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Věra Dvořáčková
(Praha)

NEOLOGICKÝ CHARAKTER HESEL V DODATCÍCH  
K PŘÍRUČNÍMU SLOVNÍKU JAZYKA ČESKÉHO

Je všeobecně známo, že k Příručnímu slovníku jazyka českého 
(PSJČ), který po řadu desetiletí vznikal na půdě Kanceláře Slovníku ja-
zyka českého, resp. Ústavu pro jazyk český, byly zpracovávány, avšak 
do finální podoby nikdy nedovedeny Dodatky. Odkazuje se k nim ostat-
ně doslov posledního, devátého svazku PSJČ, potažmo celého slovní-
ku: „Devítisvazkový Příruční slovník jazyka českého bude ještě doplněn 
svazkem Dodatků s nutnými opravami a nezbytnými doplňky.“ (PSJČ 
1935–1957: 1120) 

Důvodů postupného vytváření Dodatků bylo hned několik. V první 
řadě to byla potřeba vyrovnat jisté očividné disproporce mezi prvními 
svazky Slovníku, které jsou co do rozsahu podstatně úspornější, nadto 
ovlivněné purismem a odráží se v nich absence jednotné lexikografické 
metody, a svazky dalšími. Po druhé světové válce pak doplňování Do-
datků dostalo nový rozměr v podobě rozšiřování hesláře o pojmenování 
nebývalého množství nově vzniklých skutečností souvisejících zejména 
s rychlým rozvojem vědy a techniky a také se společenskými promě-
nami vůbec. Tomu odpovídalo i zaměření poválečné excerpce, průběž-
ně doplňující lístkový lexikální archiv ÚJČ, která po roce 1945, resp. 
1948 musela vedle výrazně širšího spektra odborné literatury ve zvýšené 
míře zohledňovat také literaturu marxisticko-leninskou a budovatelskou. 
(Dvořáčková 2011: 48)

Od počátku padesátých let se v lexikografickém oddělení nově 
vzniklého ÚJČ soustředila hlavní pozornost na vytváření vůbec prvního 
normativního slovníku soudobé češtiny, ve výsledné podobě čtyřdílného 
Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ). Jelikož se SSJČ, stejně jako 
Dodatky k PSJČ, opíral o unikátní excerpční materiál uložený v lexikál-
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ním archivu ÚJČ se zvláštním zřetelem k tzv. 2. materiálu1, zahrnujícímu 
excerpta ze zdrojů vzniklých po roce 1945 (Goláňová 2011: 290), značná 
část hesel rukopisu Dodatků se překrývá s heslářem SSJČ. Tato skuteč-
nost se pak nejspíš stala jedním z hlavních důvodů, proč Dodatky nebyly 
nakonec nikdy vydány. 

V obou lexikografických dílech tedy najdeme především obraz slov-
ní zásoby období konce čtyřicátých a celých padesátých let. Autoři SSJČ, 
který vycházel postupně v letech 1960–1971, však měli relativně dosta-
tečný prostor k tomu, aby z hesláře vyřadili (či do něj vůbec nezařadili) 
takové neologismy, u nichž již bylo zřejmé či velmi pravděpodobné, že 
se v českém jazyce neujmou, dále výrazy silně expresivní a nespisovné. 
Lexikální jednotky tohoto typu však najdeme právě v Dodatcích, které 
byly v rámci lexikografických úkolů ÚJČ v dané době kvůli vznikajícímu 
SSJČ upozaděny.

Dodatky zahrnují ve 14 zásuvkách celkem 40 778 lístků s jednotlivý-
mi hesly (pouze v případě slov patřících k témuž slovotvornému hnízdu 
se na jednom lístku nachází více lexikograficky zpracovaných hesel). 
V současné době jsou Dodatky uloženy v Archivu Akademie věd ČR,  
v. v. i., přičemž jejich elektronická podoba je od roku 2011 přístupná na 
webových stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (http://bara.
ujc.cas.cz/bara/). Pro potřeby tohoto textu byla nejprve ze všech hesel 
Dodatků vybrána ta, která sami zpracovatelé označili jako slova nová, z 
nich následně ta, která co nejcharakterističtěji dokladují svou příslušnost 
k době přelomu 40. a 50. let 20. století. Výklady významu, které jsou v 
tomto textu použity, jsou převzaty přímo z Dodatků k ilustraci způsobu 
práce jejich autorů.

Období kolem poloviny dvacátého století bylo pro život české, resp. 
československé společnosti vpravdě přelomovým. Skončil největší váleč-
ný konflikt v dějinách lidstva, mj. i v souvislosti s urputným zbrojením za 
druhé světové války nastal (s širokým celosvětovým záběrem) obrovský 
rozmach ve vědecko-technickém vývoji a v neposlední řadě se Českoslo-
vensko v důsledku únorových událostí roku 1948 včlenilo definitivně do 
tzv. Východního bloku, jehož ostrému názorovému vymezení muselo být 
v budoucích čtyřiceti letech takřka bezvýhradně poplatné.
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Takto zásadní změny výrazným způsobem ovlivnily také českou 
slovní zásobu, která byla ve velké míře rozšiřována jednak o neologismy, 
pojmenovávající nové věci a jevy (nemálo z nich souviselo právě s nově 
prosazovaným politickým a ideologickým kursem), jednak o výrazy, kte-
ré primárně vznikaly s cílem nově pojmenované skutečnosti hodnotit. 
„Vedle vlastních ideologicky a politicky příznakových lexémů nabyla na 
důležitosti evaluativa“ (Čermák, Cvrček, Schmiedtová 2010: 19).

�eologismy typické pro zmíněné období se tak často vyznačovaly 
vysokou mírou expresivity. Česká, resp. československá periodika se sna-
žila připodobnit svůj styl sovětskému vzoru (Tejnor 1966: 173) a stejně 
si počínali i spisovatelé servilní vůči režimu. Jejich produkce pak musela 
být, jak již bylo uvedeno, přednostně brána v potaz při excerpci do lexi-
kálního archivu ÚJČ. 

Vznikající výrazy, které se dostaly do Dodatků k PSJČ, často odrá-
žely nově nastolený trend budování socialismu a také způsob přehodno-
cování všeobecných morálních a hodnotových měřítek. Vedle slov jako 
lidovýchovnictví (lidovýchovná činnost) či mravoličnost (líčení mravů) 
najdeme v Dodatcích celou řadu prvoplánově pejorativních pojmenová-
ní skutečností, které byly z pozice poúnorového režimu považovány za 
hodné kritiky. Četná jsou záporně zabarvená označení „nepřátelských“ 
skupin osob počínaje představiteli církve (černoprdelník), přes zástupce 
inteligence (inteligentčík), po movité průmyslníky z dob první republiky 
(kovobaron, cukrobaron). Hojně se pak v Dodatcích objevují výrazy silně 
expresivní, které vznikaly s cílem na první pohled přitáhnout pozornost 
čtenáře či posluchače a dát mu najevo, co je a především není tzv. správ-
né, např. advokátština (advokátské, zchytralé jednání), tajtrlikiáda (tajtr-
lický skutek), šeptandologie (záliba v šeptandě), citátologie (nadměrné 
užívání citátů), žaludkářství (starost jedině o hmotné potřeby), faktiko-
kracie (přílišné zdůrazňování fakt), kdybyismus (zásada zakládající se na 
samé podmíněnosti) apod. Ukázkou toho, že otázka pracovní morálky 
byla v dané době patrně často diskutovaným tématem, jsou četné varianty 
slova absentér: absencéř, absenčík, absentník, absentista (v SSJČ je již 
pouze absentér). 

Velkých změn doznal po druhé světové válce systém českosloven-
ského hospodářství. Prakticky veškerá zemědělská výroba byla (často i 
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za použití násilí) kolektivizována a na základě sovětského diktátu mu-
sela být výrazně upřednostněna odvětví těžkého průmyslu na úkor těch, 
která byla v našem středoevropském prostoru tradiční. V Dodatcích tak 
najdeme nově utvořené výrazy jako například jézédé2, osivář (kdo má na 
starosti osivo), řeposklízecí (sloužící ke sklízení řepy), káceč (kdo něco 
kácí), kombajnérista, kombajník (kombajnér), trnař (zaměstnanec hutí 
pracující s trny), ozubář (pracovník frézující ozubená kola), nářaďovák 
(zaměstnanec podniku vyrábějícího nářadí) atd., ale také třeba směňák 
(směnař), náborčík (kdo provádí nábor pro podnik, náborář) apod.

Další výrazy z Dodatků dokumentují nepřátelský postoj oficiálních 
míst v tehdejším Československu vůči západnímu světu, životnímu stylu 
a kultuře jeho obyvatel, což je mnohdy zřejmé zejména z exemplifikace, 
např. marshallisace (marshallizování): Boj o mír je nerozlučně spjat s 
bojem proti kapitalistickému vykořisťování a marshallisaci (Zem. nov.); 
paktomanie (záliba ve vytváření paktů): Vytváření vojenských seskupení 
nebo t. zv. „paktomanie“ západních mocností snižuje jen jejich prestiž 
(Zem. nov.); sexhumbuk (humbuk prováděný se sexem): Na Západě celý 
ten sexhumbuk vydatně nabízený v bohatém sortimentu vyvolává zvýše-
nou poptávku (R. právo).

K neologismům období kolem poloviny dvacátého století lze jistě 
řadit i výrazy pojmenovávající entity bezprostředně související s druhou 
světovou válkou. �ěkteré se objevují jak v Dodatcích, tak v SSJČ, např. 
černokošiláč, nacisace, nacisovati, mnichovák, mnichovský apod. Jiné 
najdeme pouze v Dodatcích, např. čistorasový, čistorasý, quislinče (ko-
laborant pracující s německými fašisty, zrádce národa (za druhé světové 
války)), quislingovština, luďáčtina ad.

Z hlediska slovotvorného byly tehdejší neologismy tvořeny nejčas-
těji odvozováním pomocí sufixů, prefixací, skládáním, dále též univerbi-
zací a přejímáním (především z ruštiny).

Co se týče slov utvořených sufixací, objevovaly se často takové pří-
pony, díky nimž nový výraz nabyl silné expresivity. V Dodatcích tak na 
rozdíl od SSJČ najdeme kupříkladu výrazy aférista (kdo s oblibou vyvo-
lává aféry), želvista (člověk pracující pomalu), vydupatel (kdo si mocí 
něco vydupal), hubovatel (kdo hubuje, nespokojenec), baživec (chamti-
vec, požitkář, rozmařilec), napoleončík (�apoleon v malém vydání, malý 
Napoleon), Hulvátov (hulvátské prostředí) apod.
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K novým výrazům utvořeným prefixací patří v Dodatcích např. bez-
perspektivnost (stav něčeho bezperspektivního), bezprincipnost (bezzá-
sadovost, bezzásadnost), deheroisace (zbavení, zbavování hrdinskosti; 
odhrdinštění), meziodstín (odstín vyskytující se mezi jinými dvěma odstí-
ny), nadrozumný (stojící nad rozumem), odkulturniti (zbaviti kulturnosti) 
či převybudovati (přebudovati, přeorganizovati).

Z neologismů tvořených skládáním činí značnou část výrazně ex-
presivní lexikální jednotky, tolik typické pro rétoriku prorežimních peri-
odik, již svou formální podobou vyjadřující jednoznačně kritický postoj 
k pojmenovávané skutečnosti. Jde zejména o slova začínající pseudo-, 
quasi-, lži-, také-/taky-, rádoby-, hurá-. S výjimkou složenin počínají-
cích hurá- se všechny ostatní nacházejí v přísném výběru také v SSJČ. 
K těm, které najdeme pouze v Dodatcích, patří např. pseudoargument, 
pseudobudovatelský, pseudodělnický, pseudodružstvo, pseudointelek-
tuálství, pseudointelektuál, pseudojuristický, pseudokolektivismus, 
pseudo radikálničení, pseudoteorie, pseudovlastenec; quasirevolučnost, 
quasivědecký; lžidemokracie, lžihistorik, lžihumanismus, lžisocialismus, 
lživědec; taképrincip, takékritik, takésocialista, takéžadatel, takyfilosofie, 
takykritik, takyosobnost, takyzedník; rádobydemokratický, rádobyhumor, 
rádobychtěl, rádobymodernost, rádobyrevolucionismus; hurádokument, 
huráoptimistický, hurápokrokář.3 

Vzhledem k četnosti zastoupení složenin mezi neologismy nacháze-
jícími se v Dodatcích lze říci, že skládání slov bylo v polovině dvacátého 
století pravděpodobně značně oblíbené. K dalším zajímavým, bezpochy-
by pozornost přitahujícím pojmenováním utvořeným skládáním, která 
byla do Dodatků coby nové výrazy zařazena (avšak do SSJČ se nedo-
stala), lze řadit dále např. slova cizoplanetník, dlouholoktý (vztahující se 
daleko do budoucnosti), držpalec (kdo drží palec, přeje druhému, zvl. ve 
hře), chlastometr (piják, opilec), mělkomyslný (povrchní, jalový, planý) či 
vodopolívkový (k ničemu se nehodící, nijaký).

Dodatky k PSJČ rovněž zahrnují nemalé množství slov, která vznik-
la procesem univerbizace, zpravidla jde však (z hlediska tehdejšího hod-
nocení) o výrazy slangové, např. bytovka (bytová jednotka), děckařka 
(dětská lékařka), krátkař (režisér krátkých filmů), soutěžák (účastník sou-
těže).
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V neposlední řadě byla česká slovní zásoba obohacována přejímáním 
lexikálních jednotek z ruštiny, které v českém jazykovém prostředí v ob-
dobí komunistické totality (zvláště pak před rokem 1968) víceméně zdo-
mácněly (patrně i proto, že jejich užívání se chápalo jako demonstrování 
žádoucího kladného vztahu k bezvýhradnému „přátelství a spojenectví se 
Sovětským svazem“), dokladem čehož je i skutečnost, že byly zařazeny 
též do hesláře SSJČ, např. baťka ((v rus. prostředí) otec; (v ukraj. prostře-
dí) ataman), ďáďa ((v rus. prostředí) oslovení staršího muže; strýček), 
děněžka ((v rus. prostředí) drobný peníz), chozrasčotný (k chozrasčot; 
chozrasčotní), gosudarina ((v rus. prostředí) ruská carevna), charašo ((z 
rus.) dobře, dobrá), ňáňa ((v rus. prostředí) chůva).

�ezřídka se u zmiňovaných neologismů objevují v Dodatcích stylis-
tické kvalifikátory, a to nejčastěji slang. pro slangismy a profesionalismy, 
dále pejor. pro označení pejorativních pojmenování, žert. (žertovně), expr. 
(expresivně) či hovor. (hovorově), např. bezpečák (slang. člen VB), byroš 
(slang. úředník), čégra (stud. slang. čeština), kybernouš (slang. kyberne-
tický počítací stroj), plaňák (slang. státní plánovací komise), placholaň 
(žert. plaché děvče, plachá žena), loktář (expr. kdo má dobré lokty, je vý-
bojný), uhložrout (expr. podnik spotřebující mnoho uhlí), citovka (hovor. 
neumělecký, sentimentální, literární, hudební a filmový výtvor).

Z hlediska zdroje, odkud byly tehdejší neologismy excerpovány a 
následně z něj exemplifikovány, se vůbec nejčastěji vyskytují dobová 
periodika, jimž vévodí Rudé právo, Tvorba, Právo lidu, Práce, dále Hos-
podářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta, Kritický měsíčník, Země-
dělské noviny, Literární noviny a další. Z autorů je nápadně často citován 
Zdeněk �ejedlý, Klement Gottwald, Julius Fučík, Antonín Zápotocký, 
Antonín �ovotný, dále též například Zdeněk Pluhař, Jiří Stano, Otto Je-
žek, Michal Sedloň, Stanislav �eumann, Antonín Šrámek či František 
Kubka.

Závěrem bych ráda uvedla jednu zajímavost týkající se výrazu uko-
čírovati s významem stačiti na řízení něčeho, který je v Dodatcích ozna-
čen jako nové (a také expresivní) slovo a je zde exemplifikován větou z 
periodika Práce: „Copak může takový člověk [předseda JZD], který není 
z toho, ukočírovat dvěstěpadesátihektarové hospodářství?“. V SSJČ sice 
najdeme heslo kočírovat, ovšem pouze v původnímu významu řídit koň-
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ské spřežení. V SSČ i ve slovnících nelogismů (SN1 a SN2) se dokonavá 
ani nedokonavá podoba slovesa již vůbec nevyskytuje. V současné době 
lze však výraz ukočírovat (ve významu, který se objevil v Dodatcích) po-
važovat za poměrně běžný, v ČNK v korpus syn se nachází celkem 907x.

Dodatky k PSJČ zůstaly, jak již bylo zmíněno, v nedokončeném ru-
kopise především proto, že se jejich publikování stalo bezpředmětným 
vzhledem k upřednostněnému projektu Slovníku spisovného jazyka čes-
kého, který z větší části čerpal z téhož materiálu. Jejich význam však 
není na místě podceňovat, neboť vedle toho, že dokreslují celkové po-
jetí velkolepého slovníkářského projektu, na němž po mnoho desetiletí 
pracovali jedni z nejvýznamnějších českých jazykovědců (např. Bohu-
slav Havránek, Oldřich Hujer, Emil Smetánka, Vladimír Šmilauer, Miloš 
Weingart, Alois Získal), představují Dodatky mj. jedinečný obraz slov-
ní zásoby druhé poloviny čtyřicátých a v zásadě celých padesátých let4, 
která se v takové úplnosti zejména s ohledem na krátkou životnost řady 
výrazů, jejich silnou expresivitu či výrazně nespisovný charakter do SSJČ 
(či dalších slovníků českého jazyka) nedostala. 

ZKRATKY

AV ČR, v. v. i. – Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce
Č�K – Český národní korpus
PSJČ – Příruční slovník jazyka českého
S�1 – �ová slova v češtině 1
S�2 – �ová slova v češtině 2
SSČ – Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého
ÚJČ – Ústav pro jazyk český

POZNÁMKY

1 Od tzv. základního materiálu byl 2. materiál oddělen a samostatně abecedně 
uspořádán až v roce 1959.

2 V SSJČ se nachází sousloví „jednotné zemědělské družstvo“ s příslušnou zkrat-
kou JZD v rámci exemplifikačního bloku hesla družstvo.
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3 Dokladem toho, že tvoření složenin pomocí prvních částí pseudo-, quasi-, lži-, 
také-/taky-, rádoby- či hurá- je skutečně produktivní typ české slovotvorby, je 
nejen výběrové zařazení některých z takto utvořených slov do SSJČ a SSČ, ale 
také jejich přítomnost ve slovnících neologismů Nová slova v češtině 1 (SN1) 
a Nová slova v češtině 2 (SN2): huráevropanství, huráhumor, hurápedagog, 
lžidoktor, lžiinženýr, pseudofederální, pseudokoaliční, pseudopolitik, pseudo-
reklama, rádobyekologický, rádobypodnikatel, rádobypravicový, takérealita, 
takyfarmář ad.

4 V menší míře byly Dodatky doplňovány nejméně ještě celá šedesátá léta.
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