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Albena Rangelova, Zdeňka Tichá
(Praha)

FUNKČNÍ ROZPĚTÍ NEOLOGICKÝCH ZKRATEK  
V ČEŠTINĚ

V tomto textu se zaměřujeme na dílčí okruh neologického lexika, a 
sice na abreviační útvary v češtině, charakteristické pro dnešní jazykovou 
komunikaci. Budeme se zabývat neologickými zkratkami prizmatem 
různých tendencí, jak lingvistických, tak extralingvistických; jde 
zejména o tendence k internacionalizaci1 a intelektualizaci а oproti tomu 
vyrovnávací tendence k zdomácňování a demokratizaci (srov. Martincová 
2003, Buzássyová, Waszakowa 2003 aj.). Dalším důležitým aspektem 
fungování zkratek v textu je dichotomie jazykové ekonomie (srov. 
�eščimenko 2003, Likomanova 2003) a potřeby zabezpečit postačující 
sdělnou hodnotu vyjadřování. Zvyšování počtu zkratek v nejnovější 
lexikální vrstvě je bezpochyby spojeno s procesem zvědečťování života i 
komunikace (srov. Lotko 2009) a též s tzv. substandardizací češtiny (srov. 
Daneš 1997). Jak ukážeme v dalším výkladu, funkční rozpětí zkratek se 
pohybuje u různých typu jednotek mezi naprostou nocionálností (odborné 
a administrativní zkratky) a intenzivní expresivností, která je projevem 
jazykové kreativity mluvčích (jazyková hra zejména v publicistice a 
reklamě). 

Objektem pozorování a rozboru je nejnovější jazykový materiál 
– abreviační útvary (převážně zkratky a zkratková slova, ale i některé 
značky), které jsou z hlediska současné spisovné komunikace hodnoceny 
jako neologické2, a to v širším slova smyslu, tj. vedle neologismů 
uzualizovaných zahrnujeme do našeho pozorování též jednotky, 
které z hlediska celospolečenské komunikace hodnotíme jako slova 
příležitostná (okazionalismy), srov. Martincová 1985, Buzássyová 1979, 
Jarošová 1986. I v rámci abreviačních útvarů lze rovněž odlišit jednotky, 
které jsou nové jen z hlediska běžného úzu; jde původně o jednotky úzce 
odborné nebo zájmové, které opouštějí svou běžnou (odbornou či jinak 
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omezenou) sféru užití a postupně se šíří zejména díky působení médií 
do běžného úzu (k typologii neologických procesů srov. též Martincová 
1990).

Jako materiálová báze nám posloužily kontexty z několika zdrojů. 
Je to jednak materiál shromážděný v elektronickém lexikálním archivu 
ÚJČ AV ČR, v. v. i. – databáze �eomat3 (nejnovější vrstva materiálu, 
která byla použita při zpracování tohoto texty, slouží pouze pro interní 
potřebu pracoviště), jednak – a to především – vlastní cílená excerpce – 
sledování denního tisku a jiných tištěných periodik a cílené dohledávání 
a ověřování informací v internetových zdrojích. Z důvodu omezeného 
rozsahu jsme zúžily časový rámec pozorovaných jednotek a jevů na 
nejaktuálnější období (roky 2010–2013); nevyhneme se ovšem přesahům, 
neboť ve většině případů lze jen velmi obtížně určit, kdy byla zkratka 
poprvé použita, resp. kdy vznikla skutečnost zkratkou pojmenovávaná. 
Sledování časového rámce u neologismů je všeobecně složité (nejen co 
se zkratek týče), ještě složitější je situace u jednotek cizího původu a 
jednotek rozšiřujících svou původní sféru užití.

1. �ěkteré obecné otázky abreviace
Zkratky a značky představují zvláštní lexikální útvary, sekundární 

pojmenování, která existují na pozadí pojmenování plných; jejich základní 
strukturní rys je fragmentárnost a platí, že čím menší je závislost zkratky 
na plném pojmenování, tím více ztrácí charakter sekundárního prostředku. 
Zkratky, značky a zkratková/značková slova tedy vnímáme jako jednu 
kategoriální skupinu, pro kterou budeme uplatňovat zastřešující označení 
abreviační/zkratkový útvar, příp. zkratka v širokém smyslu pro případy, 
kdy je zapotřebí souhrnně pojmenovat jednotky tradičně rozlišované. Pro 
procesuální aspekt tvoření zkratek budeme spolu s MČ1 1986, Dolníkem 
2003, Ološtiakem 2005 uplatňovat označení abreviace, zkracování 
(poněkud odlišně od ESČ 2002).

Autoři se shodují v tom, že zkracování je okrajový způsob tvoření 
slov (Hauser 1980: 155), že tvoření zkratek stojí na okraji slovotvorby 
a zasahuje do ní vytvářením zkratkových slov (MČ1 1986: 517). �ejužší 
pojetí je prezentováno v PMČ 1995: 224, kde se z kategorie zkratek 
vylučuje grafické zkracování (tzv. zkratky textové – apod., např. aj.) a 
standardizované značky různých oborů (kg – ,kilogram‘, A – ,ampér‘). 
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Přehled pojetí zkratek v dřívější literatuře podává Hrbáček 1979: 
9–164, výstižná je též jeho celková charakteristika zkratek (toto 
pojmenování užívá jako zastřešující označení; vedle toho též abreviační 
útvar, abreviatura). Za hlavní rys zkratek považuje fragmentárnost; 
podle povahy fragmentů je dále vnitřně člení. Je-li fragment pouze 
písemným faktem, jde o zkratky grafické – sl. – ,slečna‘, soudr. – 
,soudruh, soudružka‘, s./str. – ,stránka‘; je-li fragment též zvukovým 
faktem, jde o graficko-fónické zkratky – podle povahy fragmentů pak 
lze tuto skupinu rozdělit na a) iniciálové zkratky, např. JZD – ,jednotné 
zemědělské družstvo‘ a b) zkratky větší než iniciálové („morfémové“), 
např. PedF – ,pedagogická fakulta‘, MěNV – ,městský národní výbor‘; 
sem patří též zkrácená slova: limo – ,limonáda‘ a zkratková slova: 
Čedok – ,Česká dopravní kancelář‘5.

MČ1 (1986) věnuje zkratkám pozornost v kapitole Tvoření zkratek 
a zkratkových slov (autor M. Churavý). „Při tvoření zkratek […] nastává 
tzv. krácení mechanické (na rozdíl od krácení sémantického, jak se 
obvykle označuje elipsa a univerbizace). […] slova nebo víceslovné 
výrazy se redukují na některé hlásky (písmena) nebo skupiny hlásek 
(písmen), které svým nápadným složením nebo pravopisem a současně 
vžitou podobou signalizují v povědomí adresáta projevu význam 
nezkráceného výrazu...“ (MČ1 1986: 517). Zkratka a plná podoba mají 
tedy v principu stejný význam; zkratka je sekundární znak, z hlediska 
slovotvorného je fundován plným slovem, výrazem (souslovím, 
vlastním jménem atp.).

Vnitřní typologii abreviačních útvarů uplatňujeme v souladu s MČ1 
1986, Dolníkem 2003, kde je základní rozlišení provedeno podle realizace 
a užívání těchto jednotek v textu – s podrobnějším dalším členěním 
podle strukturních vlastností jednotek: a) zkratky čistě grafické (někdy 
nazývané též textové): např. – ,například‘, č./čís. – ,číslo‘ ,pp – ,pánové‘, 
p. – ,paní/pán‘, plk. – ,plukovník‘ atd.; do této skupiny patří též značky: 
Kč – ,koruna česká‘, h – ,hodina‘; b) zkratky graficko-fónické (iniciálové 
i kombinované), a to hláskované: ČT –,Česká televize‘, SRN – ,Spolková 
republika �ěmecko‘, CNS – ,centrální nervová soustava‘ i akronyma6 
ČEZ – ,České energetické závody‘, NERV [nerv] ,�árodní ekonomická 
rada vlády‘; vyskytují se též zkratky kombinované (často se jako zkratka 
nečtou a tím se podobají zkratkám textovým), např. MZe – ,ministerstvo 
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zemědělství‘, ČRo – ,Český rozhlas‘ atd.; c) zkratky fónické, které jsou 
v plném smyslu zkratkovými slovy – , poho – ,pohoda‘, poč – ,počítač‘, 
net – ,internet‘, Máňa, Lída7.

2. Stručně o synchronní dynamice v oblasti abreviace
Zaměříme-li se na synchronní dynamiku v dnešním jazyce, a 

to zejména na oblast nového lexika, sledujeme celkový nárůst počtů 
abreviačních útvarů/jednotek. Jakkoliv je toto tvrzení těžko prokazatelné 
v konkrétních číslech, lze tak soudit na základě celkového pozorování 
dostupného neologického materiálu a srovnání s texty dostupnými na 
internetu. Důležitou úlohu přitom hraje celkově se rozšiřující „informační 
vybavenost“ společnosti (viz i Lotko 2009) – v dnešní společnosti je úloha 
hromadných sdělovacích prostředků úspěšně doplňována internetem 
a internetovou komunikací. S nárůstem počtu nových oborů, jakými 
jsou informační technologie, nová sportovní odvětví apod., dochází 
rovněž k nárůstu nových pojmenování, včetně zkratek. Vedle abreviatur 
s obvyklou stavbou se v úzu šíří jednotky tvořené novými (zejména 
cizími) modely, je tu nápadná zejména kombinace číslovky a písmen, 
např. MP3, MP4; 3D/3d8.

Charakteristická pro dnešní češtinu (ale i pro jiné slovanské jazyky) 
je skutečnost, že dochází ke zvýšení počtu odborných zkratek, které 
opouštějí svou původní sféru užití (úzce odbornou, příp. zájmovou), 
srov. Martincová 1990, Daneš 1997 aj. Příčinu tohoto procesu vidíme 
v komplexním působení, součinnosti, pojmenovacích potřeb a 
celospolečenské relevantnosti pojmenovávané skutečnosti (srov. též 
Rangelova 1998, Lotko 2009). Šíření zkratek odborných lze pokládat za 
jeden z projevů tendence k intelektualizaci (Daneš 1997, Lotko 2003), 
kdežto šíření prostředků zájmových (slangových) za projev tendence 
k demokratizaci (srov. u Daneše 1997 pojem substandardizace češtiny). 

3. Strukturní charakteristika neologických abreviačních útvarů
�eologické abreviační útvary pokrývají celé spektrum strukturní 

typologie zkratek, nicméně nejrozšířenějším typem jsou zkratky graficko-
fónické, zejména pak iniciálové, např. DSP [dé-es-pé] – dokumentace 
pro stavební povolení, DIO [dyjo] – dopravně-inženýrské opatření, DIR 
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[dyr] – dopravně-inženýrské rozhodnutí (viz též Kochová 2003, 2005) 
a zkratky fónické (zeslovněné zkratky a slova od zkratek odvozená). 
Z důvodu omezeného rozsahu ponecháme stranou jinak produktivní 
typy složeného slova s prvním zkráceným komponentem ekoaktivista, 
bioaktivní (srov. Janovec, Rangelova 2005, Rudnik-Karwatowa 2008 
aj.), slova s komponenty e-, i-, m- (viz Opavská 2005, Opavská 2008) 
a také supletivní abreviace – piktogramy, smajlíky (viz �iševa 2003, 
Jagodzińska 2000).

V rámci iniciálových zkratek se stále častěji setkáváme se zkratkami 
tvořenými kombinací písmen a číslic. �ěkteré vznikají v českém 
jazykovém prostředí, jiné jsou původně anglické, dnes již internacionální. 
U těchto zkratek vázaných na vznikovou sféru, které nejsou užívány 
často, je rys cizosti tak pevný, že se prakticky nestírá. Kromě obecněji 
známých zkratek, jako jsou např. MP3 [em-pé-tři] a 2D [dvě-dé], to jsou 
např. zkratky z oblasti automobilového průmyslu 4WD [čtyři-vé-dé] 
(four-wheel drive, pohon všech čtyř kol) či 4WS [čtyři-vé-es] (four-wheel 
steering, řazení všech čtyř kol) anebo zkratky z politické sféry B10 [bé-
deset] (politická strana Bílina 2010); ANO 2011 (Akce nespokojených 
občanů 2011).

V námi zvoleném časovém období sledujeme rovněž rozhojnění 
inventáře zkratek fónických, tedy zkratkových slov. V této skupině 
rozlišujeme jednotky vzniklé prostým zeslovněním či zeslovněné 
flektivizační (prostězařazující) příponou, např. TOP 09 > topka, tak 
i odvozené, např. TOP 09 > topák > topácký; LIDEM > lidemák > 
lidemácký. V starším neologickém materiálu jsou zaznamenány též 
případy nových zkrácených slov, např. demo – ,demonstrační‘ i ,věc 
sloužící jako demonstrace‘, promi – ,o prominentních osobách, s nimi 
související‘, srov. též novější význam slova promo – ,propagační akce, 
počin; propagace něčeho‘ (S�2 uvádí jen adjektivní významy ,promoční‘, 
,propagační, reklamní‘), např.: Připravujeme promo k jednomu scénáři a 
asi za dva týdny máme odevzdávat,... (Blesk, 27. 10. 2004); Nejhorší promo 
nejlepšího ročníku WebExpa (http://latrine.cz/archives/, 26.09.2011).

Z hlediska formy je třeba zmínit poměrně častou variantnost 
neologických abreviačních útvarů (grafickou i výslovnostní, srov. též 
Kochová 2003, Kochová 2005), např. vedle základní podoby TOP 09 
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nalezneme též zápis top 09 (Na co láká top 09 své voliče?, Hospodářské 
noviny, 03.09.2009) i TOP09 (Společnost ... darovala v minulém roce 
TOP09 půl milionu korun (EuroZpravy.cz, 26.03.2013); podobně u 
pojmenování typu hry larp i LARP (live action role playing; specifický 
druh her, založených na hraní rolí) – Pro larp je typické, že nemá žádné 
publikum a jeho smyslem je hlavně zábava a zážitek účastníků. (http://
www.noviny.cz; 22.02.2013); Pilířem HRAJ LARP je festival komorních 
larpů, který v roce 2013 proběhne od března do června. Každý týden bude 
v rámci festivalu uveden jeden komorní larp (http://hrajlarp.cz); K LARP 
nepotřebujete ani drahé vybavení, ani registraci, ani pronajatý stadion 
(Respekt 30, 2009); srov. též Daneš 1989.

4. Slovotvorné souvislostí neologických abreviačních útvarů
Slovotvorná produktivnost neologických zkratek svědčí o jejich 

uzualizaci a u jednotek cizího původu rovněž o jejich integraci do 
českého lexikálního systému (srov. též Vlková 1984, Staněk 1995). Vznik 
abreviačních útvarů je motivován podobně jako vznik sekundárních 
nezkratkových pojmenování (viz též Ološtiak 2005): plné znění motivuje 
vznik zkratky a následně zkratka motivuje vznik zkratkového slova. 
Pozorujeme tedy zeslovnění zkratky, které je vyvoláno komunikačními 
potřebami, zejména potřebou zapojit zkratku do větné struktury a 
vyjádřit flektivní významy. Vyčleňujeme prosté zeslovnění (podle 
Dolníka 2003), tj. zařazení do obvyklého slovnědruhového paradigmatu 
(zpravidla) u substantiv podle konkrétního zvukového zakončení: 
džejpeg, lohas, dik, aids, esemes (viz též Staněk 1995, PČP 2003 aj.). 
Signálem zeslovnění u jiných slovních druhů, zejména adjektiv, bývá 
syntaktická funkce zkratky ve větě (její antepozice vůči substantivu), 
např. OBU jednotka, UFO zisky, VIP kartička atp. (Daneš 1985 mluví o 
slovosledné adjektivizaci).

Další případ explicitního zeslovnění, které můžeme označit jako 
slovotvorné zeslovnění, nastává při slovotvorné modifikaci abreviačního 
útvaru při zachování stejného denotátu, a to pomocí flektivizačních 
formantů -ko, -ka, -čko, -ík, -ák (srov. Vlková 1984, Kochová 2005)9, 
např. topka (strana TOP 09), ereska (RS, roztroušená skleróza), ícéčko 
(IC, informační centrum), přičemž je možná jistá konkurence mezi 
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příponami, srov. vipík, vipák i víajpíčko (VIP, velmi důležitá osoba), 
džípíesko i džípíeska (GPS, navigační systém).

Slovotvorná produktivnost zkratek se projevuje rovněž při vzájemném 
působení abreviační a slovotvorné motivace, kdy vznikají nová slova 
ze zkratek odvozená: topák, topácký (od TOP 09); lidemák, lidemácký 
(od LIDEM). �ejobecněji lze tvrdit, že čím větší je celospolečenská 
relevantnost označovaného jevu, tím produktivnější je abreviační útvar – 
viz příklady výše. Stává se, že některé zkratky užívané v jistém časovém 
období nejsou později nikterak frekventované (neoznačují společensky 
relevantní jev), avšak v souvislosti s nějakou událostí, zpravidla negativní 
(aféra), se znovu objevují – viz starší příklady záměrné aktualizace 
zkratky ČEZ10: Vítejte v republice ČEZko! … Česko i ČEZko navštívil 
ministr hospodářství Bosny a Hercegoviny… (Hospodářské noviny, 
11. 10. 2005); Když jde o byznys, zelení musejí stáhnout ohon a modří 
a ČEZisté vesele pějí: Heja heja EIA (Týden 2010); a na začátku roku 
2013 (v souvislosti s působením energetické skupiny ČEZ v Albánii, 
Bulharsku aj.): Jiný kraj, jiný mrav, aneb Čezko se vrací do Česka (http://
www.outsidermedia.cz, 19. 02. 2013). Zde je třeba si povšimnout, že 
aktualizace, která je v psaném textu signalizována grafikou (zkratka 
ČEZ je často psána verzálkami v rámci nově vytvořeného slova), bývá 
v mluvených projevech zajišťována výraznou disimilační výslovností 
[čeZko], která odkazuje ke způsobu psaní. Vzhledem k tomu, že primární 
vznikovou oblastí těchto výrazů je psaná publicistika, je nasnadě, že 
se v mluvených projevech vyskytují minimálně (na rozdíl např. od 
„obvyklejšího“ topka, vipka ap.), může tomu napomáhat i skutečnost, že 
povětšinou jde o kontexty s negativními konotacemi.

K zeslovnění zkratky, ať už prostému či slovotvornému, dochází 
zpravidla současně se vznikem iniciálové zkratky, nejde tudíž o vývojový 
řetězec, ale o soubĕžné uspokojení jistých komunikačních potřeb (viz 
i Kalajdžievová 2012): TOP 09: Jestli topka s ČSSD vyberou šéfa 
NKÚ, bude to podraz (http://www.tyden.cz; 06.02.2013); Poslanci 
ostatních stran však nemusejí „topákům“ závidět (http://www.tyden.cz; 
12.03.2011); Konečně někdo topáky odhalil: strana lynče. (http://www.
tyden.cz; 02.12.2010); Bude-li s modrou myšlenkou zle, z topáckého 
Blaníku včas vyjedou modří rytíři. (Právo, 21.10.2009); Asi to máš jako 
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stranický TOPácký, či ODSácký, nebo LIDEMácký úkol, že? (http://
www.parlamentnilisty.cz; diskuse k článku Už vznikli i „Okamurovci“. 
A rovnou chtějí svrhávat vládu; 14.02.2013); A teď chce Nečas zrušit 
i Jankovského ministerstvo. LIDEMáci se rozčilují, že ODSka je 
potřebovala pouze na schválení těch 3 zákonů, a teď je posílá do kopru. 
(http://zpravy.idnes.cz; diskuse k článku Pekárkovi hrozí vyloučení z 
ODS. Buď odejde, nebo poletí, zní ze strany; 08.11.2012); Na zvedání 
rukou jsou „lidemáci“ zbytku koalice dobří, na jeden jediný stotisícový 
plat (plus příplatky) a služební vůz pro místopředsedu ne. (http://
jdvorak.blog.idnes.cz; 29.08.2012); Ano, to je lidemácký způsob boje 
proti korupci! (http://www.parlamentnilisty.cz; diskuse k článku Strana 
LIDEM asi bude mít vlastní poslanecký klub; 08.02.2013).

5. Funkčně-komunikační charakteristika nových abreviačních 
útvarů

�ově se objevující zkratky patří zejména k několika dominantním 
komunikačním sférám – jsou příznačné zejména pro odbornou a vědecko-
popularizační oblast, pro sféru publicistiky, pro administrativní oblast, 
ale mohou se vyskytnout i v běžné každodenní komunikaci. Abreviační 
útvary mohou mít různou stylistickou příznakovost – nalezneme je 
zejména v psaných textech (zkratky grafické a graficko-fónické), kdežto 
zkratková slova (zejména ta, která vznikla slovotvorným zeslovněním) 
jsou charakteristická spíše pro neformální komunikaci. Zmapování celé 
šíře věcných oblastí, v nichž zkratky vznikají a odkud pronikají do běžné 
jazykové praxe, je úkol nadmíru náročný, pro potřeby tohoto článku jsme 
se omezily na sféru administrativní (státní správy), sféru politickou a 
společenskou (široce pojímané), sportovní oblast, oblast životního stylu, 
automobilového průmyslu a oblast medicíny. 

�eologické zkratky patří do dvou základních skupin z hlediska jejich 
pojmenovacího typu. Jsou to zkratky apelativní a propriální. Uvedeme 
příklady podle jednotlivých věcných oblastí:

1) Apelativa: a) zkratky ze sféry administrativní (státní správy), 
např. SoSB – smlouva o smlouvě budoucí; SoVB – smlouva o zřízení 
věcného břemene, DSP – dokumentace pro stavební povolení, POV – 
program obnovy venkova atp.; b) zkratky z oblasti politické a společenské, 



171

např. SPOZ – Strany práv občanů Zemanovci; c) zkratky ze sportovní 
oblasti, např. H.E.A.T. – High Energy Aerobic Training (aerobní cvičení 
s vysokým energetickým výdejem), TRX – Training Resistance Exercise 
(cvičení, jehož principem je zavěšení jedné části těla do popruhů); d) 
zkratky z oblasti životního stylu, např. UPF (ultraviolet protection 
factor) – Stářím oděvu a praním se jeho UPF mírně snižuje (Ona Dnes, 
31.05.2010); BB krém – blemish balm / blemish base nebo beblesh balm, 
uvádí se též beauty balm nebo beblesh balm (typ krému na obličej); 
e) zkratky z oblasti automobilového průmyslu, např. ACC (Adaptive 
Cruise Control – tempomat), CBC (Cornering Brake Control – vylepšení 
systému ABS, svou funkcí výrazně potlačuje stáčivé momenty působící 
kolem svislé osy vozu, které vznikají při brzdění v zatáčkách); f) zkratky 
z oblasti medicíny, např. CSII – kontinuální subkutánní inzulinová infuze 
(continuous subcutaneous insulin infusion), BOB – inzulin v rezervě 
(bolus on board) atd.

Oblast medicíny jako oblast úzce odborná je specifická tím, že mnohé 
zkratky, které se zde nově objevují, nemají svůj český ekvivalent, jsou 
užívány pouze s plným anglickým zněním, např. TSLP – thymic stromal 
lymphopoietin, PAMP – pathogen activated molecular pattern, ROAT – 
repeated open application test (test, v němž pacient aplikuje testovanou 
látku 2× denně na stanovené místo po dobu jednoho týdne).

2) Propria: tato skupina zkratek je velmi početná – patří sem zejména 
názvy podniků, institucí, politických stran. �eologizace této skupiny je 
silně vázána na dynamiku mimojazykové skutečnosti, neboť fungování 
vlastního jména závisí na existenci pojmenovávaných entit, které vznikají 
(a též zanikají) v historicky krátkém časovém úseku, např. LIDEM 
(Liberální demokraté) je politická strana, která vznikla na podzim 2012, 
IVK (Institut Václava Klause, o. p. s.) je obecně prospěšná společnost 
založená na jaře 2012. Lze soudit, že akronymní tvoření je u politických 
subjektů oblíbené, neboť je výsledná zkratka snadno čitelná a zároveň 
aktivizuje konotativní složku takto vzniklého zkratkového jména, např. 
Tradice – Odpovědnost – Prosperita u TOP 09, Akce nespokojených 
občanů u ANO 2011 (občanské hnutí založené v roce 2011).

Silná závislost na mimojazykových okolnostech je příznačná pro 
další okruh nových abreviačních útvarů, a sice zkratek jmen paktů, smluv, 
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mezinárodních spolků či volného společenství zemí, které spojuje nějaká 
společná charakteristika či společné zájmy. Tyto zkratky začínají být stále 
frekventovanější a jejich užívání je označováno jako „marketingový hit“ 
(Týden, 13.02.2012). V současnosti k těm novějším patří11... BASIC – tj. 
základní (Brazil, South Africa, India a China; skupina zemí, které spojuje 
podobný názor na změny klimatu při jednáních), CASSH – tj. hotovost 
(Canada, Australia, Singapore, Switzerland, Hong Kong; vyspělé ekono-
miky, jimž se daří vyhýbat se výraznějším problémům, a vyplatí se zde 
investovat); MIST – tj. mlha (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey); 
CIVETS – tj. cibetky (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, 
South Africa; tzv. druhá generace rozvíjejících se trhů, které mají poten-
ciál stát se důležitým pilířem světové ekonomiky). I přes vážnou situaci 
ekonomiky některých evropských zemí vznikly zkratky PIGS (Portugal, 
Ireland, Greece, Spain) a následně též PIIGS (Portugal, Ireland, Italy, 
Greece, Spain) pro země zatížené dluhy – zkratky se asociují s anglic-
kým slovem pigs – prasata. Kromě uvedených zkratek, které se asociují 
s existujícími slovy, vznikají též zkratky bez asociace, např. MINTS (Ma-
laysia, Indonesia, �ew Zealand, Thailand, Singapore) či CARBS (Cana-
da, Australia, Russia, Brazil, South Africa). Všechny tyto zkratky jsou 
nazývány tickery – primárně to jsou burzovní symboly, často vytvořené 
mnemotechnicky, které jednoznačně identifikují cenný papír na daném 
trhu. V komplikovaných záležitostech, jakými obchody na burze jsou, 
mají především zjednodušit vnímání. 

V oblasti medicíny se mezi propriální zkratky řadí názvy studií, 
databází, projektů atd., např. HOPE – Heart Outcomes Prevention 
Evaluation (studie), TCGA – The Cancer Genome Atlas, jehož cílem je 
detailní genetická charakteristika nejčastějších typů zhoubných nádorů). 
Vhledem k úzké profilaci tohoto typu názvů, přestože se s nimi v tisku 
občas setkáváme, dochází jen zřídka k jejich uzualizaci a rozšíření do 
obecného povědomí.

Spolu s rozšířením zkratky mimo vznikovou oblast a s její uzualizací 
může postupně dojít ke ztrátě či alespoň setření motivačního vztahu 
mezi zkratkou/značkou a jejím plným zněním; dochází tak k přeměně 
abreviačního útvaru od sekundárního na základní pojmenování (srov. 
též Kochová 2003: 162). Je to proces typický zejména pro jednotky 
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cizího původu, kde je pochopitelně zesílena neprůhlednost motivačního 
vztahu mezi zkratkou a jejím plným zněním, např. PET láhve – ,láhve z 
polyetylenglykoltereftalátu‘, v běžné komunikaci ,láhve z umělé hmoty‘ 
(zobecňování významu); zviditelnit VIN – ,vinkulační číslo‘ (z angl. 
vehicle identification number) apod. �eprůhlednost motivačního vztahu 
mezi zkratkou a jejím plným zněním snižuje sdělnou hodnotu textu, a 
proto se jako vyrovnávací postup uplatňuje tautologické zdvojování 
oporného komponentu plného znění ve výrazech jako LED dioda, ISIC 
karta / karta ISIC, wap protokol12 (srov. též Horecký 1994).

Expresivní funkce mají na poli abreviace okrajové místo a jen 
malá část z expresivních novotvarů se uzualizuje; mnohdy uplatnění 
zkratkových útvarů za účelem ozvláštnění projevů a dosažení komického 
či ironického efektu zůstává v oblasti okazionálního tvoření. �icméně 
expresivní potenciál abreviačních útvaru je nezanedbatelný. Velice 
žádané jsou zkratky jako prvek jazykové hry v oblasti reklamy. Jak 
uvádí Čmejrková: „Využití jakékoli nekongruentnosti a heterogennosti 
patří k podstatě jazykové hry, a tedy i k povaze reklamy“ (Čmejrková 
2000: 83). Dobrým příkladem zkratky vytvořené pro reklamní text 
je DBV (dobrota bez výčitek), použitá v reklamním spotu na ovocné 
tvarohy Milko z Polabské mlékárny. V reklamě je uplatněn zápis 
výslovnosti zkratky – DéVéBé, její plné znění i zkratkové slovo: Jemná 
chuť mě pohladí a svůdná vůně okouzlí. Je to můj idol. Takové moje 
DéBéVéčko. �o přece… Dobrota Bez Výčitek. (srov. též starší příklady 
Čmejrková 2000: 68, Kalajdžievová 2008, nejnověji Holanová 2012: 
56, 76, 102).

Tím, že jsou zkratková slova příznačná pro běžnou komunikaci, 
signalizuje jejich užití neformálnost, důvěrnost komunikace. Specifické 
pro češtinu jsou zkratky názvů populárních televizních seriálů, které se 
díky působení médií relativně rychle uzualizují (byť grafická stránka je 
rozkolísaná), srov. VéKáVéčka už končí. Vrátí se snad ještě někdy? ... 
Tuhle nás zastavila jedna paní a tvrdila nám, že vékávéčka nekončí, že 
je to kec. (http://bleskove.centrum.cz; 16.12.2009); Nějakou dobu jsem 
teď „Erpéčka“ neviděla. Koukám na to, jen když jsem náhodou doma. 
(http://revue.idnes.cz/; 30.06.2006). �ázev seriálu Ordinace v růžové 
zahradě bývá zkracován jako ORVZ: Ležím si v klidu u ORVZ a až u třetí 
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reklamní pauzy mi došlo, že... (http://www.baby-cafe.cz/; 01.03.2007), 
ačkoliv rozšířenější je univerbát Růžovka: Růžovka má novou posilu: 
je jí Princezna ze mlejna! (http://bleskove.centrum.cz; 26.03.2013); 
iniciálovou zkratku má – alespoň v neformálních textech, především 
v diskusích na internetu – i seriál Cesty domů: CD nikdy nebyly pohodový 
seriál, vždy když už to začínalo se rýsovat, přišel nějaký Kazisvět... (http://
www.iprima.cz/discussion/; 02.04.2013). Zaznamenaly jsme též soupis 
zkratek jednotlivých seriálů, a to RP – Rodinná pouta, VKV – Velmi křehké 
vztahy, U – Ulice, OVRZ – Ordinace v růžové zahradě, CD – Cesty domů, 
C – Comeback, PPT – Pošta pro tebe (http://rodinna-pouta.blog.cz/1103; 
28.03.2011), s tím, že frekvence užití jednotlivých zkratek je různá.

Z publicistických textů pocházejí též příklady okazionální 
slovotvorby uplatňující zkratku jako část příležitostného výrazu pro 
ozvláštnění projevu, např. Aféra ČEZkomanda (skupiny zasahující proti 
černým odběrům elektřiny, pozn. aut.) ovšem téměř zastínila jinou kauzu... 
(Týden 2010). Kreativní užití běžné zkratky představuje aktualizaci, 
která je spojena s širším zájmem médií – zpravidla v souvislosti 
s nějakou mediální aférou. Toto platí zejména pro okazionální výrazy 
potřebující oporu širšího kontextu (jazyková hra), viz např. slovo potopka 
v následujícím textu: Dejme tomu, že Karel Schwarzenberg druhé kolo 
volby na Hrad vyhraje. Co se stane s topkou? Jak bude vypadat potopka? 
A kdo povede ministerstvo zahraničí? (http://www.tyden.cz; 15.01.2013). 
Spojuje se v něm několik asociačních rovin – vyjádření co bude po topce, 
tj. co bude potom, co stranu TOP 09 (tedy topku) opustí K. Schwarzenberg 
(což by se v případě jeho zvolení prezidentem ČR stalo), ale také potopka 
jako zdrobnělina slova potopa – po nás potopa (po K. Schwarzenbergovi 
potopa?).

Jako další zajímavý příklad – ze staršího neologického materiálu 
– uvádíme příležitostné užití výrazu VIPka ve významu ,velmi 
důležitá žena, dívka‘13, který byl užit v následujícím kontextu: „Jako 
předsedkyně poslaneckého klubu by Kočí měla jít příkladem. Došlo 
k velkému pochybení a budeme žádat vysvětlení na poslaneckém klubu,” 
řekl Blesku Babák. Zda Kočí hrozí nějaký postih, se podle něj ukáže 
až po jednání. Je to VIPka, nebo spíš pipka? (Blesk 2011). V tomto 
případě jde o slovní hříčku používající obdobné znění jako v češtině již 
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existující pojmenování pipka, které má neutrální význam ,slepička‘, ale 
také význam hanlivý ,hloupá, naivní dívka, žena‘, který je aktualizován 
rýmem vipka – pipka.

Tyto příklady patří k tzv. připodobeninám (typu Semafor – ,Sedm 
malých forem‘), a i když jde o jednotky spíše okrajové a mnohdy 
okazionální, ukazují na živou jazykovou kreativitu českého mluvčího. 
Jsou příznačné pro publicistické texty, kde je zvláštnost vyjadřování 
záměrně hledaný rys. Uveďme pro ilustraci ještě následující příklady, 
které pocházejí především z kriticky zaměřených článků pojednávajících o 
poměrně nové politické straně Věci veřejné (VV). V některých příkladech 
autor signalizuje distancování se od použitého výrazu za pomoci uvozovek 
či výrazu „tak zvaný“. Mezi výrazy utvořené ze zkratky VV nalezneme 
např. Véčka / véčka, Veverky / veverky / VeVerky ve významu ,strana 
Věci veřejné, členové této strany‘, srov.: programová expertka Véček 
(Reflex 2010); Tak... ty véčka už mi nikdo neodpáře (http://www.vlada.
cz/; 21.11.2012, rozhovor s místopředsedkyní vlády K. Peake); V tom ho 
nedokázali dosud zastavit ani „veverky“, ani premiér Nečas nebo ministr 
Kalousek… (Reflex 2011); Říkám si, proč ne, předsedu svojí strany asi 
nikdy volit nebudu (nestanu se totiž delegátem kongresu), tak si aspoň 
spravím chuť předsedou „Veverek“ (Reflex 2011); Zatímco na jaře 
dalo v euforii Věcem veřejným hlas více než půl milionu voličů, na 
podzim už to byl pouhý zlomek (VeVerky se nedostaly ani do Senátu, 
ani do Zastupitelstva hl. m. Prahy) (Haló noviny; 17.02.2011). Zde 
stojí za povšimnutí formální kolísání psaní s malým i velkým písmenem 
(dokonce uprostřed slova); není též bez zajímavosti, že se výraz užívá 
jenom v množném čísle (resp. není doloženo užití v čísle jednotném), 
což koresponduje s užitím množného čísla v názvu strany (Věci veřejné).

Další odvozeniny jsou Véčkař / véčkař ve významu ,registrovaný 
příznivec strany Věci veřejné‘, véčkařka ve významu ,registrovaná 
příznivkyně strany Věci veřejné‘, srov.: Véčkaři nerespektovali ani 
klasicky levicová, ani pravicová témata… (Reflex; 26.10.2010); Koalici 
musí potvrdit internetové referendum registrovaných sympatizantů strany, 
takzvaných „véčkařů“ (Týden; 07.06.2010); Trochu blíž véčkaři přece 
jen mají k ODS (Mladá fronta Dnes; 24.05.2010); Véčkařka chce vyšší 
ochranu památek, ódéesák kope za vlastníky. (Týden; 21.06.2010); Takže: 
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ze šech početných atraktivních véčkařek je nakonec v nové sněmovně 
nejhezčí Ivana Weberová z ODS! (Týden; 28.06.2010).

Vztahová adjektiva véčkařský či véčkový mohou mít různou 
sémantickou interpretaci v návaznosti na kontextu ,patřící ke straně 
Věci veřejné‘, příp. ,charakteristický pro stranu Věci veřejné‘: Jak chce 
véčkařský ministr miliardy získat? (http://zpravy.idnes.cz/; 24.10.2010); 
ČSSD zavede véčkařské ankety (Lidové noviny; 24.9.2010); Véčkařská 
kandidátka na pražskou primátorku… (Týden; 30.08.2010); Véčkoví 
poslanci ráno při ustavující schůzi sněmovny nasedli do svých limuzín, 
sjeli se na Smíchově, aby tam nastoupili do tramvají, ... (Reflex; 
24.06.2010). O hře s jazykem snad nejlépe vypovídá následující kontext: 
Ve sněmovně zasednou také VV ženy (véčkové, vévéčkové, ženy Věcí 
veřejných, případně ženy Radka Johna) (Týden; 15.11.2010).

Závěrem
V tomto textu jsme prostřednictvím analýzy funkčního rozpětí 

abreviačních útvarů demonstrovaly šíři a rozmanitost neologických 
procesů v češtině. Kvantitativní nárůst zkratek a značek, jak domácích, 
tak přejatých, vnímáme jako výsledek spolupůsobících tendencí k 
ekonomičnosti vyjadřování a intelektualizaci (zvědečťování) života 
i komunikace, ale i tendence k internacionalizaci. Na druhou stranu, 
zeslovnění zkratek, tedy modifikaci výchozích abreviatur podle 
potřeb a pravidel běžného, neformálního vyjadřování, jako i vytváření 
četných odvozenin, lze vidět jako projev tendencí vyrovnávacích, tedy 
demokratizace, zdomácňování a substandardizace jazyka. Snažily 
jsme se rovněž postihnout charakteristické rysy a funkční rozmanitost 
neologických abreviačních útvarů, které tvoří jednu ze specifik dnešní 
jazykové komunikace v češtině. Je to progresivní skupina jazykových 
útvarů, která se z hlediska komplexu slovotvorných postupů může jevit 
jako okrajová, ale je slovotvorně aktivní, dnes výrazně produktivní a 
velmi dynamická.

POZNÁMKY

 1 Tendence k internacionalizaci je snad nejmarkantnější a nejvíce sledovanou 
tendencí ve vývoji slovní zásoby, srov. mimo citované práce též sborníky 
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Internacionalizmy 2003, Internacionalizácia 1999 a také Lotko 2003, Lotko 
2009, Daneš 1997, Svobodová 2007 aj.

 2 �ezabýváme se zde diachronními aspekty lexikální dynamiky. Pohyb zkratek 
na škále zastarávající (běžně již neužívané) – rozšířené v běžné jazykové praxi 
– nové (neologické) jsme sledovaly v naší předešlé studii, viz Rangelova, 
Tichá 2012.

 3 Excerpční neologická databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie 
ÚJČ AV ČR, v. v. i. Starší neologický materiál, který byl už lexikograficky 
vytěžen (na jehož základě vznikaly slovníky S�1 1998 a S�2 2004), je 
zpřístupněn veřejnosti na adrese www.neologismy.cz. Podrobněji viz Tichá 
2012: 442.

 4 Autor se zkratkami v češtině zabýval soustavně (viz Hrbáček 1967, Hrbáček 
1968); zde odkazujeme ke kapitole Dosavadní zpracování problematiky 
jazykových zkratek z jeho monografie (Hrbáček 1979).

 5 Hrbáček vyčleňuje jednu širší kategorii, neodděluje zkratky (jen) fónické jako 
MČ1 1986.

 6 Označení akronyma používáme v užším smyslu (viz i Horecký 1980) pro 
dílčí případ iniciálových zkratek, jejichž prvky (iniciály slov plného znění) 
vytvářejí snadno přečtitelný celek (čteme je jako slovo).

 7 K tomuto typu se někdy přiřazují složená slova typu ekoaktivista, bioaktivní ap. 
V tomto textu je ponecháme stranou, neboť rys fragmentárnosti je u nich pouze 
dodatečná, nikoli určující charakteristika, tj. tyto strukturní typy z pohledu 
abreviace patří k periferním jevům.

 8 Příkladů ze staršího materiálu (typu 5LP – ,pětiletý plán‘) je velmi málo.
 9 Pro slovenštinu též Ološtiak 2005, viz také Baranova 2009 pro ruštinu, Eroma 

2010 pro polštinu.
10 Viz také text J. Šimandla v této knize.
11 Uvádíme anglické názvy států, na jejichž základě zkratky vznikly a český 

překlad anglických slov, se kterými se zkratky asociují.
12 Podobné doklady jsou rovněž ve starším materiálu, např. cestovní kancelář 

CKM – Cestovní kancelář mládeže.
13 Ovšem slovo vipka (může mít různé grafické podoby) se užívá rovněž jako 

označení pro muže, resp. osobu, osobnost, srov. Svého času se nadšení 
pánové zapřahali do kočárů subret, dnes na muzikálových premiérách brousí 
podnikatelé, ministři a další „vipky“ a uzavírají tu své kšeftíky (Lidové 
noviny; 10.12.2004).

12 Проблеми на неологията в ...
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