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Barbora Procházková
(Praha)

NEOSÉMANTIZAČNÍ TENDENCE V ČEŠTINĚ  
NA POČÁTKU 21. STOLETÍ

0. Změny ve společnosti vyvolávají i výrazné změny ve slovní 
zásobě. Potřeba pojmenovat nové předměty, jevy a skutečnosti, které 
vznikly v určitém období a v jazyce pro ně ještě neexistuje adekvátní 
výraz, vede ke vzniku nových slov, neologismů. �eologismy však nejsou 
pouze formálně nová slova, ale též nové významy slov nebo slovních 
spojení. Přemysl Hauser (Hauser 1986: 46n.) rozlišuje podle způsobu 
jejich utváření neologismy slovotvorné, souslovné, frazeologické a 
sémantické. Pojem neosémantismus jako realizaci rozvití polysémie 
v rámci jednoho výrazu u nás poprvé zmiňuje ve své monografii Olga 
Martincová (Martincová 1983: 84), která v této souvislosti hovoří o 
nových pojmenováních sémanticky tvořených, jejichž rys novosti záleží 
pouze v pojmenovaném obsahu; tento rys novosti se „vztahuje k novému 
významu lexikální jednotky existující ve slovní zásobě. Z hlediska 
vznikového se pojmenovávaný myšlenkový obsah usouvztažňuje na 
základě svého znaku se znakem jiného, již jazykově ztvárněného obsahu. 
Tento společný znak je obsažen v lexikálním významu motivujícího 
pojmenování. Usouvztažnění probíhá především na základě podobnosti 
a soumeznosti“.

Z tohoto pohledu jsou sémantické neologismy (neosémantismy) 
projevem jazykové ekonomie, protože při jejich utváření nedochází 
k rozšiřování souboru jazykových forem, nýbrž stávající formy slov 
získávají nové významy. Vedle vlastního tvoření nových slov patří 
sémantické tvoření k frekventovaným způsobům doplňování spisovné i 
nespisovné slovní zásoby. S neosémantismy se setkáme v publicistickém 
stylu (v politické či ekonomické oblasti), v běžné mluvě, své využití 
nacházejí též v rychle se rozvíjejících oblastech vědy, ve slangové a 
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profesní mluvě, a to zejména v informačních technologiích a počítačové 
technice. 

�eosémantizace jako proces inovace významové složky lexikálních 
jednotek zahrnuje rozmanité dílčí postupy. Uplatňují se zejména 
významové přenosy (metafora a metonymie) a posuny (generalizace, 
rozšíření a specializace, zúžení významu). Jednotlivé sémantické změny 
jsou spolu mnohdy navzájem úzce propojeny a bývá proto obtížné je od 
sebe přesně oddělit. Mnohé lexikální jednotky se sémanticky rozvíjejí 
rovněž pod vlivem cizích jazyků, dnes převážně angličtiny. Proces 
neosémantizace vede k polysémii až homonymii. 

1. Zachycení neosémantismů v českých speciálních slovnících
Výrazný příliv neologismů (a tedy i neosémantismů) do češtiny 

je spojen se změnou společenského systému a vývojem po listopadu 
1989. Slovní zásobu tohoto období, v níž se odráží postupná proměna 
politického, hospodářského i kulturního života u nás, se snažili 
lexikografové podchytit ve speciálních slovnících. Již v roce 1994 to 
byla knížka Co v slovnících nenajdete s podtitulem Novinky v současné 
slovní zásobě autorek Z. Sochové a B. Poštolkové (dále jen CS�). Tento 
„slovník živého úzu“ čerpá z běžné dorozumívací praxe psané i mluvené a 
obsahuje 2498 slovníkových hesel. �ové významy v jazyce již existujících 
a ve slovnících do té doby zpracovaných slov jsou zde označeny za 
heslovou podobou značkou „nově ve význ.“, takových slov je celkem 
434 a tvoří přes 17 procent všech hesel slovníku.1 Dalším slovníkovým 
dílem, zachycujícím mj. i neosémantismy, jsou Nová slova v češtině. 
Slovník neologizmů 1 (1998, dále jen S�1) a Nová slova v češtině. Slovník 
neologizmů 2 (2004, dále jen S�2). S�1 registruje celkem 4591 heslo a 
neosémantismy představují necelých 15 procent (684 heslových slov); 
S�2 zaznamenává na 7000 hesel, z nichž téměř 10 procent (přibližně 693 
heslových slov) tvoří právě slova s novým významem.

Zajímavé je slovnědruhové zastoupení neosémantismů v těchto 
slovnících. Jak ukazuje provedená kvantitativní analýza, nejpočetnější 
skupinou slov jsou substantiva, která bývají v češtině považována 
za základní slovní druh a jsou z hlediska sémantiky i formy bohatě 
rozrůzněna. V CS� jich je téměř 70 procent, v S�1 i S�2 shodně skoro 
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55 procent. Další frekventovanou skupinu tvoří adjektiva (CS� jich 
uvádí 12 procent, S�1 27 procent a S�2 30 procent), menší frekvenční 
zastoupení mají slovesa (CS� – téměř 18 procent, S�1 – přes 15 procent, 
S�2 – 13 procent) a nejméně jsou zastoupena příslovce (CS� – necelé 1 
procento, S�1 – necelá 3 procenta, S�2 – 2 procenta).

2. Neosémantizační procesy ve slovní zásobě češtiny
Všimněme si nyní blíže některých neosémantizačních procesů, 

které se při formování této dynamicky se rozvíjející složky slovní zásoby 
projevují, a to na konkrétních příkladech. Vycházíme při tom převážně 
z hesel, jež jsou zpracována v uvedených slovnících2. Jednotlivé 
významy a užití těchto slov jsou ilustrovány na materiálu excerpovaném 
ze synchronních korpusů psané češtiny řady S�� Českého národního 
korpusu a z internetových zdrojů.

2.1. Jedním z inovačních procesů, uplatňujících se při vzniku 
sémantických neologismů, je revitalizace (srov. Rangelova 2005: 176), 
tzn. že u lexikálních jednotek, které se po určitou dobu v jazyce z různých 
důvodů (často především společensko-politických) nepoužívaly, dochází 
k aktivizaci jejich užití, dostávají se z periferie do jádra slovní zásoby 
ve svém původním významu, avšak s novým obsahem a v novém 
sociokulturním kontextu; rys jejich novosti spočívá tedy v obnoveném 
užívání. Zpravidla jde o výrazy spojené s novým územněsprávním 
uspořádáním (radní, hejtman, starosta, kancléř, radnice, magistrát, 
obec, region) nebo o různé výrazy týkající se veřejného života 
(záchranář, policista, hasič, živnostník, makléř, cech, salon), které našly 
své znovuuplatnění v oficiální veřejné komunikaci i v běžné mluvě 
v souvislosti se změnami společenské situace po roce 1989. V tomto 
smyslu se tak navázalo zejména na prvorepublikovou tradici.

2.2. Početnou skupinu nových lexikálních jednotek tvoří výrazy 
vzniklé pomocí metaforického nebo metonymického přenosu slovního 
významu3. Mezi novými lexikalizovanými metaforami se např. uplatňují 
pojmenování založená na přenesení významu podle podobnosti funkce, 
činnosti nebo vlastnosti. Přenášením významu se aktivizují konotační 
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složky původního přímého významu a zesiluje se expresivita přeneseného 
významu i celého kontextu. Může se jednat o: 1) pojmenování neživých 
entit (např. výrobků) motivovaná pojmenováními jiných neživých entit 
(budík je slangové vyjádření pro kardiostimulátor, botička je zdrobnělý 
výraz s významem ‚speciální zarážka na kole vozidla, zabraňující řidiči 
odjet‘, šála je pojmenování (vzniklé kalkováním z angl. airscarf, doslova 
vzduchová šála) pro zařízení umístěné v hlavové opěrce u některých 
kabrioletů, sloužící k přivádění teplého vzduchu k týlovým a krčním 
partiím cestujících – Za příplatek je pak krční šála Airscarf, která fouká 
horký vzduch na šíji pasažérů. [Internet 2013]); 2) pojmenování osob nebo 
neživých entit motivovaná pojmenováními živočichů (slovo rosnička se 
vyskytuje v televizním prostředí a je využíváno a šířeno publicistikou, 
S�1 u něj registruje význam ‚moderátorka zpráv o počasí; redaktorka 
těchto zpráv‘, S�2 tento význam zobecňuje do podoby ‚kdo moderuje 
zprávy o počasí‘ a přidává další, konkretizující význam ‚pracovník 
(hydro)meteorologického ústavu podávající v rozhlase, v televizi 
informace o počasí, meteorolog‘, červ znamená v mluvě uživatelů 
počítačů ‚škodlivý programový kód, který se šíří sám prostřednictvím 
počítačové sítě‘); 3) pojmenování osob nebo neživých entit motivovaná 
pojmenováními z rostlinné říše (trvalka s významem ‚někdo, něco se 
stálou (trvalou) hodnotou, o koho nebo co je trvalý zájem; to, co přetrvává‘ 
– K trvalkám televizních svátků patří i nejrůznější komedie – rodinné, pro 
děti, romantické, bláznivé, nové i nesmrtelné [DM 2005], výraz třešnička 
se osamostatnil z frazému třešnička na dortu a vyskytuje se ve významu 
‚to nejlepší, co je navíc, co je ozdobou něčeho; co je nejvíc na očích‘ – V 
každém případě jsme po utkání se Slaným sehráli další vynikající zápas. 
Chyběly jen třešničky v podobě gólů [DB 2004].

K metonymickému přenášení na základě části a celku dochází např. u 
pojmenování číslic, která tak v novém konkretizovaném významu označují 
státy světa tvořící uskupení nebo se sdružující za účelem společného 
jednání na nejrůznějších summitech; tyto výrazy se používají zejména 
v politické publicistice a fungují jako neoficiální názvy příslušných 
skupin států: osmička (‚skupina osmi států zahrnující sedm hospodářsky 
nejvyspělejších zemí světa a Rusko‘, podle názvu skupiny G8, z angl. 
Group of Eight), sedmadvacítka (‚sedmadvacet členských zemí Evropské 
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unie‘ – Hospodářství celé evropské sedmadvacítky kleslo v prvních třech 
měsících letošního roku o něco méně, o 4,5 procenta [L� 2009]).

2.3. Jedním z výrazných způsobů sémantického tvoření slov je 
abstraktizace, tj. „významová změna, při níž se konkrétum stává 
abstraktem, zpravidla na základě metafory“ (Karlík, Nekula, Pleskalová 
2002: 22). Tímto procesem vznikla řada neosémantismů zejména 
v publicistice: deštník ‚co chrání, zabezpečuje, zastřešuje něco‘ – americký 
protiraketový deštník, ochranný deštník zákona; tsunami ‚náhlá, zpravidla 
v negativním smyslu překvapivá změna‘ – volební tsunami; bonbonek‚ 
co má vynikající kvalitu, nejlepší část něčeho; oživení obsahu něčeho‘ 
– Filmový klub má pro milovníky dobrých filmů bonbonek v podobě 
minipřehlídky filmových dramat [DM 2005]. Přestože dělení na konkréta 
a abstrakta se tradičně vymezuje pouze u substantiv, tuto distinkci lze 
nalézt i u dalších autosémantik: významové abstraktizaci podléhají např. 
některá slovesa. Za všechny jmenujme sloveso zeštíhlet, používané 
v politické a ekonomické publicistice jednak ve významu ‚snížit 
množství, omezit početní stav něčeho‘ – Korupci část prezidentských 
kandidátů vnímá jako součást ekonomické problematiky, spolu se snahou 
zefektivnit a zeštíhlet státní správu [Internet 2012], jednak ve významu 
‚stát se početně menším‘ – Česká televize by měla především personálně 
zeštíhlet [DB 2004], nebo sloveso zaparkovat, které se v ekonomické 
publicistice koncem devadesátých let 20. století užívalo ve významu 
‚uložit někam finanční prostředky, cenné papíry ap.‘ – Třetinový balík 
akcií byl zaparkován v brokerské firmě… [MFD 1998], v poslední době se 
jej používá, je-li řeč o zákonu, který již byl odeslán do sněmovny a teprve 
čeká na projednávání – … zákon byl zaparkován tak dlouho, že se dočkal 
konce funkčního období a tím pádem šel pod stůl, … [Internet 2013].

2.4. Další neopomenutelnou tendencí současné slovní zásoby 
je terminologizace. Dochází při ní k zúžení (specializaci) rozsahu 
významu, které bývá doprovázeno rozšířením jeho obsahu, tj. nárůstem 
specifikujících sémů. �eosémantismy vzniklé tímto způsobem najdeme 
hojně např. v oblasti informačních technologií a virtuální reality, kde se 
navíc silně projevuje vliv angličtiny, jedná se tedy mnohdy o sémantické 
kalky (Mravinacová 2005: 183n., Rangelova 2005: 160); jako příklad lze 
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uvést výraz místnost (z angl. chat room) ve významu ‚webová stránka 
vyhrazená pro písemnou diskusi, konverzaci, besedu, zprav. na určité 
téma‘. Podobnou tendenci můžeme sledovat i u adjektiv. V počítačové 
oblasti a ve sféře marketingu se používá spojení uživatelsky přátelský 
(vzniklé z anglického user-friendly) s významem ‚umožňující snadné a 
pohodlné užívání, optimální pro uživatele‘ – Slovník je lehce ovladatelný, 
uživatelsky přátelský, obsahuje i historii prohlédnutých záznamů [HN 
2000]. Dalším takovým adjektivem je chytrý, jehož původní význam se 
posouvá vlivem spojení s jinými výrazy (zpravidla objekty technické 
povahy, např. automobil, zbraň aj.), v novém významu ‚uměle inteligentní, 
opatřený čipy, procesory ap.‘ se nejčastěji vyskytuje ve sdruženém 
pojmenování chytrý telefon (z anglického smart phone). 

2.5. Opačným jevem doprovázejícím významové změny v lexiku je 
determinologizace, která je zpravidla spojena s generalizací významu, 
zvětšením významového rozsahu, tj. rozšířením třídy předmětů, k jejichž 
označení lze výrazu užít. Terminologický význam se stává méně určitý, 
slova mohou získat expresivní zabarvení a mají i větší spojitelnost v textu. 
Často se takto determinologizují výrazy, jejichž původní oblastí užití je 
medicína (šok ‚prudká změna v určité oblasti, radikální nárůst určitého 
jevu‘ – cenový šok, ropný šok, nabídkový šok; implantace ‚zapojení, 
zařazení, proniknutí něčeho do nějakého prostředí‘ – implantace cizích 
právních institutů do právního systému; schizofrenie ‚stav rozpolcenosti, 
nejasnosti a zmatečnosti vůbec‘ – společenská schizofrenie minulého 
režimu. Existuje i mnoho slov, původních termínů, které dnes získávají 
nový, stylisticky neutrální význam: slovo rotace přešlo z odborné sféry 
(matematika, fyzikální chemie, technika aj. obory užití) do publicistiky a 
do oblasti politiky a managementu a užívá se jej ve třech významech: 1. 
‚pravidelné střídání něčeho v místě, čase‘ – rotace stran u moci, systém 
rotace předsednických zemí; 2. ‚pravidelné a postupné střídání osob 
ve výkonu (vysoké, veřejné) funkce‘ – rotace předsedů soudů, rotace 
prezidentů; 3. ‚postupné střídání osob v různých postaveních ve firmě‘ – 
rotace kádrů ve firmě, manažerská rotace. 

Generalizaci významu lze pozorovat např. i u slova ghetto, které 
rozšířilo svůj význam z původního ‚uzavřené židovské město nebo 
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městská čtvrť‘ na obecný význam ‚vymezené místo, prostředí, kde lidé 
žijí izolovaně, s omezenými možnostmi kontaktu s ostatní společností‘ – 
vybydlené panelákové ghetto, přistěhovalecké ghetto, disidentské ghetto.

2.6. S posuny a obměnami významů se můžeme setkat také u 
kvalifikačních adjektiv. U mládeže je v poslední době v oblibě výraz 
hustý (Prošek 2004: 271), pronikající i do běžné mluvy. Má dva nové 
protichůdné významy dle postoje mluvčího k popisované skutečnosti: 
‚mimořádně povedený, vynikající; krásný, úžasný, skvělý, nádherný, 
dojemný ap.‘ – Být stříbrná na olympiádě, je fakt hustý [Internet 2012] a 
‚velmi nepříjemný, nepřijatelný, ošklivý, odporný ap.‘ – „Bylo to docela 
hustý,“ popisuje své zážitky Jiří Peter, další ze svědků řádění tornáda 
[Internet 2012]; v publicistice a v profesní mluvě nakladatelů, vydavatelů, 
divadelníků aj. se zase užívá adjektivum silný s významem ‚komerčně 
úspěšný, žádaný‘ – „Průměrná návštěvnost jednotlivých představení byla 
s loňským rokem srovnatelná, ale chyběl nám podobně silný titul, jakým 
byl vloni beznadějně vyprodaný Formanův Amadeus“, tvrdí šéfka Pulsu 
[K� 2004].

2.7. K sémantickému tvoření slov zahrnujeme rovněž formálně-
sémantický proces, homonymii. V širším pojetí považujeme totiž za 
homonyma „jednotky vzniklé rozpadem polysémie, tj. postupným 
zatemněním významové souvislosti mezi jednotlivými lexiemi 
polysémního lexému“ (Karlík, �ekula, Pleskalová 2002: 170). Příkladem 
může být sloveso vyhasnout, které kromě svých původních dvou významů 
(‚přestat hořet‘ a ‚zaniknout‘), nabylo v dnešní češtině dalších dvou, které 
se však, jak uvádí S�2, rozštěpily do dvou samostatných slovních forem: 
1. význam ‚zastarat, vyjít z užívání‘, který se užívá v oblasti politiky v 
případě, že se mluví o oficiálních dokumentech – V poslední době se od 
části publicistů ozývají hlasy, že tzv. Benešovy dekrety právně vyhasly 
a neodpovídají Listině základních práva a svobod  [Právo 1999]; 2. 
význam ‚fyzicky, emočně a mentálně se vyčerpat v důsledku psychické 
i fyzické zátěže při výkonu povolání nebo při těžké životní situaci‘, 
synonymem v tomto významu je slovo vyhořet, oba slovesné výrazy 
jsou motivovány anglickým burn out – Rozpad rodiny znamená pro její 
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členy psychické trauma, někdy i emocionální smrt: lidé citově vyhasnou... 
[Internet 2007]. Jiným příkladem homonymie je substantivum satelit, 
jehož forma je výsledkem dalšího procesu se slovotvornou podstatou, 
univerbizace. V jednom významu funguje jako zástupný jednoslovný 
výraz hovorového charakteru ke slovnímu spojení satelitní anténa, ve 
druhém pak ke spojení satelitní turnaj (‚menší a levnější turnaj sloužící 
ke kvalifikaci do větších turnajů‘). Pokaždé je významově odlišené i 
motivující adjektivum, v prvním případě se jedná o význam ‚týkající se 
přenosu (televizního, rozhlasového) vysílání přes umělou družici Země 
(satelit)‘ – Přes satelit mám možnost sledovat více než dvě stě padesát 
televizních stanic… [Reflex 2002], ve druhém má motivující adjektivum 
význam ‚hraný o postup do vyšší kategorie, kvalifikační‘ – Zápasy 
prvního kola byla včera zahájena hlavní soutěž dvouhry sedmého ročníku 
mezinárodního tenisového satelitu žen [MFD 1999].

2.8. O perspektivním fungování sémanticky vzniklé lexikální 
jednotky v současné slovní zásobě svědčí její schopnost postupně kolem 
sebe utvářet nové slovotvorné hnízdo. Sémantické změny základového 
pojmenování se tak odrážejí i v sémantice jeho derivátů. Jako příklad 
může posloužit již zmíněný výraz rotace ve významu ‚pravidelné střídání 
osob ve výkonu funkce‘, od něhož se tvoří další odvozená slova: vztahové 
adjektivum rotační (předsednictví), sloveso rotovat (předseda pobočky 
ve funkci rotuje) i deverbativa rotování (ve funkci prezidenta) a rotující 
(předseda).

3. �eosémantismy představují důležitou, neustále se rozvíjející 
složku slovní zásoby, která vždy jistým způsobem reflektuje proměny 
života společnosti. Sémantické tvoření je poměrně častým a formálně 
úsporným způsobem obohacování jazyka. V našem textu jsme se pokusili 
názorně ukázat, k jakým procesům v současné češtině při vzniku takových 
slov dochází. Protože se většinou jedná o drobné obměny nebo posuny 
významu, zpravidla doprovázené změnou kolokability příslušného 
lexému (nabourat auto – nabourat počítač; odklonění dopravy – 
odklonění peněz), jsou v jazyce mnohem hůře zjistitelné než výrazy zcela 
nové (srov. Čermák 2010: 220). Jak ukázala naše kvantitativní analýza 
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výskytu neosémantismů v uvedených slovnících, lexikální jednotky 
vzniklé sémantickým tvořením rozhodně nepředstavují zanedbatelnou 
část české slovní zásoby, ba právě naopak, vzhledem k obtížnějšímu 
podchycení lze uvažovat o jejich daleko větším početním zastoupení v 
dnešní slovní zásobě. Z uvedených důvodů si neosémantismy zaslouží 
stálou pozornost jazykových odborníků. 

ZKRATKY

CS� – Co v slovnících nenajdete
DB – Deníky Bohemia
DM – Deníky Moravia
H� – Hospodářské noviny
K� – Kopřivnické noviny
L� – Lidové noviny
MFD – Mladá fronta D�ES
S�1 – �ová slova v češtině. Slovník neologizmů 1
S�2 – �ová slova v češtině. Slovník neologizmů 2

POZNÁMKY

1 Slovník ještě rozlišuje značení slovních spojení s vyhraněným významem 
(nově ve spoj.) a nových frazeologických spojení (nově ve fraz. spoj.), ty do 
celkového počtu neosémantismů ve slovníku nezahrnujeme, neboť v textu 
soustředíme pozornost na jednoslovná pojmenování.

2 Formulace významových definic pocházejí buď přímo z uvedených slovníků, 
nebo jsou dílem autorky.

3 Podrobnější klasifikaci metaforického a metonymického přenášení podle druhů 
slov viz Filipec, Čermák (1985: 112n.).
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