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Je sexy trendy?

V souèasné, zejména bulvárnì mediální komunikaci ano, srov. známý �sexy mo-
zek� Jiøího Paroubka (osobnì opravdu nevím, co si pod tím pøedstavit) nebo �sexy
ïáblík pro mladé�, jak zní nadpisek pro projektovaný �kodovácký vùz, jenû je
�opravdu sexy a poøádnì naboural konzervativní �kodovácké tvary� (�Blesk� 2011,
6.11.), téû jinde automobil Picanto �láká sexy køivkami�.

Trendy, tj. aktuálnì módní, odpovídající momentálním trendùm, je kde co. Na-
pøíklad �je nakupování biopotravin trendy, nebo má skuteènì nìco do sebe?� ptá se
reklamní magazín �ÈD pro Vás� z 3.11.2001 a tamtéû èteme �trendy alternativa pro
efektivnìj�í výdej energie � nordic walking.�

Podobnì honosnì trendy je i slùvko profi. Z èetných dokladù v korpusu jazyka
èeského (SYN 2000) namátkou vybíráme:
[...] mezi dal�í novinky patøí i akumulátorový profi �roubovák, rocková skupina hledá bubeníka
s profi pøístupem, odstup od postavy je profi hraní na pouèený amatérismus.

Pokud bychom hledali opozita k profi, tak je to v oblasti materiální �hobby�, v ob-
lasti umìní viz vý�e uvedený pøíklad amatérismus, pøípadnì laicismus.

Jak se k tomuto trendu, pøílivu slùvek sexy, trendy, profi apod., postavit z pozice
ochránce jazykové kultury? Nepochybnì totiû mohou èást uûivatelù èeského jazyka
iritovat, zejména pokud jde o frekvenci jejich uûívání a bezbøehost pouûití, pøípadnì
i cizost.

Vyjdìme z premisy, ûe se jen zøídka v daném jazyce ujme nìco, co nemá oporu
v jeho systému, v jiû zavedeném úzu. Mùûeme si stìûovat na nekorektnost, nehezkost
a mlhavost z angliètiny pronikající vazby �to je o tom, to je o nìèem jiném�, kdyû
v samé èe�tinì máme �pohádku o Èervené karkulce�. Mùûeme kritizovat v poslední
dobì hojné �jsem za to rád� (zaslechla jsem dokonce i � jsem za to spokojen�) místo
�jsem tomu rád�, kdyû se nabízí vysvìtlení kontaminací s �jsem za to vdìèen�, pøí-
padnì shodným vyjádøením vedlej�í vìtou �jsem vdìèen, rád, ûe��. Pøipomeòme, ûe
jiû byl vzdán boj s pùvodnì germanismem �jedná se o�� místo �jde o�� (ve Slov-

níku spisovného jazyka èeského, 1989, je�tì s poznámkou �ménì správné�, ve
Slovníku spisovné èe�tiny pro �kolu a veøejnost, 1994, jiû bez tohoto dehonestujícího
poznamenání). Také ru�tinou podporované kniha Èapka místo tvarovì obtíûnìj�ího
Èapkova kniha má oporu v èe�tinì existujícím genitivu pøivlastòovacím.

Kde tedy hledat motivaci a opodstatnìní slùvek trendy, sexy, profi, slùvek
nespornì v dne�ní dobì ûádoucnì urychlujících a zjednodu�ujících formulování tex-
tu, komunikaci? Ov�em jiû del�í dobu je bìûné podobného typu (tj.od pùvodu
pøívlastkové, poklesávající v témìø pøedponové) maxi, mini, napø. maxiplá��, mi-
nisuknì. Opìt si pov�imnìme, ûe v Slovníku spisovného jazyka èeského (1989) tyto
lexikální jednotky zachyceny nejsou, zatímco v Slovníku spisovné èe�tiny (1994) ano.
A jiû dlouho, a to velmi dlouho, funguje v èeské slovní zásobì � opìt pøevzatý � for-
mant archi-, resp. arci-. V Slovníku spisovného jazyka èeského jsou uvedeny pøíklady
(s vyhýbavým urèením, ûe jde o první èást sloûenin): arcibáseò, arcinepøítel,
arcibídák apod. s významem �zesílení èi stupòování druhé èásti sloûeniny� a napø. ar-
cibiskup, arciïábel ve smyslu vy��ího stupnì hodnosti. Takto lze chápat i archan-
dìla, archidiákona, archipresbytera � zkomoleninou poslednì uvedeného slova je
vlastní jméno jednoho mého známého na Slovensku, jmenuje se Arcipiter. Etymolo-
gicky jde o øecké archi-, archos �první, vedoucí� ve støedovìké latinské výslovnosti
arci, jak vykládá napø. Etymologický slovník jazyka èeského Holuba a Kopeèného
z r. 1952. A podlemodelu �to je trendy, sexy, profi� si dovedu pøedstavit i �to je arci�.

Moûná jsme si jiû zvykli na �to je o nìèem�, nebo tento obrat pøestává být trendy,
snad opadne i obliba vazby �jsem za to rád� a ustoupí i pøemíra sexy, profi, trendy.
Nicménì tyto vyjadøovací prostøedky jsou uzuální, mají své opodstatnìní, jsou
registrovány a jako takové postupnì nacházejí své místo v jazykovém povìdomí
a posléze i v jazykových pøíruèkách, a� se nám to líbí, nebo ne.

7271

„Bohemistyka” 2012, nr 1, ISSN 1642–9893


