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Od arboristy do zorbonauta –

nomina agentis i nomina attributiva (personalia)

w najnowszej czeszczyŸnie

Neologizmy stanowi¹ nieod³¹czn¹ czêœæ systemu jêzykowego. S¹

jednym z podstawowych sposobów poszerzania zasobu leksykalnego

jêzyka, czêsto tworzone z koniecznoœci nazwania nowych pojêæ, zja-

wisk, przedmiotów, realiów, ale niejednokrotnie odnosz¹ce siê rów-

nie¿ do obiektów ju¿ istniej¹cych. Ró¿norakie gatunki wypowiedzi

dostarczaj¹ wielu neologizmów i okazjonalizmów, „reaguj¹c“ w ten

sposób na zmieniaj¹ce siê realia spo³eczne.

Niniejszy referat opiera siê na materiale leksykalnym zaczerpniê-

tym ze s³owników Nová slova v èeštinì I (Martincová 1998), Nová
slova v èeštinì II (Martincová 2004), przyk³ady u¿yæ poszczególnych

leksemów zaczerpniêto z Czeskiego Korpusu Narodowego (Èeský
národní korpus; www.ucnk.ff.cuni.cz) oraz z czeskiej prasy. Stosuj¹c

kryterium semantyczne z ww. Ÿróde³ leksykograficznych wyekscer-

powano grupê rzeczowników, oznaczaj¹cych nazwy wykonawców

czynnoœci, wykonawców zawodów, nosicieli cech, dzia³aczy, cz³on-

ków organizacji.

Wœród analizowanych neologizmów wyodrêbniæ mo¿na kilka

podtypów: wyrazy obce z zachowan¹ oryginaln¹ pisowni¹, wyrazy

obce zaadaptowane s³owotwórczo na gruncie czeskim, hybrydy –

czyli wyrazy, w sk³ad których wchodz¹ elementy z ró¿nych jêzyków,

s³owa tworzone z rodzimych (czeskich) elementów s³owotwórczych,

derywaty od istniej¹cych w czeszczyŸnie leksemów; wyrazy proste

i wyrazy z³o¿one.

Jak pokaza³a analiza zebranego materia³u, spora czêœæ badanych

leksemów to zapo¿yczenia z jêzyka angielskiego. Pos³ugiwanie siê

anglicyzmami (zw³aszcza w ich oryginalnej formie) jest bardzo atra-

kcyjne i popularne, w powszechnym odczuciu œwiadczy bowiem o

profesjonalizmie, kompetencji zawodowej, a jednoczeœnie podwy-

¿sza rangê spo³eczn¹ mówi¹cego. W ekscerpowanym materiale leksy-

kalnym wyrazy obce, które zachowa³y swoj¹ pierwotn¹, angielsk¹ pi-

sowniê (tzw. slova a slovní spojení citátová), stanowi¹ spor¹ grupê,

aczkolwiek trzeba zaznaczyæ, i¿ niektóre z nich wykazuj¹ wyraŸn¹

tendencjê do substytucji, st¹d wahania w obrêbie pisowni i poja-

wiaj¹ce siê niekiedy zczeszczone warianty. Wiêkszoœæ z wy¿ej

wymienionych zapo¿yczeñ wykazuje na gruncie czeskim du¿¹ aktyw-

noœæ morfologiczn¹, co potwierdzaj¹ zamieszczone poni¿ej przyk³ady

u¿ycia. Oto wybrane przyk³ady:

babysitter/baby-sitter [bejbisitr, bejbisiter] (aczkolwiek tu pojawia siê –

czêœciej w przyk³adach – równie¿ adaptowany s³owotwórczo wariant ba-
bysitterka) = paní na hlídání, chùva, opatrovatel dìtí – Ahoj, ty jsi náš
novej babysitter?; O Vašeho potomka se postará naše zkušená babysitter-
ka. W jêzyku polskim nie wystêpuje wariant babysitter, tylko w tekstach

anglojêzycznych lub w nazwach firm, pojawia siê wariant babysitterka;

backpacker [bekpekr] = batùñkáø – Po ranní návštìvì toalety (tureckého
záchodu) jsme na nádra�í potkali další dva backpackery, tentokrát ze
Srbska;

biker [bajkr, -ker] (w u¿yciu czêœciej wystêpuje ¿eñskie bikerka) – ‘kolarz’ –

pol. biker; Hostem šedesátého tøetího dílu poøadu RIDE ZONE byl
nejznámìjší èeský biker Michal Maroši; Vítìzstvím vstoupila do nové
sezóny èeská bikerka Tereza Huøíková;

freeter [frítr] ‘osoba nie maj¹ca sta³ej pracy, zatrudniona na tymczasowym

kontrakcie’ – Japonští freeteøi pøe�ívají díky nestálým pracovním
pøíle�itostem;

fundraiser [fandrejzr] ‘specjalista od zdobywania funduszy’ – Nezisková or-
ganizace hledá fundraisera, který by jí pomohl sehnat finance na její akti-
vity;

gambler ‘patologický hráè’ – pol. hazardzista; Podle statistiky se ka�dý èvrtý
gambler dostane do situace, kdy u� neví, z èeho zaplatit všem dlu�níkùm;

healer [híler] – pol. uzdrowiciel (zazwyczaj korzysta z nietradycyjnych

metod, np. leczenie biopr¹dami itp.); Healer si neumývá ruce ani pøed
operaci, ani po;
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headhunter [hedhantr] (kalka lovec hlav) – pol. headhunter (³owca g³ów);

ka�dý headhunter si své metody lovu úzskostlivì chrání;
heroinoman = heroinista (¿eñskie heroinomanka) – Bìhem abstinenèního

syndromu heroinoman málo spí, èasté jsou noèní mùry;

homeless [houmles] = bezdomovec (ale równie¿ adaptowane houmlesák,
houmlesáèka) – pol. bezdomny; Vrátil se i k osudùm veselých homeless s
kalifornského pobøeñí; Cestou do místnosti s oznaèením i jsem byl
svìdkem jak policajt dùraznì napomenul houmlesáka, který se tu pokusil
ñebrat;

ideamaker [ideamejkr] (por. czes. nápadáø) ‘pracownik zajmuj¹cy siê wy-

myœlaniem i opracowywaniem pomys³ów reklamuj¹cych produkt, us³ugê

itp.’ – Pùsobil jsem kdysi jako výtvarník a ideamaker pøi stavbì malé
zoologické zahrady na Kanárských ostrovech;

insider [insajdr] ‘dobrze poinformowany cz³owiek’ – pol. Ÿród³o, informa-
tor; podle svìdectví hodnovìrného insidera z Bruselu se ukazuje, ñe
obušky pro lynèování komisaøù by mìly aspoò chvílku zùstat v pytli, neñ
se ukáñe, jak to doopravdy bylo;

kouè/coach [kouè] = trenér – pol. trener/coach; Zkušený kouè se vzdal své
funkce poté, co jeho tým bìhem týdne utrpìl dvì vysoké poráñky s Ajaxem
a Prešovem; jsem ... coachem reprezentaèního juniorského týmu chlapcù
a coachem mistrovského juniorského dívèího týmu;

lucky looser [laki lúzr] ‘szczêœliwy przegrany’ – pol. lucky looser; Dùleñité
bylo, ñe jsem postoupil jako lucky looser do druhého kola;

playmate [plejmejt] (ale równie¿ playmatka) ‘modelka Playboya; dziewczy-

na wystêpuj¹ca na ok³adkach czasopism erotycznych’ – pol. playmate;

Jak se ñije èeské playmate Petøe Tùmové? Proè se nestala topmodelkou a
jak na její odváñné fotografie reagovala její maminka?

reseller = prodejce, obchodník, distributor, dealer – Pokud projevíte zájem
stát se našim dealerem (resellerem), obraÙte se na pracovníky
obchodního oddìlení, kteøí Vám zašlou návrh Smlouvy;

salesman – [sejlzmen] = obchodník, obchodnice, prodavaè, obchodní
cestující, obchodní zástupce – poradenská firma nabízí zajímavou práci
pro ñenu jako telefonpromoter a salesman;

spammer [spemr] ‘osoba rozsy³aj¹ca niechciane lub niepotrzebne wiadomo-

œci elektroniczne’ – pol. spammer; Rozeslání spamu v drtivé vìtšinì
pøípadù spammera témìø nic nestojí;

street worker/streetworker [strítr verkr] – pol. streetworker/-ka; streetwor-
ker je sociálním pracovníkem, jehoñ „kanceláøí” je pøirozené prostøedí
klientù – ulice, parky, kluby;

switcher [swièr]/zapper [zapr] = pøepínaè programù ‘ktoœ czêsto zmienia-

j¹cy kana³y TV przy pomocy pilota’ – Switcher pak sleduje jednotlivé
programy ne déle neñ 2 minuty;

trucker [traker] – pol. trucker (rzadko); Øidiè kamionu, který ñije svou prací
se obecnì nazývá trucker. Trucker, který svou práci ñije, se snañí jezdit
bezpeènì;

webdesignér/web designér [webdyzajner] ‘osoba zajmuj¹ca siê projektowa-

niem, kodowaniem, szat¹ graficzn¹ oraz aktualizacj¹ witryny interneto-

wej’ – pol. webdesigner (projektant stron); Byl takhle jednou jeden
talentovaný webdesigner a ten, spolu s kamarádem udìlal web jednomu
gymnáziu; Zlínský spolek pøátel trolejbusové dopravy hledá webdesig-
néra pro jednorázovou zakázku;

yuppie [japí] (skrót ang. young urban professional) – pol. yuppie / (pog.) ja-
piszon ‘m³ody rzutki biznesmen, przedstawiciel wolnego zawodu w wiel-

kim mieœcie’ – Michael Norrel je domyšlivý yuppie s vysokým kontem
v bance.

Warto podkreœliæ, ¿e analizowane powy¿ej anglicyzmy charak-

teryzuj¹ siê ró¿n¹ frekwencj¹. Niektóre z nich, jak np. frontman,
kouè/coach pojawiaj¹ siê w jêzyku czeskim (pisanym, mówionym)

doœæ czêsto, inne zaœ, np. fundraiser, reseller doœæ sporadycznie.

W badanym materiale istnieje spora grupa anglicyzmów adapto-

wanych s³owotwórczo za pomoc¹ czeskich sufiksów: babysitterka
(ang. baby-sitter), beachvolejbalista (ang. beach voleyball), bestselle-
rista/bestseleristka (ang. bestseller), celebrita (ang. celebrity), free-
stylista (ang. freestyle), hardweráø (ang. hardware), houmlesák (ang.

homeless), internetáø/internetista (ang. internet), kitesurfaø/kitesurfi-
sta (ang. kitesurfer), know-howista (ang. know-how), offroadaø, offro-
adista (ang. off-road), píár (ang. PR), pinapka (ang. pin-up-girl),
snowboardaø/snowboarïák/ snowboardista (ang. snowboarder, sno-
wboard), snowboardcrossaø (ang. snowboard crosser, snowboard
cross), streetartista (ang. street artist, street art), streetaø (ang. street
‘jazda na deskorolce po ulicy, z wykorzystaniem naturalnych
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przeszkód’), streetballista (ang. streetballer, streetball ‘odmiana ko-

szykówki, w któr¹ gra siê najczêœciej na asfalcie, bruku, kostce’), mo-
delka/ topmodelka (ang. model), windowista (ang. Windows), worko-
holièka (ang. workoholic). Od wiêkszoœci z wymieniowych rzeczow-

ników tworzone sa jména pøechylená (o czym za chwilê).

Niejednokrotnie zdarza siê, i¿ ten sam wyraz obcy jest adaptowany

s³owotwórczo za pomoc¹ ró¿nych sufiksów, czy cz¹stek s³owotwór-

czych, np. harleyák/harleják/harleyáø/harlejáø/ harleyista/harlejista,

keltofil/keltoman/keltomaniak/keltomil/keltomilec, kitesurfaø/kitesur-
fista, snowboardaø/snowboarïák/snowboardista, skysurfaø/skysurfi-
sta/skysurfer. Podobn¹ sytuacjê zaobserwowaæ mo¿emy w przypadku

nazw tworzonych od rodzimych podstaw s³owotwórczych, b¹dŸ od

funkcjonuj¹cych ju¿ w jêzyku czeskim zapo¿yczeñ, np. depkaø/depre-
sáø/depresista, esemeskáè/esemeskáø/esemeskovaè/esemesovník, ki-
naø/kinofil, mobilák/mobiláø/mobilofil/ mobiloman/mobilomaniak.

Nazwy osób oznaczaj¹ce mi³oœników czegoœ, fanów, czêsto two-

rzone s¹ równoczeœnie za pomoc¹ cz¹stek -man, -mil, -milec, -fan, -fil,
np. èajofil/èajomil/ /èajomilec, filmomil/filmomilec/ filmomilovník/fil-
momol/filmovník/filmoñrout, keltofil/keltoman/keltomaniak/keltomil/
keltomilec, kinofil/kinoman/kinomaniak, mobilofil/mobiloman, nedvì-
dofil/nedvìdomilec, technoman, technomaniak, technomil.

Ponadprzeciêtn¹ produktywnoœci¹ wykazuj¹ siê nastêpuj¹ce cz¹-

stki i afiksy: agro- (np. agroobchodník, agropodnikatel, agroprodu-
cent,), anti- (np. antiètenáø, antidemonstrant, antiekolog), auto- (np.

autodealer, automaniak, automilec), bio- (np. biorolník, bioterorista),

eko- (np. ekoministr, ekofeminista, ekoteroristka), ex- (np. exkouè,
exlídr/exleader, exmanañer), euro- (np. euroobèan, europesimista,
europoslanec), kyber- (np. kyberdetektiv, kyberzlodìj), narko- (np. na-
rkodealer, narkokurýr, narkomafián), para- (np. paradivadelník, pa-
ramedík), porno- (np. pornohvìzda, pornolog), proti- (np. protievro-
pan, protiglobalista), pseudo- (np. pseudoekonom, pseudoochránce),

sex- (np. sexista, sexpertka), spolu- (np. spolulídr/spoluleader, spolu-
potápìè), super- (np. superstøelec, supersvalovec), šéf- (np. šéfkomu-
nista, šéfmanañer, šéfporadkynì), také-/taky- (np. takémanañer/taky-

manañer, takénovináø/ takynovináø), techno- (np. technomil, tech-
nooptimista), tele- (np. telemaniak, telepracovník), -mil (np. blondý-
nomil, èajomil, filmomil), -milec (np. automilec, èajomilec keltomi-
lec,), -man (np. kinoman, e-mailoman), -maniak (np. kinomaniak, mo-
bilomaniak). Rozpowszechnienie siê konstrukcji s³owotwórczych

z wykorzystaniem ww. elementów, konstrukcji czêsto tworzonych

niemal mechanicznie, mo¿e w rezultacie prowadziæ do istotnych

zmian w ca³ym systemie s³owotwórczym jêzyka czeskiego. Neologiz-

my z przedrostkiem bio-, euro-, eko-, para-, itp. s¹ niezwykle ekono-

miczne, powoduj¹, ¿e informacja nie wymaga doprecyzowania, dlate-

go s¹ tak chêtnie stosowane przez u¿ytkowników jêzyka.

Wœród zgromadzonych wyrazów nie brak derywatów od czeskich

(rodzimych) leksemów, np. botièkáø, batùñkáø/baÙùñkáø, bìdovaè,
béèkaø, davajka, depkaø, mluviè, véèkaø. Wiêkszoœæ z badanych rze-

czowników powstaje w wyniku dodania do rdzenia typowych cze-

skich sufiksów, za pomoc¹ których tworzone s¹ nomina agentis czy

nomina attributiva, np. -ak, -ak, aø, -áø, -ik, -ík, -ista, np. -aø /-áø, np.

batùñkáø/baÙùñkáø, lebkaø, veèírkáø, -ák, np. houmlesák, missák,

neschopák, -án, np. mafián, -aè, np. hybaè, -ec, np. lustrovanec, nato-
vec (< NATO, restituovanec, -eè, np. bajeè, -iè, np. hroziè, -ík, np.

totalitník, impulsník, poèítaèník, -ista, np. ekologista, moravista, no-
belista, -fil, np. hrabalofil, -ovec, np. grossovec, blairovec, klausovec,

-olog, np. havlolog, hrabalolog. Spora grupa to rzeczowniki prefi-

ksalno-sufiksalne, takie jak: antiklausovec, antireformista, ekoaktivi-
sta, eurooptimista, pseudopolitik.

Zdecydowanie najliczniejsz¹ grupê w analizowanym materiale

stanowi¹ wyrazy proste (w których jest tylko jeden rdzeñ), w tym za-

równo formacje hybrydalne, jak i wyrazy proste, sk³adaj¹ce siê z ro-

dzimych cz¹stek s³owotwórczych. Mniejsz¹ grupê stanowi¹ wyrazy

z³o¿one, które powsta³y w wyniku po³¹czenia co najmniej dwóch wy-

razów podstawowych i zawieraj¹ dwie podstawy s³owotwórcze. Wy-

razy z³o¿one to np. autoprodejce, dálkoplavec, filmomilovnik, heroi-
noman, holohlavec/hololebkáè, korytomilec, koupìchtivec, kùñesdí-
raè, lovestorka, nedvìdomilec, internetoplavec, starobolševik, stro-
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molezec, šéfporadce, velkopašerák. Specyficzn¹ grupê tworz¹ neolo-

gizmy typu: brand manañer/ /brand manager, interim manañer/inter-
im manager, light designer, street runner, web designér.

Niektóre z badanych jednostek to tzw. hybrydy, czyli wyrazy,

w sk³ad których wchodz¹ elementy z ró¿nych jêzyków (tu najczêœciej

z³o¿enia powsta³e w wyniku po³¹czenia obcego formantu z rodzim¹

podstaw¹): agroobchodník, autovzdìlanec, biofarmáø, ekozahrádkáø,

motozlodìj, multiumìlec, multipodnikatel, superpodnikatel, ultravytr-
valec. Nieliczn¹ grupê stanowi¹ kalki, np. bezdomovec < ang. home-
less, stmívaè < ang. darker. Stosunkowo niedu¿o jest te¿ neosematyz-

mów, np. lamaè, paliè, surfaø / surfer, vypalovaè.

Wœród zebranych neologizmów odnaleŸæ mo¿na te¿ tzw. jména
pøechylená, np. antiglobalistka < antiglobalista, arboristka < arbori-
sta, aromatoloñka < aromatolog, asistentka < asisstent, bezdomov-
kynì < bezdomovec, bodyguardka < bodyguard, havlovka < havlovec,

houmlesaèka < houmlesák, klausovka < klausovec, manañerka < ma-
nañer, píárka < píár, pornokrálovna < pornokrál, primátorka < pri-
mátor, skinheadka < skinhead, streetworkerka < streetworker, zema-
novkynì < zemanovec. Podkreœliæ nale¿y, ¿e ww. leksemy rodzaju

¿eñskiego s¹ coraz czêœciej tworzone od rzeczowników oznaczaj¹-

cych do tej pory „typowo mêskie” nazwy zawodów/wykonawców

czynnoœci, jak np. biskupka < biskup, svalovkynì < svalovec, sumistka
< sumista. Zdecydowana wiêkszoœæ nazw ¿eñskich nale¿¹cych do

omawianej kategorii – nomina agentis, nomina attributiva – utworzo-

na zosta³a od mêskich odpowiedników za pomoc¹ przyrostka -ka, nie-

liczne za pomoc¹ sufiksu -kynì, -ovna.

Charakterystyczn¹ grupê stanowi¹ neologizmy utworzone od na-

zwisk (g³ównie polityków, pisarzy, piosenkarzy): od nazwiska obe-

cnego prezydenta (niegdyœ premiera) Klausa – antiklausovec, klausi-
sta, klausovec, klausovka, neklausovec, od nazwy grupy The Beatles –

beatlemaniak, beatlolog, od nazwiska Havel – havlolog, havlovka,

havlovec, od nazwiska Hrabal – hrabalofil, hrabalolog, od nazwiska

Gross – grossman, grossovec, od nazwiska Potter (Harry Potter) – po-
tterofil, potteroman, potteromaniak, od nazwiska Zeman – zemano-

vec, zemanobijce/zemanobijec, beckettolog < Beckett, blairovec
< Blair, cimrmanofil < Jára Cimrman, clintonovec < Bill Clinton, got-
tofil < Karel Gott, haiderovec < J. Haider, kellyoman < zespó³ Kelly

Family, lepenista/lepenovec < J.-M. Le Pen (francuski polityk – skraj-

nie prawicowy), meèiarista/meèiarovec < V. Meèiar (s³owacki poli-

tyk), shakespearolog < W. Shakespeare, thatcherista < M. Thatcher.

Neologizmy te oznaczaj¹ czêsto osobê bêd¹c¹ czyimiœ zwolennikiem

b¹dŸ przeciwnikiem, znawc¹ czyjejœ twórczoœci. Jak nietrudno za-

uwa¿yæ, najwiêksz¹ frekwencj¹ jako Ÿród³em tworzenia nowych le-

ksemów „ciesz¹ siê” nazwiska polityków.

Analiza zebranego materia³u wykaza³a, i¿ badane nomina agentis
i nomina attributiva najczêœciej zwi¹zane s¹ z nastêpuj¹cymi polami

semantycznymi:

K o m p u t e r y , i n t e r n e t, np. amigaè, applista, atarista, brouzdaè/
brouzdaø, browsiè, dial-upista, dosista, hacker, hardwarista, hackivista-
internetáø, chataø, chataøka, cheater, gamesník, internaut, internetonaut,
internetofil, internetoman, interneÙák, internetista, internetoplavec,

komunikátor, linuxista, macaø/mekaø, macista/mekista, mailista, mailo-
vaè, modemista, modemistka, myšoman, nabourávaè/prùnikáø, netholik,

paøan, poèítaèník, poèítaèolog, poèítaèoman, skenerista/scannerista,

skeneristka/scanneristka, softwarista/softwaráø, spammer, webdesid-
nér/web designér, webdesidnérka/web designérka, windowista, win-
dowsskeptik;

P o l i t y k a, np. antievropan, antiklausovec, antistraník, atlantista, blairo-
vec, clintonovec, èechocentrista, Èechoevropan, ètyøkoalièník, ètyøkoa-
lista, euroatlantik, eurobyrokrat, eurocentrista, euroeuforik, eurofanatik,

euroobèan, europesimista, europoslanec, europoslankynì, federál, fóri-
sta, chartista, grebeníèkovec, grossman, grossovec, natovec, kágébák,

klausista, klausovka, koala, koalièník, lidovec, menšináø, modroptáèník,

modropták, moravista, naÙák, natoid, natoskeptik, natovec, neokomuni-
sta, ódéesák/odéesák, odista, odistka, polodisident, populista, proevro-
pan, pseudopolitik, pseudorovnostáø, ptákostrník, republikán, sameÙák,

sladkovec, starobolševík, starokomunista, starosoudruh, stínaø, stínìnka,

špidlovec, tajnokomunista, thatcherista, totalitník, usák, usita, zemano-
vec, zemanista, zemanobijec/zemanobijce, zemanoid;

194193



S p o r t: aikidista, balonista, beachvolejbalista, beachvolejbalistka, biker,

bikerka, bikrosaø, boulaø, cyklotrialista, dálkoplavec, duatlonista, fitne-
sák, florbalista, kickboxer, mountainboardista, musher (pol. musher – ale

rzadko), offroadista, pákaø, prknýnkáø, skejtaø, skejÙák, snowboardista,

squashista, raftaø, taièista, trialista;

B i z n e s , e k o n o m i a: brand manañer/brand manager, brand manañer-
ka/brand managerka, brokerka, fakturant, e-obchodník, jestøáb, know-ho-
wista, koinvestor, komerèák, licenzor, lobbista, makléø, makroanalytik,

manañer, manañerka, privatizátor, privatizér, prezident, reketýr, retailer,

salesman, spoluakcionáø, spoluakcionáøka, šéfekonom, šéfekonomka,

tuneláø;

T e l e f o n y k o m ó r k o w e: mobiláø, mobilista, mobilák, eriksonista,

nokiák, nokiáø, siemensáø (tu jak widaæ neologizmy powsta³e od nazw

marek telefonów);

N a r k o t y k i: bombièkáø, drogaø, drogista, éèkaø, feÙák, feÙaèka, herák, he-
roinista, heroinistka, heroinoman, heroinomanka, houbaø, péèkaø,

pernikaø, pervinista, pikaø, trávaø II.

Na koniec kilka ciekawych – pod wzglêdem morfologicznym, ale

równie¿ semantycznym – neologizmów, bêd¹cych rzeczownikami

osobowymi. Zaczynaj¹c od „tytu³owego” arboristy.

arborista – (pol. arborysta) ‘osoba zajmuj¹ca siê pielêgnacj¹ roœlin drzewia-

stych, niekiedy nazywana „chirurgiem drzew”;

alternátorka ‘kobieta (piosenkarka, aktorka), zastêpuj¹ca inn¹’ < od alterno-
vat, czyli støídat;

ampuÙák // amputáø ‘niepe³nosprawny sportowiec’, pierwszy rzeczownik

jest nacechowany ekspresywnie, drugi neutralnie;

bobík ‘ochroniarz; policjant’ < ang. bobby ‘brytyjski policjant’;

biskupka ‘kobieta pe³ni¹ca funkcjê biskupa’ < biskup. Przyk³ad ciekawy pod

wzglêdem jêzykowym i socjologicznym – stanowi¹cy wyraz nie tylko

ewolucji jêzyka, ale przede wszystkim bêd¹cy œwiadectwem zmian spo-

³ecznych zachodz¹cych we wspó³czesnym œwiecie (obejmowanie przez

kobiety typowo mêskich funkcji, zawodów, w tym niezwykle wa¿nych

funkcji religijnych);

botièkáø ‘osoba zak³adaj¹ca blokady na ko³a’ < botièka ‘blokada zak³adana

na ko³o nieprawid³owo zaparkowanego pojazdu’;

celebritka – jméno pøechylené < czes. celebrita (r.¿.), (por. pol. celebryta, ce-
lebrytka) – w kulturze anglojêzycznej mianem tym okreœla siê osobê po-

wszechnie znan¹, rozpoznawaln¹, wzbudzaj¹c¹ zainteresowanie

mediów. Wyraz ten zast¹pi³ wczeœniejsze gwiazda (czes. hvìzda).

Wydaje siê, ¿e celebritka, celebrita brzmi nieco lepiej, a z pewnoœci¹

bardziej œwiatowo, modnie (przynajmniej wg pos³uguj¹cych siê tym ter-

minem osób; zob. http://muzyka.interia.pl…);

dicapriomaniak ‘fan Leonarda di Caprio i filmów z jego udzia³em’ (nazwi-

sko + -maniak);

japík < czes. yuppie [japí] < ang. yuppie. Forma japík jest nacechowana eks-

presywnie i ironicznie (oznacza krytyczny stosunek mówi¹cego do opi-

sywanej osoby) – jest to fonetyczny zapis anglicyzmu, zaadaptowanego

s³owotwórczo na gruncie czeskim za pomoc¹ sufiksu –ík;

koala – pogardliwie o cz³onku koalicji, niekiedy o koalicyjnej partii politycz-

nej. Skrót od koalièník, przywo³uj¹cy na myœl nazwê medvídek koala
(nietypowa struktura wyg³osu);

kravaÙák ‘pogardliwie o kimœ, kto okazuje i podkreœla swoj¹ wy¿sz¹ pozycjê

spo³eczn¹, zawodow¹, poprzez noszenie garniturów, krawatów’;

mluvèa!! (mluvka) – pogardliwie o rzeczniczce prasowej (wyraz nacecho-

wany ekspresywnie) – por. czes. mluvèí; neologizm o tyle ciekawy, ¿e

w jêzyku czeskim nazwy mêskie zakoñczone na -èí (oznaczaj¹ce zarów-

no osoby p³ci mêskiej, jak i ¿eñskiej) rzadko tworz¹ odrêbne formy

¿eñskie;

nápadáø ‘pracownik agencji reklamowej, zajmuj¹cy siê wymyœlaniem hase³

reklamowych i opracowywaniem pomys³ów na reklamy’;

píár ‘pracownik PR’(pol. piarowiec) oraz utworzona od tego forma ¿eñska

píárka ‘kobieta zajmujaca siê PR’. Samo píár oznacza w jêzyku czeskim

równie¿ ‘PR = public relation’;

zorbonaut (pol. zorbonauta) ‘cz³owiek, który wchodzi do przeŸroczystej

kuli z tworzywa sztucznego i stacza siê w niej w dó³ po zboczu pokrytym

traw¹ lub œniegiem’ (http://fitness.wp.pl).

Jak wynika z przedstawionej analizy, rzeczowniki osobowe stano-

wi¹ wœród czeskich nowotworów jêzykowych doœæ pokaŸn¹ i zró¿ni-

cowan¹ grupê. Ich twórcy wykorzystuj¹ wszystkie narzêdzia jêzyko-

we, jakie „oferuje” czeszczyzna, a ich pomys³owoœæ czasami zadzi-

wia – nie tylko jêzykoznawców. Tworzenie neologizmów jest z jednej
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strony zjawiskiem pozytywnym i przydatnym, nowe jednostki wzbo-

gacaj¹ bowiem system jêzykowy, zape³niaj¹c powsta³e w wyniku

„rozwoju cywilizacyjnego” puste miejsca w systemie leksykalnym.

Z drugiej strony niektóre z nowo powsta³ych wyrazów bywaj¹ niekie-

dy zupe³nie zbêdne, s¹ niejednokrotnie nie tyle wyrazem swoistej po-

trzeby jêzyka, ile mody jêzykowej, która – jak ka¿da moda – mija

z czasem. Oczywiœcie mo¿na ubolewaæ, ¿e babysitterki, coache, bike-
rzy, celebryci itp. panosz¹ siê w codziennym jêzyku, ale to naturalna

konsekwencja rozwoju jêzyka, której chyba nie sposób zapobiec.
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Summary
Neologisms are words, meanings or phrases that have recently been coined, gene-

rally do not appear in any dictionary, but may be used widely or within certain com-
munities. They appear in every language, and Czech have thousands of them. They
are often use to make the text more attractive, modern. In this article special attention
is given to the nomina agentis i nomina attributiva (personalia) and their morphologi-
cal, semantic structure of the newwords. They are very often english words brought to
Czech language and formed with the typical czech suffix or a czech words formed
with the czech bound forms.
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