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Praha

Promìny èeského lexika

pod vlivem historických událostí 20. století

Základním cílem tohoto èlánku je poskytnout ètenáøi pøehled
o promìnách slovní zásoby èeštiny ve 20. století a na základì toho
poukázat na význam promìn mimojazykové reality ve vztahu k vývoji
lexika.

Do 20. století èeština vstupovala jako plnohodnotný evropský kul-
turní jazyk, který díky aktivitám obrozencù a jejich následovníkù z øad
vìdcù, umìlcù a ñurnalistù jiñ disponoval reprezentativní spisovnou
sloñkou, kodifikovanou v normativních jazykovìdných dílech1, jíñ
slovní zásoba byla uzpùsobena pro vyuñití v oblasti vìdy a výzkumu,
publicistiky, umìlecké tvorby.

Spoleèenským a hospodáøským vývojem, pøedevším pak migrací
venkovského obyvatelstva do mìst za prací v dynamicky se rozvíje-
jícím prùmyslu a rostoucí vzdìlaností èeské populace byly jiñ v polo-
vinì 19. století nastartovány procesy v nespisovné sloñce èeského le-
xika, které ve 20. století vyvrcholily stíráním regionálních náøeèních
rozdílù a rozvojem interdialektù (srov. Šlosar, Veèerka 2009, s. 124),
mezi nimiñ se dostal do hlavní role pøedevším støedoèeský. Promìny
nespisovné sloñky lexika se rovnìñ realizovaly v oblasti sociolektù.
Spoleèenský vývoj v nìkolika prvních desetiletích 20. století (pøede-
vším ve 20. a 30. letech) tento vývoj dále dynamizoval.
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1 V oblasti mluvnické kodifikace to byla napø. Mluvnice èeská pro �koly støední
a uèitelské I, II Jana Gebauera (1890), tentýñ autor pro oblast ortografie vytvoøil i
Pravidla èeského pravopisu (1905).
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První dùleñitou historickou událostí, která zásadnì ovlivnila vývoj
èeského lexika v uplynulém století, byl v z n i k s a m o s t a t n é h o
è e s k o s l o v e n s k é h o s t á t u. Po 28. øíjnu 1918 totiñ bylo nutno
vytvoøit terminologii pro nìkteré (pro existenci nového demokratic-
kého státu klíèové) obory, jejichñ názvosloví bylo añ doposud tvoøeno
v rámci rakousko-uherského soustátí lexikem nìmeckého pùvodu.
„Èeština se totiñ dostala do dalších funkcí: stala se jazykem státní ad-
ministrativy, pronikla do oblasti vojenství, ñeleznic a spojù“ (Šlosar,
Veèerka 2009, s. 124). Novì vzniklé terminologie byly velkým dílem
pùvodu domácího (jejich jednotky byly tvoøeny pøedevším prefixací
a sufixací: podpìrka, vrtulník; øidèeji se uplatòovala kompozice: jed-
noplošník, pìtilampovka), ale znaènì se v nich uplatòovaly i meziná-
rodní termíny, aÙ umìle utvoøené ze základù øeckých a latinských, èi
pøevzaté z vlivných evropských jazykù, uñívaných v první polovinì
20. století jako mezinárodní – francouzštiny, angliètiny èi nìmèiny
(viz Helcl 1961, s. 59).

Napø. v oblasti vojenství byla novì vytvoøena, èi pøejata nejen poj-
menování pro zbraòovou techniku (kulomet, tank), vojenské útvary
a taktické postupy (pìchota, nálet, týl), ale i kompletní soubor vojen-
ských povelù, ovlivnìný sokolskou tìlocviènou terminologií vypra-
covanou M. Tyršem v 2. polovinì 19. století, (napø. vpravo v bok, po-
chodem v chod, pozor, pohov) a hodnostních oznaèení (desátník,
plukovník), mezi kterými byly zachovány i nìkteré internacionalismy
uñívané jiñ v pøedešlém období (kapitán, major). Na tvorbu vojen-
ského názvosloví mìli výrazný vliv jak bývalí pøíslušníci èeskoslo-
venských legií, pøedevším pak ruských (viz výše uvedená a z ruštiny
pocházející slova kulomet, nálet, týl), kteøí tvoøili základ novì se
formujícího dùstojnického sboru ès. armády, tak i jazykovìdci èi spi-
sovatelé (napø. J. S. Machar, který se stal generálním inspektorem
èeskoslovenské armády). Na periferii slovní zásoby byla na základì
existence nových pojmenování postupnì vytlaèena ještì nedávno
bìñnì uñívaná slova jako batalion, infanterie, lajtnant, které se staly
souèástí vrstvy archaismù, nebo pucflek (s významem dùstojnický

sluha), jeñ se stalo historismem, neboÙ funkce, kterou oznaèovalo, ve
vznikající èeskoslovenské armádì jiñ neexistovala.

V oblasti dopravy byla terminologie doplnìna o oznaèení pro za-
mìstnance, a to nejen v její jiñ tradièní ñeleznièní sloñce (strojvùdce,
vlakvedoucí, výpravèí), ale i v pozvolna se rozvíjejícím letectví
(letuška).

Znaènými promìnami rovnìñ prošlo pod vlivem nástupu nových
technologií v dobì po 1. svìtové válce i názvosloví technické, v nìmñ

se zaèal masovì uplatòovat trend pøejímání mezinárodnì pouñívaných
slov (napø. film, rádio, tranzistor, trolejbus), v nìkterých pøípadech se
stala souèástí bìñného úzu i slova domácího pùvodu (napø. letadlo,
pøijímaè, rozhlas, vrtulník). Jejich autoøi nezùstali vñdy v anonymitì.
Všeobecnì známými se staly napø. okolnosti vzniku výrazu robot,
uñitého poprvé bratry Èapky v dramatu R.U.R. z roku 1920, který
v prùbìhu nìkolika desetiletí pøekonal prostor umìní a stal se celo-
svìtovì uñívaným termínem oznaèujícím umìlou inteligenci. Nepøíliš
známé jsou naopak okolnosti spojené s vytvoøením slova dálnice,
aèkoliv také u nìj mùñeme díky archivním pramenùm identifikovat
jeho tvùrce, štábního kapitána Karla Chmela, pracovníka Velitelství
stavby dálkových silnic, a dokonce i rok jeho vzniku – 1938 (viz Hof-
man 2009, s. 41).

I zpùsoby zábavy rychle se modernizující èeskoslovenské
spoleènosti se pod vlivem západní Evropy a Ameriky promìòovaly,
coñ se rovnìñ odráñelo ve slovní zásobì èeštiny. Napø. v oblasti spor-
tovní se vedle cizojazyèných pojmenování pro sportovní odvìtví (ba-
sketbal, fotbal, volejbal) uñívalo domácích ekvivalentù (kopaná,
odbíjená, košíková)2. Tento vývojový trend se ale neuplatòoval ploš-
nì, coñ dokládají pojmenování rugby a hokej, jejichñ domácí synony-
ma vytvoøena nebyla. V nìkterých pøípadech byly naopak z bìñného
uñívání vytlaèeny starší výrazy domácího pùvodu pojmenováními
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2 Tato èeská pojmenování jsou v�ak od konce 20. století pod vlivem angliètiny
jako dominantního mezinárodního jazyka uñívána jiñ pouze v rámci odborných
sportovních textù (napø. pravidel sportovních disciplín), která obsahovì vycházejí
z textù vzniklých v meziváleèném období.



internacionální povahy (box místo rohování). Aèkoliv byl vliv inter-
nacionalismù znaèný, byla v oficiálním názvosloví preferována slova
pùvodem èeská (napø. obránce, postavení mimo hru, útoèník místo
bek, ofsajd, forvard), která jsou jeho souèástí i v dnešní dobì.

Novì vytvoøené terminologie se velmi rychle staly souèástí spi-
sovné vrstvy slovní zásoby a staly se i základem pro terminologie sou-
èasné.

Kromì úspìšných poèinù se v oblasti tvorby odborné slovní
zásoby mùñeme setkat i s projekty nepøíliš úspìšnými, jak o tom
svìdèí ve své dobì velmi kritizované názvosloví administrativní.
I pøes vznik periodika Naše úøední èeština v roce 1922 se nedaøilo od-
stranit a úspìšnì nahradit celou øadu slov, slovních spojení a celých
formulací vzniklých doslovným pøekladem z nìmèiny jako bývalého
hlavního jazyka státní administrativy, která èasto znaènì znesnadòo-
vala pochopení smyslu úøedních sdìlení a s jejichñ relikty se mùñeme
setkávat doposud – napø. ve slovních spojeních pøicházet v úvahu, vy-
stavit doklad (viz Šlosar 1990, s. 81–82). Nìkteré jednotky slovní
zásoby z této oblasti prodìlaly i významové promìny, na jejichñ
základì bylo umoñnìno jejich další aktivní uñívání (napø. oznaèení
státního úøedníka hejtman).

Jak uñ bylo uvedeno v úvodu, spoleèenské zmìny se v prvních
desetiletích 20. století nepromítly jen do slovní zásoby spisovné, ale
také nespisovné. Kromì nivelizace regionálních dialektù, jejímñ

výsledkem byla existence v bìñné komunikaci stále silnìji se prosazu-
jících interdialektù, probíhaly zajímavé procesy ve slovní zásobì rùz-
norodých spoleèenských skupin, tedy slangu a argotu, který se rovnìñ
promìòoval v závislosti na mìnící se mladé èeskoslovenské spoleè-
nosti (srov. Šlosar, Veèerka 2009, s. 124).

Napø. studentský slang se oprošÙoval od výrazù, jejichñ uñívání
bylo vzhledem k pominutí historické skuteènosti, kterou oznaèovaly,
jiñ bezpøedmìtné (napø. karcer ve významu trestu uzavøení do míst-
nosti, „vìzení“ pro støedoškolského studenta, souèásti rakouského
støedoškolského systému, která byla z èeskoslovenského školního
øádu odstranìna v roce 1936, aèkoliv v této dobì existovala jiñ pouze

formálnì). Nové slangové výrazy byly ovlivnìny pøedevším široce
dostupným a ñánrovì pestrým komerènì orientovaným umìním. Do-
brodruñnou literaturou a filmovou produkcí tak byla napøíklad inspi-
rována oznaèení pro øeditele školy (sahib, šerif), uèitele (grizzly, ko-
jot) èi pùvabnou uèitelku (rùñe prérie)3.

Slovní zásoba pracovníkù bezpeènostních sloñek (policie, èetnic-
tva a armády) se zase promìòovala pøedevším pod vlivem skuteèností,
s nimiñ se pøi své pracovní èinnosti tito lidé novì setkávali. K jiñ
bìñným výrazùm (napø. kasaø, pùdaø oznaèujícím zlodìje podle za-
mìøení jejich kriminální èinnosti) tak pøibyla ze zloèineckého argotu
pøejatá slova jako koks (ve významu kokain) èi z nìmèiny pocházející
výrazy ordner, hakenkrajcler, které byly pouñívány pro oznaèení
pøíslušníkù nìmeckých paramilitárních bojùvek, s jejichñ èleny se pøi
obranì státních hranic pøíslušníci bezpeènostních sil ÈSR utkávali
v nìkolika posledních letech, které pøedcházely záboru velké èásti
èeskoslovenského území na základì tzv. Mnichovské dohody uzavøe-
né na konci záøí 1938. V tomto období byla také vytvoøena a uñívána
zobecnìlá vlastní jména oznaèující obranné objekty budované na
ochranu státní hranice (napø. øopík ze zkratky ØOP neboli Øeditelství
opevòovacích prací).

Dalším dùleñitým historickým milníkem, který zpùsobil promìny
èeského lexika, byla e x i s t e n c e P r o t e k t o r á t u È e c h y
a M o r a v a v letech 1939–1945, kdy èeský národ ztratil svou suve-
renitu a jeho existence závisela na libovùli nìmeckých okupaèních sil,
které pøevzaly faktickou moc v èeské a moravské èásti bývalého
Èeskoslovenska. Výsledkem nacistické okupaèní politiky mìla být li-
kvidace èeského etnika a s ním i jeho kultury a jazyka. Realizace toho-
to cíle však byla nacistickými vedoucími èiniteli ze strategických
dùvodù (na území protektorátu se nacházelo mnoñství významných
podnikù, jejichñ chod byl pro Nìmecko klíèový a jejichñ zamìstnanci
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3 Podrobnìj�í pøedstavu si o této problematice lze vytvoøit na základì
humoristických textù (Napø. �tudáci a kantoøi) støedo�kolského profesora Jaroslava
ñáka, které byly v meziváleèném období mezi ètenáøi velmi populární.



byli právì Èeši) odloñena na dobu po plánovaném váleèném vítìzství
nìmeckých sil.

Èeština se i pøesto okamñitì stala pøedmìtem restrikcí ze strany
nìmeckých protektorátních úøadù. Kromì zavedení povinných dvoj-
jazyèných nápisù s nìmeckou formou na prvním místì, omezení hodi-
nové dotace výuky èeštiny na základních a støedních školách èi pøeru-
šení vysokoškolského studia na základì výnosu o uzavøení èeských
vysokých škol z listopadu 1939 se jazyková naøízení týkala i pouñí-
vání nìkterých slov. Napø. bylo zakázáno uñívání slova strojvùdce, ne-
boÙ pøíliš pøipomínalo slovo Vùdce, které bylo uñíváno jako èeský ek-
vivalent nìmeckého slova Führer a které mìlo být uñíváno pouze pro
oznaèení této politické funkce, jejímñ vykonavatelem byl Adolf Hit-
ler. Místo nìj mìlo být uñíváno pouze slovo strojvedoucí (viz Šlosar
1990, s. 86).

Souèástí bìñnì uñívané slovní zásoby se staly výrazy oznaèující
nové spoleèenské instituce, jejich èleny èi aktivity. Ty pocházely jak
z nìmèiny (arizovat, gaulaiter, gestapo), tak i z èeštiny (napø. vlajkaø
ve významu pøíslušníka èeské fašistické organizace Vlajka). Z frazé-
mù vìtné povahy se ujaly i nìkteré dodnes vyuñívané, které vznikly
pøekladem propagandistických vyjádøení pro potøebu protektorátních
médií (napø. být plnì vytíñen, pracovat na plné obrátky).

Do nespisovného lexika pak pronikly poèeštìné výrazy jako ese-
sák, gestapák, koncentrák, landrát, šmelináø èi zglajchšaltovat nebo
èeská slova s promìnìným významem (kotláø ve významu letadlo
útoèící na lokomotivy). Dùkazem o významu jazykové hravosti pro
udrñení optimistické nálady nezbytné pro pøeñití sloñitého dìjinného
období mùñe být výraz protentokrát, který byl uñíván pro ironické
oznaèení státního zøízení, v nìmñ byli uñivatelé èeštiny nuceni ñít
a které jasnì vyjadøovalo smýšlení èeského obyvatelstva o jeho
perspektivì.

Promìny slovní zásoba èeštiny neprodìlala v období 2. svìtové
války pouze na území protektorátu, ale i v zahranièí, a to pøedevším
v øadách jeho uñivatelù, kteøí se stali èleny èeskoslovenských
zahranièních vojsk na východní èi západní frontì. Vývoj vojenské

slovní zásoby lze nejlépe ilustrovat pøíklady nìkterých slangových
pojmenování, která byla reakcí na váleèné události, s nimiñ byli
èeskoslovenští vojáci konfrontováni. Šlo o oznaèení zbraní (oznaèení
typù letadel hurouš, mesoun èi zbraòových systémù kaÙuše, pancr-
faust), souèástí vojenské výstroje (oznaèení pro mìlkou helmu brit-
ských vojákù blembák), vojenských útvarù (tøistajedenáctka neboli
311. bombardovací peruÙ, wing) èi vojenských akcí (svíp ve významu
nálet4). Nìkteré z tìchto výrazù se po skonèení 2. svìtové války a ná-
vratu èeskoslovenských vojákù ze zahranièí staly souèástí neoficiální
èeské vojenské terminologie, neboÙ se napø. do výzbroje armády
obnoveného Èeskoslovenska dostaly zbranì uñívané v prùbìhu tohoto
konfliktu spojeneckými i nìmeckými vojsky (podrobnìji k této pro-
blematice viz Nìmec 2000, s. 257–273).

O b n o v e n í s u v e r é n n í h o s t á t u spojené s ukonèením
nacistické okupace se ve slovní zásobì èeštiny projevilo jak pozvol-
ným pøechodem oznaèení protektorátních politických a spoleèen-
ských reálií na periferii slovní zásoby (napø. árijec, hitlerjugend,
schupo ve významu nìmecká poøádková policie, trojhendr neboli
správce nacisty zabaveného majetku), tak i uplatòováním jednotek
cizojazyèných (ve formì pøejímek èi kalkù), které souvisely s novì
nastolenou politickou situací sovìtským vzorem se øídícího
Èeskoslovenska, která vyústila v p ø e v z e t í m o c i k o m u n i -
s t i c k o u s t r a n o u v ú n o r u 1 9 4 8.

Vliv rusismù pojmenovávajících hospodáøské a politické reálie
SSSR, oznaèovaných nìkdy i jako sovìtismy (viz Daneš a kol. 1997,
s. 20), nabyl na intenzitì s tím, jak se vytváøela totalitní moc KSÈ na
konci 40. a v 50. letech 20. století, jejíñ struktura mìla pøesnì kopí-
rovat sovìtské vzory i v rámci uñívaného názvosloví. Z toho dùvodu
byla pøejata pojmenování z oblasti hospodáøské (chozrasèot, kolchoz,
lesopark, pìtiletka, úderník), politické (agitprop, kulak, politbyro),
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4 Èeskoslovenskými letci ve Velké Británii uñíváno pro oznaèení leteckých
bojových akcí nad kontinentální Evropou.



bezpeènostní (poñárník, regulovèik, staršina), umìní (èastuška) èi
sportu (fyskultura, gorodky)5.

Kromì pøejímek byla vytvoøena i slova domácí (kádrovník, svazák,
úkoláø, vyakènit, zlepšovatel) nebo promìnìn význam jiñ uñívaných
slov6 (reakce neboli politiètí protivníci KSÈ, úchylka ve významu
politického odklonu od vládnoucí ideologie) tak, aby odpovídaly
potøebám realizace dùsledného uplatòování mocenského monopolu
KSÈ v praxi.

Zajímavým zpùsobem se projevil v hospodáøském ñivotì proces
uplatòování ñen v povoláních, jejichñ dosavadními vykonavateli byli
pouze muñi7. Pracovní zaøazení ñen zaèalo být oznaèováno pøechýle-
nými formami (jeøábnice, zednièka), z nichñ se nìkteré uplatòují do-
posud (øidièka). Pod vlivem cílené aktivity jazykovìdcù se rovnìñ
pøechýlených tvarù slov zaèalo uñívat i v pøípadech, v nichñ byla do-
posud uñívána primárnì oznaèení muñského rodu (doktorka, profe-
sorka, uènice), coñ bylo zpùsobeno i výrazným prosazováním se ñen
v oblastech, v nichñ se v minulých desetiletích uplatòovaly spíše jen
okrajovì èi vùbec (poslankynì, ministrynì) (viz Šlosar 1990,
s. 93–94).

V promìnìných podmínkách spoleèenského ñivota pøestala být
souèástí centra slovní zásoby slova spojená s existencí pluralitní de-
mokracie a kapitalismu (napø. baÙovec, èetník, skaut, sluha, starosta,
továrník, velkoobchodník). Nìkterá z nich byla revitalizována po
demokratizaèních zmìnách v roce 1989, jak o tom ještì bude pojed-
náno dále.

Dùsledné uplatòování dobového hesla Sovìtský svaz – náš vzor! se
projevilo nejenom v oblasti jmen obecných, ale i vlastních. Øada pod-

nikù, sportovních klubù, ale i mìst a místních èástí byla pojmenována
nebo pøejmenována po vzoru zvyklostí obvyklých v SSSR. Škoda
Plzeò tak byla pøejmenována na Závody V. I. Lenina8, Slavie Praha se
stala po vzoru moskevského sportovního klubu Dynamem Praha,
novì vzniklé hokejové týmy byly pojmenovány jako Rudá hvìzda Br-
no èi Køídla vlasti, Zlín se stal Gottwaldovem a øada ulic, námìstí a tøíd
nesoucích ještì v roce 1948 jména T. G. Masaryka a dalších pøedsta-
vitelù meziváleèné èeskoslovenské demokracie byla oznaèena jmény
uctívaných komunistických vùdcù – V. I. Lenina, J. V. Stalina, K. Gott-
walda9. Po sovìtském vzoru rovnìñ vznikla øada zkratkových slov
slouñících jako chrématonyma (Drutìva, Kovomat, Mototechna,
Øempo, Tonak).

Jistými promìnami lexika se projevily i o b r o d n ý p r o c e s
v K S È a d e m o k r a t i z a è n í t e n d e n c e v è e s k o s l o v e n -
s k é s p o l e è n o s t i vrcholící v jarních a letních mìsících roku
1968. Na krátký èas byly revitalizovány lexémy oznaèující èleny
obnovených spoleèenských institucí (skaut, socdemák, sokol), vznikla
nová oznaèení spoleèenských institucí, vzniklých na základì promìn
v politické oblasti (KAN neboli Klub angañovaných nestraníkù),
promìnilo se vnímání slov, která byla pod vlivem propagandy dopo-
sud vnímána jako negativní (pétépák neboli èlen PTP, trestných
armádních útvarù pro politicky nespolehlivé jedince existujících v le-
tech 1950–1954).

V tomto období se rovnìñ souèástí úzu mladé generace stala
pøejatá slova oznaèující prosazující se populární umìlecké ñánry
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8 Dìjinným paradoxem byla skuteènost, ñe stejný podnik byl za 2. svìtové války
okupanty pojmenován jako Závody Hermanna Göringa.

9 Masová zmìna místních názvù na základì zmìny politického reñimu nebyla
v èeských dìjinách 20. století nièím novým. Mùñeme se s ní tak setkat i v letech 1918
a 1919, 1939, 1945 èi 1989 a 1990. Dílèím zpùsobem se v této oblasti projevila
i Chru�èovova kritika tzv. kultu osobnosti na XX. sjezdu KSSS v r. 1956, která
vyústila v odstraòování jména J. V. Stalina z názvù institucí i pojmenování místních
èástí.

5 Øada tìchto pøejímek se ov�em neujala a od 60. let v dùsledku politických a
spoleèenských zmìn prakticky z bìñného úzu vymizela.

6 Tento proces tvoøení nových významù lexikálních jednotek je dnes oznaèován
jako neosématizace.

7 Základ tohoto emancipaèního procesu v pracovní oblasti byl jiñ poloñen za 1. a 2.
svìtové války.



(bigbít, country, rokenrol)10. Promìny se týkaly i technického názvo-
sloví, reagujícího na výrazné zmìny v oblasti vìdy a techniky, jehoñ
jednotky se postupnì stávaly souèástmi aktivní slovní zásoby bìñného
èlovìka (kosmonaut, magnetofon, raketa, televize).

R e s t a u r a c e t o t a l i t n í m o c i p o i n v a z i v o j s k Va r -
š a v s k é s m l o u v y 21. 8. 1968 vyvrcholila na konci 60. a na po-
èátku 70. let tzv. n o r m a l i z a c í. Cílem úsilí vládnoucí, od refor-
mátorù „oèištìné“ KSÈ bylo vytvoøit takové spoleèenské klima,
v nìmñ by jiñ nemohlo být pochyb o její jasné mocenské dominanci.
To se v jazykové politice projevilo napø. naøízením o pøejmenování
anglicky pojmenovaných hudebních skupin (napø. z Greenhorns se
stali Zelenáèi, z Rangers Plavci)11. Na realizaci tohoto cíle se podíleli
i pøíslušníci bezpeènostních sloñek státu (Lidových milicí, Státní bez-
peènosti, Veøejné bezpeènosti), souèástí jejich slangu se proto staly
takové výrazy jako napø. mánièka zesmìšòující pøíznivce západního
ñivotního stylu (v tomto pøípadì muñe nosící dlouhé vlasy).

Ve zmìnìné spoleèenské situaci, kdy vìtšina obyvatelstva jiñ ne-
vìøila v komunistickou ideologii, se bìñný obyvatel ÈSSR zamìøoval
místo politické aktivity spíše na zvyšování svého ekonomického stan-
dardu, coñ ovšem bylo èastokrát v rozporu s tehdejším právním øádem a
realizovalo se v oblasti tzv. šedé a èerné ekonomiky. Souèástí bìñného
nespisovného úzu se proto stala taková slova jako melouch (nepovolená
výdìleèná soukromá pracovní aktivita), podpultovka (nedostatkové
zboñí, které bylo pøedmìtem nelegálních transakcí) nebo vekslák.

V š e o b e c n ý r o z k l a d K S È a k r i z o v ý s t a v è e s k o -
s l o v e n s k é h o h o s p o d á ø s t v í i s n a h y o j e h o n á p r a v u

v 2. polovinì 80. let se také odrazily v èeském lexiku. Nejen ruskými
pøejímkami perestrojka a glasnosÙ, které byly souèástí politického
výraziva KSSS a jeñ mìly být i v èeskoslovenských podmínkách
pouñívány pro oznaèení základních idejí politických a ekonomických
reforem realizovaných pod vedením KSÈ, ale i významovými pro-
mìnami nìkterých lexikálních jednotek vzniklých na základì jazyko-
vého vývoje poèátku totalitní éry. Napø. u nespisovných výrazù esté-
bák, jezeïák, kádrovák byla intenzifikována jejich negativní expresi-
vita, titul RSDr. (rerum socialium doctor neboli doktor sociálnì-po-
litických vìd) udìlovaný absolventùm Vysoké školy politické ÚV KSÈ
byl pak dokonce bìñnì zesmìšòován výklady rodné strany doktor,
rozhodnutím strany doktor, rychle snadno doktor èi rerum srandarum
doctor, jeñ jasnì vypovídaly o smýšlení bìñného obyvatelstva o úrov-
ni vzdìlanosti pøedních èlenù politické hierarchie KSÈ, kteøí byli jeho
nositeli. Posledním významným historickým milníkem, který se ne-
mohl v èeském lexiku neprojevit, byl p á d k o m u n i s t i c k é m o -
c i v z á v ì r u r o k u 1 9 8 9 a t r a n s f o r m a c e è e s k o s l o -
v e n s k é (od roku 1993 se zánikem Èeskoslovenska uñ jen èeské)
s p o l e è n o s t i n a d e m o k r a t i c k o u.

Významným trendem byl v souvislosti s tìmito zmìnami pøesun
øady lexikálních jednotek oznaèujících reálie spojené s dobou vlády
KSÈ na periferii slovní zásoby, a to jak do pozice historismù (JZD,
kolektivizace, meloucháø, milicionáø, MNV, pìtiletka, politruk, ROH),
tak i archaismù uñívaných pøíslušníky starší generace pro oznaèování
nových skuteèností, které nahradily své pøedchùdce z totalitního ob-
dobí (napø. esenbák místo policista, národní výbor namísto obecní
úøad) (srov. Daneš a kol. 1997, s. 24). To se ale netýkalo všech lexémù
spojených s jazykem éry totalitního Èeskoslovenska:

Výrazy charakteristické pro minulý reñim vy�ly sice oficiálnì z uñívání, ale
pøesto se nìkdy objevují (vìt�inou ze setrvaènosti, nìkdy i pro svou výstiñnost).
Napø.: (pracovní) brigáda, obezlièka, kádry, (skryté) rezervy, skluz aj. � název kolek-
tiv byl jednak nahrazen názvem tým, ov�em v nìkterých kontextech se pochopitelnì
udrñuje (v kolektivu dìtí, kolektivní hry) � rovnìñ odvozené slovo nahlásit (bývalo bo-
hemisty kritizováno) pøeñívá, podobnì jako uñ vñitý rusismus na èele (Dane� a kol.
1997, s. 24).

10 Tento vývojový smìr se uplatòoval i v 70. a 80. letech, kdy vládnoucí moc
uñívání výrazù anglického pùvodu pøíli� nepøála. V této dobì byla napø. pøejata
slova disko, metal, punk.

11 Podobné opatøení se ale týkalo i názvù institucí, v nichñ se v roce 1968 z pohledu
normalizátorù pøíli� rozvinuly reformní tendence. Napø. mládeñnická organizace pod
vedením KSÈ, která v letech 1949�1969 nesla název Èeskoslovenský svaz mládeñe
(ÈSM) byla v roce 1970 fakticky obnovena pod názvem Svaz socialistické mládeñe
(SSM).
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Øada lexémù, která byla v pøedcházejícím období pøi exemplifika-
ci hodnocena ve slovnících s poznámkami døíve, v kapitalismu,
prodìlala proces revitalizace, obnovení jejich bìñného uñívání bylo
zpùsobeno opìtovným vznikem reálií, které v minulosti oznaèovaly
(akcie, bankéø, burza, podnikatel, senátor).

Z cizích jazykù se pøi pøejímání slov do èeské slovní zásoby dosta-
la do neotøesitelné pozice angliètina, z níñ pochází vìtšina odborného
názvosloví technického (harddisk, CD, Internet, web), ekonomického
(brífink, grant, HR, manañer, marketing, outsorcing), umìleckého
(hardcore, fantasy, rap, remake, sitcom, trashmetal) èi sportovního
(kouè, paragliding, snowboard)12. Mnoñství pùvodnì anglických slov
bylo také tvarovì pøizpùsobeno za pomoci èeských morfologických
komponent (napø. globalizovat, hacknout ve významu neoprávnìnì
proniknout do poèítaèového systému, harašení z sexual harassment,
píárista neboli pracovník v oblasti public relations, sívíèko ve význa-
mu ñivotopis, tuneláø). Nìkteré anglicismy se staly souèástí frazeolo-
gie (napø. v nespisovném vyjádøení vo co go vytvoøeném obmìnou
frazému vo co de).

Výrazná restrukturalizace spoleèenského, politického a hospodáø-
ského ñivota rovnìñ motivovala vznik nemalé skupiny neologismù,
jejichñ autory byly pøedevším publicisté, kteøí potøebovali oznaèit
nové skuteènosti, s nimiñ se setkávali. Šlo napøíklad o okazionalismy
cimrmanolog (osoba, zabývající se fiktivní osobou Járy Cimrmana),
lunetikofil (fanoušek hudební skupiny Lunetic) èi zklausovatìt (stát se
zastáncem názorù V. Klause), z nichñ se nìkteré staly trvalou souèástí
jazyka mediálních pracovníkù (k promìnám èeské slovní zásoby
v tomto období podrobnìji viz Martincová a kol. 2005).

Na závìr lze konstatovat, ñe pod vlivem øady pøelomových histo-
rických událostí prodìlala slovní zásoba èeštiny znaèné promìny, je-
jichñ jistá èást se uplatòuje v bìñné spisovné i nespisovné komunikaci

i na poèátku 21. století, a ñe èeský jazyk se na konci 20. století pod vli-
vem globalizaèních tendencí stal pøedmìtem promìn, které se ve stej-
né dobì realizovaly i v ostatních slovanských jazycích a které stále
probíhají i v souèasnosti.
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Summary
The article deals with the problematic of the Czech language changes in 20th

century. The main attention is given to problematic of the Czech lexicon changes
under the influence of historical turns in this century. 20th century was the time of the
Czech lexicon dynamical changes, because political, technical and cultural
development of the Czech society was very fast and rich. The most interesting
historical events, that produced significant part of these changes, was the fall of
Austrian Habsburgs empire in the 1918 and the establishment of Czechoslovak
democratic state and society in the 1920s and 1930s, the occupation of Czech
countries by German forces in the 1939-1945, the establishment of Communist Party
government in the end of 1940s and 1950s and the Czech society democratic
transformation after the 1989s �Velvet� Revolution. Historical turns are focused on
the Czech standard and substandard lexicon. Lexical changes were realized especially
in the group of substantives (appellatives and proper substantives) and verbs. The
great part of these lexical changes were motivated by German, French, English and
Russian languages.

12 Tento trend nebyl nièím novým, neboÙ s tím, jak se angliètina v 2. polovinì
20. století stávala nejvíce uñívaným mezinárodním jazykem, souvisel i stále se
zvy�ující poèet anglických pøejímek do èe�tiny (napø. baseball, laser, windsurfing).
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