.  
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vyskytuje u počitatelných podstatných jmen rodu životných i neživotných, pokud jsou 

zakončena písmenem, které se v rumunštině běžně nevyskytuje (-a, -y, -s) a je téměř 

nemožné k nim připojit rumunskou koncovku. 

 Takto jsou jako jediný možný tvar jednotného čísla zaznamenána podstatná 

jména rodu mužského boy (chlapec), cowboy (kovboj), dandy (elegantně, dle poslední 

módy oblečený člověk), DJ (DJ, diskžokej), gay (homosexuál), hippy (hippie, účastník 

hnutí mládeže v různých zemích, původem z USA, druhá polovina 60. let), homeless 

(bezdomovec), old-boy (sportovní terminologie, označení pro hráče vyššího věku), 

rapper (raper), skinhead (skinhead) a rodu ženského jako hotline (horká telefonní 

linka), lady (lady), miss (slečna), cover-girl (mladá dívka, která se objevuje na titulních 

stranách časopisů). V poslední řadě to jsou pak podstatná jména rodu středního jako 

chewing-gum (žvýkačka), curry (kari, druh koření), folk (folk), jacuzzi (vířivka), 

ketchup (kečup), pop-corn (popcorn). 

 Zajímavý aspekt, který bychom mohli vysvětlit pomocí analogie se situací 

existující v rumunštině vykazují některá defektivní podstatná jména neživotná, která 

existují v množném  čísle. Když jsou označovány typy,  druhy nebo kategorie příslušné 

látky, mohou plurál utvořit takto: brandy-uri (brandy, lihovina podobná koňaku), 

cherry-uri (šery, alkoholický nápoj), tweeduri (druh látky), whisky-uri (whisky),    

bridge-uri (název karetní hry), pochere (poker, druh karetní hry), scrabble-uri (partie 

příslušné hry). 

 V angličtině je pro tvoření množného čísla příznačné zachování koncovky -s. To 

nám ukazuje na nízký stupeň asimilace. Tento jev je charakterizován malým počtem 

podstatných jmen neživotných, jakožto jediná forma množného čísla: bluejeans (kalhoty 

modré barvy, džíny), jeans (džíny), cornflakes (cornflakes, lupínky z kukuřičné mouky), 

pampers (pleny). 

 U některých z nich vlivem analogie se systémem rumunských plurálů vznikly 

porumunštěné tvary (nejprve v hovorovém jazyce), jako jeanşi (džíny), nebo sticksuri 

(soletky, tenké slané tyčinky), které jsou již ve slovníku DOOM
60

 zastoupeny. Ilustrují 

již zmíněné tautologické tvary množného čísla, dvakrát vyznačené koncovkami. Jak 

anglickou -s, tak rumunskou -i nebo -uri. Tato tendence je potvrzena například 

                                                 
60 VINTILĂ-RĂDULESCU, Ioana a kol. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 

române. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005. 
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následujícími výrazy: chipsuri (chipsy); pamperşi (pleny). Ty nejsou v Pravidlech 

uvedeny, ale v hovorovém jazyce se běžně užívají. 
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ZÁVĚR 

 

 Diplomová práce s názvem Anglicismy v současné rumunštině má za úkol podat 

základní nástin toho, jak rumunský jazyk reaguje na nově pronikající slova z anglického 

prostředí. Proč však volit na filologickém oboru právě toto téma? 

 V České republice je rumunština vyučována pouze na jedné vysoké škole, 

Univerzitě Karlově v Praze, a to pod Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií. 

Tento obor již není samostatný, jako tomu bylo dříve (například jako v současnosti 

španělština, francouzština, italština či portugalština, které jsou integrovány pod Ústavem 

románských studií). 

 Mohlo by se zdát, že tento nejvýchodnější románský jazyk zažívá v Česku jakýsi 

útlum, tedy alespoň co se působnosti na akademické půdě týče. Při výběru tématu své 

diplomové práce jsem proto zvažoval, jakou tématiku by bylo vhodné zpracovat a 

rozhodl jsem se nastudovat pronikání anglicismů do současné rumunštiny. Dle mého 

názoru je to téma zajímavé a případnému čtenáři může dát nahlédnout pod pokličku 

současné rumunštiny v kontextu, který zažívá mnoho jazyků na celém světě, tedy při 

pronikání anglicismů. 

 První část této práce je obecným pojednáním o neologismech. Bylo třeba 

přiblížit pohled nejen rumunský, ale také český. Výsledkem porovnání obou náhledů na 

tuto problematiku je značný rozdíl, neboť čeština nahlíží na neologismy jako na nová 

slova pouze po určitou dobu, než se stanou běžnou slovní zásobou. Na druhou stranu 

rumunština označuje za neologismus všechna slova, která proniknou jako nová a 

neologismem zůstávají po celou dobu užívání. 

 Zajímavým pohledem pak bylo přiblížení neologismů v rumunském jazyce 

podle toho, z jakého státu či regionu do rumunštiny pronikaly. Na několika příkladech 

bylo názorně ukázáno, že určitý rozpor v definici neologismu panuje u slov tureckého 

původu, kdy tato slova nejsou jako neologismus označována, ač by tak označována být 

bezesporu měla. 

 Zabývat se problematikou anglicismů by bez slovníků bylo velice složité. Závěr 

první kapitoly proto přibližuje důležité publikace, se kterými jsem pracoval. Jedná se 

nejen o tištěné slovníky, ale především o online slovníky, a to jak české, tak i rumunské. 
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Ty se během dlouhé historie, především ve dvacátém století, neustále vyvíjejí, jsou 

doplňovány a dnes jsou podstatným zdrojem poznatků o tom, odkud přejatá slova 

pocházejí, co znamenají, jak se skloňují či časují, a některé slovníky i udávají, kdy do 

daného jazyka přecházejí. 

 Druhá část nás již přivádí k problematice samotných anglicismů v rumunštině. 

Je zmíněna dnešní doba a její rychlý vývoj, poukázáno na historické souvislosti a je 

zjištěno, že začátek dvacátého prvního století zaznamenává takový rozvoj, jaký historie 

lidstva nepamatuje. Tento fakt přináší mnoho nových technologií, je třeba vymýšlet a 

přejímat nové názvy, a to bezpochyby ovlivňuje náš jazyk. 

 Podstatnou podkapitolou této práce je pohled rumunských jazykovědců, kteří se 

anglicismy zabývají a jejich názor na tuto problematiku. V úvodu je kladena otázka, 

zdali mohou být anglicismy pro rumunštinu nebezpečné, a v druhé kapitole je na ni 

odpovězeno. V tomto závěru můžeme konstatovat, že anglicismy nebezpečné nejsou, 

neboť v historii k přejímání nových slov, ať už ve větší či menší míře, vždy docházelo. 

 Největší pronikání anglicismů do rumunštiny je patrné po roce 1989, kdy 

dochází v Rumunsku ke změně režimu, stejně jako v České republice. Již v dnešní době 

tak můžeme vývoj po roce 1989 poměrně detailně pozorovat. Jedná se o určitou, 

můžeme přímo říci masivní, vlnu anglicismů. A bude zajímavé pozorovat v letech 

následujících, jak bude jejich vývoj pokračovat. 

 Druhá kapitola pojednává o pronikání anglicismů v čase. Na přehledné tabulce 

lze pozorovat, v jakém období jaká slova pronikají. Díky českým překladům 

jednotlivých slov lze i bez podrobnějšího studia českého jazyka vypozorovat, jak se 

anglicismy chovají nejen v rumunštině, ale také v češtině. 

 Za podstatné považuji pojednání o aktuální situaci v Rumunsku. Díky 

zahraničním pobytům jsem se seznámil s mnoha rodilými mluvčími napříč celým 

Rumunskem. S mnoha z nich udržuji kontakt do dneška, s některými se čas od času 

dokonce potkám. Díky nim, stejně jako díky diskusím na internetu, článkům a rovněž 

díky sledování výraziva užívaného na sociální síti Facebook lze pozorovat, jaké 

anglicismy jsou nejčastěji používány, kdy a v jaké intenzitě. 

 Rumunština, stejně jako jakýkoli jiný jazyk, má v dnešní Evropě dané postavení. 

V této práci byly ukázány některé rozdíly mezi češtinou a rumunštinou, ke kterým při 
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přejímání anglicismů dochází. Druhá kapitola mimo jiné přináší krátký pohled na 

statistiky v nichž Rumunsko či rumunština převládá nad zbytkem Evropy. Nepřísluší 

této práci z uvedených statistik vyvozovat závěry, nicméně vyvstává otázka, proč právě 

Rumunsko z některých statistik vybočuje. Přičemž ono vybočování není myšleno 

nikterak negativně. Vždyť po Lucembursku druhé místo v počtu cizích jazyků, které 

jsou vyučovány na středních školách a gymnáziích, by mohlo být výbornou vizitkou pro 

každou zemi. 

 Třetí kapitola anglicismy třídí a klasifikuje. Nejprve jsou rozděleny dle oborů. 

To považuji za podstatné, protože to jsou právě jednotlivé okruhy společenského života, 

které nám anglicismy buď ve větší či menší míře přinášejí, nebo je nepřinášejí vůbec. Je 

patrné, že obor informatiky přinese anglicismů velké množství, stejně tak obor 

ekonomický či podnikatelský. Vyplývá to z logiky věci, neboť tyto obory jsou nové a je 

přirozené, že s nimi z technologicky nejvyspělejších zemí přichází i příslušné 

pojmosloví. Jen stěží bychom v podobné intenzitě hledali výskyt anglicismů například v 

tématice rodinné. 

 Zajímavé je v kapitole 3.2.1 také pozorovat to, zda se v rumunštině zjištěné 

anglicismy v tomtéž významu vyskytují v češtině, nebo se vyskytují ve významu jiném 

anebo se nevyskytují vůbec. Následující podkapitola ukazuje, že do rumunštiny proniká 

anglicismů více než do češtiny, neboť u mnohých rumunských výrazů hledáme jen stěží 

český ekvivalent, a daný formant tak musí být vysvětlen, neboť jej nelze česky 

adekvátně jednoslovně vyjádřit. Takto přejatá slova dost často zůstávají v původní 

anglické podobě. Naopak čeština je často přepisuje foneticky: ketchup (česky kečup), 

display (česky displej), spray (česky sprej), weekend (česky víkend). 

 Dále jsou ukázány významové posuny. Lze pozorovat případy, kdy dochází k 

rozšíření, zúžení nebo přenesení významu. Zmíněny jsou rovněž pleonasmy, tzv. faux-

amis, lidová etymologie i homonymní střety. 

 Pojednáno je také o nutnosti přejímat a na příkladech je ukázáno, že se 

setkáváme s případy, kdy daný formant rumunským ekvivalentem nelze nahradit. Na 

druhé straně lze pozorovat časté případy, kdy jsou anglicismy přejímány „zbytečně“, 

neboť rumunština má dostatečně vyvinutou slovní zásobu a pro mnoho nově přejatých 

anglických slov již domácí výraz existuje. 

 Velice zajímavou kapitolu tvoří pojednání o etymologii anglicismů. Ne všechny 
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výrazy, které se na první pohled jeví jako ryzí anglicismy, musí být nutně přejaty z 

angličtiny. Existují případy, kdy z angličtiny přejaty jsou, ale v etymologickém slovníku 

angličtiny je možné dohledat, že anglického původu nejsou. 

 Je také pojednáno o problémech, které přináší psaní nových anglických 

výpůjček. Jsou uvedeny příklady a rovněž je ukázána norma, která stanovuje, jak by se 

měly anglicismy psát. 

 Zajímavou ukázku přináší kapitola 3.7, která hovoří o některých chybách při 

psaní anglicismů. Díky obrázkům jsou tyto chyby ukázány tak, jak se objevují v denním 

životě. 

 Čtvrtá část patří morfologii. Je pojednáno o rodu substantiv, který je podstatný 

pro to, jak je s daným formantem dále pracováno. Rozsáhleji je pojednáno o tvoření 

množného čísla, jež skýtá mnoho úskalí. 

 

 Poslední část diplomové práce věnuji stručnému shrnutí toho, co považuji v 

otázce neologismů či anglicismů za podstatné a dle mého názoru do určité míry nové. 

To jak v kontextu samotného přejímání do rumunštiny, tak v porovnání s češtinou, na 

které jsem během psaní této práce logicky narazil. 

 

1. Rozdílný pohled českých a rumunských lingvistů na definici neologismu. 

Zatímco čeština považuje za neologismus dané slovo pouze po určitou dobu, 

rumunština tak pojmenuje nově přejaté slovo a to považuje za neologismus po 

celou dobu, kdy je v rumunštině používáno. 

2. Definice termínu neologismus v rumunštině. I přes uvedení informace v bodě 1. 

v tomto závěru nenajdeme (nebo najdeme ve velice omezené míře) ve slovnících 

neologismů slova tureckého původu. 

3. Rumunština přejímá více anglicismů než čeština. Takto přejatá slova zůstávají 

velice často v původní anglické podobě. V mnohých případech je zachován 

anglický přepis, nikoli fonetický, jak tomu bývá u češtiny. 

4. Rumunština nejen že přejímá mnoho anglicismů (dle mého pozorování více než 

čeština), ale mnohé z nich přejímá zbytečně, neboť existují rumunská slova, 
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která by mohla být použita namísto anglicismu, aniž by danému vyjádření ubrala 

na váze či jen trochu pozměnila jeho význam. Díky kontaktu s mnoha mladými 

lidmi jak z Rumunska, tak samozřejmě také z České republiky si dovoluji tvrdit, 

že je tento problém častější v rumunštině než v češtině. 
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ANGLICISME ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ 

 

Rezumat în limba română 

 

 Lucrarea de diplomă intitulată Anglicisme în limba română actuală  are scopul 

de a arăta cum limba română reacţionează la cuvintele noi care vin din limba engleză. 

 În Republica Cehă limbă română este predată numai la o singură universitate – 

Universitatea Carolină din Praga la Catedra de studii sud-est europene şi balcanice. 

Acest domeniu nu mai este de sine stătător cum era mai devreme (de exemplu cum sunt 

acum limbile spaniolă, portugheză, franceză sau italiană la Catedra de studii romanice). 

 S-ar putea să pară că această limbă romanică cea mai estică creează in Cehia o 

oarecare inhibiţie în universităţi. Când am reflectat asupra temei acestei lucrări am 

hotârăt să studiez subiectul adaptării anglicismelor în limbă română actuală. După 

părerea mea este o temă interesantă şi cititorii potenţiali pot avea o imagine despre 

limba română contemporană. Ea se află în situația cu care se confruntă cu multe limbi 

din întreaga lume, adică pătrunderea anglicismelor. 

 

 În primul capitol se vorbeşte în general despre neologisme. Rezultatul 

comparației în acest domeniu este o diferenţă semnificativă, deoarece limba cehă 

consideră cuvintele noi ca neologisme numai pe o anumită perioadă înainte ca să intre în 

vocabularul comun. Dar limba română marchează ca neologism toate cuvintele care 

pătrund şi rămân de-a lungul perioadei de utilizare. 

 Un subiect interesant a fost de asemenea etichetarea neologismelor în limba 

română în funcţie de limba din care au intrat în limba română. Cu câteva exemple s-a 

dovedit în mod clar că există o anumită incoerenţă în definirea neologismelor şi unele 

cuvinte de origine turcă nu sunt menţionate ca neologisme, deşi cu siguranţă ar trebui să 

fie. 

 Studiul anglicismelor ar fi foarte dificil fără dicţionare. În încheierea primului 

capitol abordez publicațiile importante cu care am lucrat. Acestea nu sunt doar 

dicţionare tipărite, ci şi dicţionare online atât cehe cât şi române. De-a lungul istoriei lor, 
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mai ales în secolul al XX-lea se dezvoltă, se completează, şi explică de unde au venit, ce 

înseamnă, cum se conjugă sau declină şi unele dicţionare arată în ce perioadă au intrat în 

limbă română. 

 A doua parte ne aduce spre problematica anglicismelor în limba română. Se scrie 

despre perioada de azi şi dezvoltarea sa rapidă, se referă la istorie şi se constată că 

începutul secolului XXI înregistrează o dezvoltare rapidă cum nu a mai existat în istorie. 

Acest fapt aduce numeroase tehnologii noi, este necesar să se inventeze şi să adopte 

denumiri noi. Aceste adaptări noi afectează limba pe care o vorbim. 

 Un capitol important este perspectiva lingviștilor din România privind 

anglicismele din limba română. În prima parte a lucrării este pusă întrebarea dacă 

anglicismele sunt periculoase pentru limba româna și în capitolul II se răspunde. Studiul 

de față afirmă că anglicismele nu sunt periculoase pentru că în istoria fiecărei limbi au 

fost preluate cuvinte noi, mai multe sau mai puține. 

 Cea mai mare penetrare a anglicismelor în limbă română are loc după 1989, 

atunci când în România se schimbă regimul, la fel că în Cehoslovacia. Chiar astăzi 

putem observa în detaliu evoluția de după 1989. Putem să vorbim despre o avalanşă de 

anglicisme. Şi va fi foarte interesant să vedem cum va continua dezvoltarea lor în 

următorii ani. 

 Al doilea capitol mai analizează pătrunderea anglicismelor în timp. Într-un tabel 

se poate vedea în ce perioadă şi ce cuvintele pătrund. Şi datorită traducerilor cehe putem 

să observăm, şi fără studii speciale de limba cehă, cum se comportă anglicismele atât în 

limbă cehă cât şi în limba româna. 

 De mare importanţă consider tratatele despre situaţia actuală din România. 

Datorită sejururilor în străinătate am făcut cunoştinţă cu mulţi vorbitori nativi al limbii 

române din toată România. Cu majoritatea menţin contact până azi, cu câțiva mă 

întâlnesc din timp în timp. Mulţumită lor, precum şi prin discuţii pe internet, articole şi 

de asemenea prin observarea exprimării de pe site-ul social Facebook pot observa ce 

anglicisme sunt folosite cel mai mult, când şi cu ce intensitate. 

 Capitolul al treilea clasifică anglicismele. În prima parte sunt clasificate după 

domenii. Acest lucru îl consider important, da fiind că sunt domenii din viaţă unde apar 

anglicisme mai multe, mai puţine sau unele care poate nu au anglicisme de loc. Este clar 
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că în domeniul IT apar cele mai multe anglicisme, la fel ca în domeniul economic sau 

comercial. Acest lucru rezultă din logica lucrurilor, deoarece aceste discipline sunt noi şi 

folosesc astfel denumiri noi. Cu greu am găsi asemenea anglicisme de exemplu în 

vocabularul familiei. 

 În paragraful 3.2.1 studiem dacă anglicismele din limba română apar şi în limba 

cehă cu același sens, sens diferit sau nu se folosesc de loc. Acest capitol constată că în 

limba română pătrund mai multe anglicisme decât în limbă cehă, pentru că multe 

cuvinte românești nu au echivalent cehesc. În acest caz explic termenul românesc pentru 

că nu poate să fie tradus. În limba română, în multe cazuri anglicismele rămân în forma 

iniţială engleză. În schimb în limba cehă multe anglicisme se transcriu fonetic: ketchup 

(în cehă kečup), display (în cehă displej), spray (în cehă sprej), weekend (în cehă 

víkend). 

 Mai sunt arătate schimbări semantice. Putem să observăm extinderi de sens, 

restrângeri de sens sau sensuri figurate. E vorba şi despre pleonasme, faux-amis, 

etimologii populare şi conflicte între omonime. 

 Se scrie şi despre necesitatea preluării şi din câteva exmple se vede că apar 

cazuri când un termen nu poate fi înlocuit printr-un echivalent românesc. Pe de altă 

parte putem să observăm cazuri frecvente când sunt anglicisme preluate inutil, pentru că 

limbă română are destule expresii şi pentru cuvântul nou din engleză există un cuvânt 

românesc. 

 Etimologia anglicismelor ne arată cazuri în care nu toate cuvintele care se 

prezintă ca anglicisme nu vin din engleză. În dicţionarele etimologice putem vedem că 

nu vin din engleză. 

 Capitolul patru tratează despre morfologie, mai ales despre genul substantivelor, 

care este important pentru definirea cuvintelor noi. E vorba și despre formarea 

pluralului, unde apar multe diferențe. 

 

 Ultima parte a lucrării face o scurtă recapitulare a cazurilor pe care le consider 

foarte importante şi după părerea mea (în contextul cu Cehia, resp. limba cehă) noi în 

raport cu problema neologismelor şi anglicismelor.  
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1. Lingviștii cehi și români definesc neologismele în mod diferit. În cehă se 

consideră neologism un cuvânt numai pe o anumită perioadă, dar limbă română 

numește neologism fiecare cuvânt nou, acesta fiind considerat ca neologism tot 

timpul când se folosește în limbă română. 

2. Definiţia termenului neologism în limbă română.  În ciuda definiției de la 

punctul 1 din lucrare – în dicţionarele de neologismele nu apar cuvinte de 

origine turcă.  

3. Limbă română preia mai multe anglicisme decât limbă cehă. Aceste cuvinte 

rămân de multe ori în forma originală engleză. Spre deosebire de limba cehă, 

transcrierea fonetică nu se foloseşte în română decât foarte rar. 

4. Limbă română nu numai că adaptează multe anglicisme (după părerea mea mai 

multe ca limba cehă), dar și multe dintre ele se preiau inutil, pentru că mai există 

cuvinte românești care pot fi folosite în loc de anglicisme fără să-și schimbe 

sensul. Datorită contactelor cu tineri din România și bineînțeles din Cehia pot 

constata că această problemă e mai frecventă în română decât în cehă.  
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PŮVODNÍ ZNĚNÍ CITÁTŮ 

 

Pozn. 1: „Termenul  n e o l o g i s m, după cum se ştie, are cel puţin două înţelesuri 

diferite: într-un sens mai larg, se numesc neologisme toate cuvintele noi, indiferent dacă 

sînt formate din materialul limbii în care apar, sau au fost împrumutate dintr-altă limbă.”  

Pozn. 2: „Într-un sens mai strîmt, se numesc neologisme numai cuvintele împrumutate 

dintr-o limbă straină la o dată nu prea depărtată.” 

Pozn. 3: „Cuvînt nou într-o limbă, împrumutat dintr-o limbă străină sau format prin 

mijloace proprii în limba respectivă.” 

Pozn. 8: „În lingvistica românească sunt considerate neologisme împrumuturile recente, 

intrate în limbă începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, precum şi o serie 

de cuvinte formate în interiorul limbii prin combinarea a două sau mai multe elemente 

formative, dintre care cel puţin unul este neologism.” 

Pozn. 9: „Neologism first enter the passive vocabulary and afterwards - some of them - 

enter the active vocabulary; this transition is not obligatory, and, consequently, come 

neologisms never enter the active vocabulary, they keep a peripheral place in the 

system, or even disappear completely (Iordan - Robu, 1978).“ 

Pozn. 15: „Avalanşa de anglicisme care au invadat limba noastră în ultimele decenii şi 

al căror număr continuă să crească într-un ritm accelerat, îndeosebi după 1989.” 

Pozn. 16: „o unitate lingvistică (nu numai cuvânt, ci şi formant, expresie frazeologică, 

sens sau construcţie gramaticală) şi chiar tip de pronunţare sau/şi de scriere (inclusiv de 

punctuaţie) de origine engleză, indiferent de varietatea teritorială a englezei, deci 

inclusiv din engleza americană, nu doar din cea britanică.” 

Pozn. 23: „The period the first words were borrowed from English coincides with the 

wave of numerous French borrowings. Statistical counts concerning the Romanian 

vocabulary revealed a very high percentage of Romanian words of French origin, e.g. 

Candrea and Adamescu – 29.69 % (1926-1931), Macrea – 38.42 % (1958). French and 

German - mainly - were intermediaries for the borrowing of English words into 

Romanian and many other European languages (Filipovic, 1972). Some Romanians 

linguists (for example, Iorgu Iordan, Luiza Seche) tended to consider many English 
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loans in Romanian have been adopted through the mediation of French. Consequently, 

they say, at the begining of the borrowing process we can speak only of an English 

indirect influence, while the direct influence was manifest only of an English indirect 

influence, while the direct influence was manifest only later on. Researchers have 

admitted the existence of a direct English influence upon Romanian first of all in studies 

concerning sports vocabulary (Ion Gheţie (1957), Mircea Seche (1959), Ilnca 

Constantinescu (1972); the best proof to support this idea consisted in mentioning terms 

of the sports vocabulary that have no equivalent in French, their etyma being 

exclusively English words.“ 

Pozn. 24: „aparat de zbor fără pilot uman la bord, ghidat de la distanță sau cu pilot 

automat“  

Pozn. 36: „traducerea dintr-o limbă străină a elementelor de formare a unui cuvânt, a 

unei expresii] preluare de către un cuvânt a sensului (sensurilor) unui cuvânt străin” 

Pozn. 48: „Se recomandă ataşarea fără cratimă a articolului sau a desinenţei la 

împrumuturile – chiar nedaptate sub alte aspecte – terminate în litere din alfabetul limbii 

române pronunţate ca în limba română: boardul, boarduri; clickul, clickuri; trendul, 

trenduri.” 

 


