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K NĚKTERÝM TENDENCÍM V ASIMILACI CIZÍCH SLOV 
DO ŠPANĚLŠTINY

Petr Čermák (Praha)

1. Úvod

Předmětem tohoto článku je analýza některých tendencí v asimilaci substantiv 
cizího původu do španělštiny. Zaměříme se na podstatná jména zakončená na kon-
sonant, který je pro jazykový systém španělštiny neobvyklý, nebo na skupinu kon- 
sonantů. Zvláštní pozornost budeme věnovat tvoření množného čísla těchto sub-
stantiv. Při zkoumání současného úzu těchto přejímek nám jako zdroj jazykového 
materiálu poslouží jazykový korpus CREA. Získané výsledky porovnáme se sta-
vem přejímání substantiv zakončených konsonantem, který je v této pozici ve špa-
nělštině zcela běžný. Z porovnání vyplyne, do jaké míry je neobvyklé zakončení 
brzdou procesu pošpanělšťování, jaké tendence v tomto procesu působí a zda se 
v této oblasti kodifikovaná norma shoduje s územ.

Jak známo, v kódě koncové slabiky španělských slov se může vyskytnout jen 
relativně málo souhlásek, konkrétně /cl/, ///, /«/, M , /sZ, /O/, řídce /x/. Je tedy za-
končení na jakýkoli jiný konsonant, popř. na konsonantickou skupinu, znakem ci-
zosti daného slova. Obecně se má za to, že v současné španělštině existuje u těch-
to slov silná tendence k analogii, k začlenění do systému. Podobná tendence se 
předpokládá při vytváření plurálu: často se uvádí, že pro španělštinu typické za-
končení konsonant + es převažuje nad cizorodým konsonant + s.

2. Metodologická východiska 

2.1 Zdroj jazykového materiálu

Pouhá empirická analýza současné španělštiny ukazuje značný rozpor mezi 
normou a územ v této oblasti. Zdrojem pro náš rozbor je proto Corpus de Refe-
renda del Espaňol Actual (CREA; http://www. rae. es). obsahující v současnosti 
více než 125 milionů slov. Jazykový materiál, odrážející úzus posledních 25 let, 
bude sledován ve vývoji, což nám umožní nejen posoudit současný stav, nýbrž 
i odhadnout převažující tendence. Situace ve Španělsku a v Hispánské Americe 
bude posuzována odděleně.

Je zřejmé, že podmínkou k posuzování výskytu dublet jednotlivých slov -  fo-
rem cizích a forem pošpanělštěných -  je naprostá totožnost jejich významu.
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ACERCA DE CIERTAS TENDENCI AS EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS 
PRÉSTAM OS EXTRANJEROS AL ESPAŇOL

El objetivo del presente articulo es analizar, sirviéndose del material sum inistrado por 
el coi'pus lingüistico CREA, el uso de los préstamos en el castellano actual. Dada la canti- 
dad enorm e de préstam os, nos vemos obligados a lim itarnos a los préstam os con una ter- 
m inación consonántica ajena al sistem a fonológico espaňol.

El análisis dem uestra que la adaptación es un proceso muy variado y dinámico. De las 
tendencias operantes es sin duda la tendencia hacia una analogía, hacia la adaptación al 
sistem a vigente la que más im portancia tiene. No obstante, no es la única; hay otřas, con- 
trarias, por eso sólo difícilm ente puede adivinarse la futura evolución de una palabra con- 
creta. Ni siquiera las palabras del mismo origen y de form a sim ilar se com portan de un 
modo idéntico. Las palabras con una term inación consonántica típica del espaňol se es- 
paňolizan m ejor que aquellas con term inaciones insólitas en castellano, aunque hay ex- 
cepciones im portantes a esta regla.

JAZYKOVÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE ZEVNITŘ 

Vladimíra Chvátalová (Praha)

Naše veřejnost je postupně seznamována s výhodami a nevýhodami, které se 
váží ke vstupu České republiky do Evropské unie. Jen málo se ovšem dozvídá 
o tom, jak a v jakých jazycích funguje komunikace občanů s orgány EU a uvnitř 
jejích jednotlivých orgánů. Jak vypadá dnešní situace a jaká bude interní jazyko-
vá politika EU po rozšíření na východ? Budeme se moci domlouvat v Bruselu, 
Štrasburku a Lucemburku i česky?

1. Jazyky v zákonech Evropské unie -  úřední a pracovní jazyky

Úřední jazyky každého nového členského státu se podle platných zákonů stáva-
jí úředními jazyky Evropské unie a úředními a pracovními jazyky orgánů Unie.1 
S každým rozšířením se tedy jejich počet zvyšuje: Text smlouvy o Evropské unii 
je v současné době závazný ve dvanácti jazykových verzích (pro patnáct členských

1 Článek 217, 248 Smlouvy o EU (nařízení Rady ministrů 1/58).
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SPRA CHPOLITIK  DER EUROPÄISCHEN UNION VON INNEN

Nach den Gesetzen der Europäischen Union werden die A m tssprachen der M itglieds-
staaten auch zu Amtssprachen der EU und zu Amts- und Arbeitssprachen der EU-Organe. 
Zur Zeit wird in 11 A rbeitssprachen gedolm etscht und übersetzt, mit der Osterweiterung 
wird die Zahl der Sprachen au f etwa 20 steigen. Das bedeutet höhere Kosten und wach-
sende Anzahl der M itarbeiter in Dolmetscher- und Übersetzungsdiensten. W ährend in der 
EU-Kommission überwiegend Französisch und Englisch benutzt werden, sprechen die Ab-
geordneten des Europäischen Parlam ents oft ihre M uttersprache, die in alle anderen A r-
beitssprachen gedolm etscht wird; zur Zeit existieren 110 Sprachkom binationen, nach der 
Erweiterung ist mit 342-420  Kombinationen zu rechnen. Diskussionen über mögliche 
Reduzierung der Sprachen im Parlam ent führten bis je tzt zu keinem konkreten Ergebnis 
und zeichnen sich durch viele Emotionen aus. Das Recht, die eigene M uttersprache zu 
benutzen, ist eine politische Angelegenheit, und vor allem die Vertreter kleinerer Staaten 
wollen auf dieses Recht nicht verzichten. Zu den Vorschlägen gehört z. B. Einführung des 
asym etrischen D olm etschens, sog. polyglotter Dialog, system atische A nwendung der R e-
lais-Sprachen oder E inschaltung einer Plansprache. Die Europäische Kommission veröf-
fentlichte im Dezem ber 2001 einen Arbeitsplan, der die Vielsprachigkeit in den EU-Orga- 
nen garantieren und zur M odernisierung der Arbeit führen soll. Trotzdem besteht Gefahr, 
dass vor allem neue M itgliedsstaaten sprachlich diskrim iniert werden, wie es schon jetzt 
z. B. im EU-Program m  SAPARD der Fall ist.

NÁVRH DÍLČÍ TYPOLOGIE TEXTŮ VĚCNÉ KOMUNIKACE

Jindra Světlá (Praha)

Jak již bylo zmíněno v našem přehledu o francouzské typologii textů publiko-
vaném na stránkách ČMF v roce 2000, návrhů možných textových typologií je ve-
lice mnoho už jen z toho důvodu, že společný problém typové klasifikace prochá-
zí napříč řadou oborů -  stylistikou, textovou lingvistikou, teorií řečových aktů, 
rétorikou, analýzou diskurzu, sociolingvistikou, teorií textů aj.1 Všechny tyto obo-
ry se snaží o vypracování jednotné, soustavné a přehledné typologie stylů, textů, 
žánrů atd. na základě nejrůznějších kritérií. Univerzální klasifikace, která by po-
kryla všechny oblasti, zřejmě nikdy nebude reálným požadavkem.

1 Viz Hoffmannová 1997, Helbig 1991, Karhanová 2000. 
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TY PO LO G IE DES TEXTES N ON-LITTÉRAIRES

Dans cet article, 1’auteur fait une revue des concepts différents existant dans le domaine 
de la typologie des textes en les com parant avec des approches de la stylistique tchěque. 
Pour les textes non-littéraires, elle propose une typologie fondée sur la théorie de 1’énon- 
ciation qui měne ä distinguer des textes nommés inform atifs et appelatifs ď aprěs leurs 
fonctions pragm atiques, les procédés de construction et la progression thém atique. La ty-
pologie est basée sur une classification ä plusieurs niveaux: niveau de la situation de com -
m unication, niveau des fonctions pragm atiques, niveau thématique, niveau structure.
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ROZHLEDY

NOVÉ ANGLICKÉ SLOVNÍKY 

Josef Hladký (Brno)

Vydávání slovníků , nových či inovovaných, se nikdy nemůže zastavit, protože se mě-
ní jazyk a protože se stále hledají cesty, jak  slovníky udělat ještě  lepšími. V následujícím 
přehledu si všim nem e především britské produkce posledních let, protože am erické slov-
níky, mezi nimiž je  řada velmi uznávaných lexikografických děl, jsou  u nás bohužel té-
měř nedostupné.

1. Judy Pearsall (ed.), The New Oxford Dictionary o f  English, Oxford University Press 1998, 
xxi+2152 str.

2. Judy Pearsall (ed.), The Concise Oxford Dictionary, 10. vyd., Oxford University Press 1999, 
x.x+1666 str.

3. Collins English Dictionary, 4. vyd., HarperCollins 1998, xxxvii+1785 str.
4. Collins Concise Dictionary, 4. vyd., HarperCollins 1999, xxi+1740 str.
5. Dr Kathy Rooney (editor-in-chief), Encarta World English Dictionary, Bloomsbury Publishing 

Pic 1999, xxxii+2172 str.
6. Robert Allen (consulting editor), The New Penguin English Dictionary, Penguin Books 2000, 

x + 1642 str.
7. Richard A. Spears (editor-in-chief), N TC ’s American English Learner’s Dictionary, NTC Pub-

lishing Group 1998, xiii+1090 str.
8. Sally Wehmeier (ed.), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 6. vyd., Oxford University Press 

2000, xii+1539 str.
9. Miranda Steel (editor), Oxford worclpower dictionary’ fo r  learners o f English, Oxford Univer-

sity Press 2000, xiii+794 str.
10. John Sinclair (editor-in-chief), Collins Cobuild English Dictionary fo r  Advanced Students, 3. 

vyd., HarperCollins Publishers 2001, xlvii+1824 str.
11. Patrick Gillard (senior commissioning editor), Cambridge Learner’s Dictionary, Cambridge 

University Press 2001, 767 str.
12. Elizabeth Knowles (ed.), The Oxford Dictionary’ o f Phrase and Fable, Oxford University Press 

2000, 1223 str.
13. Jean-Claude Corbeil; Ariane Archambaultová, Velký obrazový tematický slovník česko-sloven- 

sko-anglicko-německý, Columbus Praha aTim y Bratislava 1999.

1. První z jm enovaných slovníků, ve zkratce označovaný NODE, je  zcela novým dílem 
tradičního vydavatelství slovníků  v Oxfordu. Mezi hesly najdeme odborné výrazy a en-
cyklopedické údaje, což je u oxfordských slovníků novinka. M ezi encyklopedická hesla 
zařadili autoři osobnosti jako Alexander the Great, Christine Keeler, H einrich Heine, M a-
ria Theresa, Peter Sampras  a J. R. Firth, zeměpisné názvy jako Rivne na Ukrajině, Ur ve 
staré M ezopotám ii a Chappaquiddick Island  ve státě M assachussets. Poučit se můžeme 
také o literárních postavách, např. Rip Van Winkle a Sancho Panza, o politických hnutích
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The Oxford Dictionary’ o f  Phrase and Fable nás poučí o historii bank holidays v Britá-
nii, o dvou typech kanibalismu (endo- a exo-) a o tom, že v antice bylo M rtvé moře na se-
veru Evropy. Královna vyslovuje souhlas se zákonem slovy La reine le veult a nesouhlas 
slovy La reine s ’avisera  (naposled 1707). Ve slovníku najdem e řadu tabulek: jm éna zná-
mých koní, jm éna význam ných nedělí, poslední slova slavných osob. středověký seznam 
typických prací pro jednotlivé měsíce, Herkulovy práce, války, bitvy, sedm kurfiřtů atd. 
Většina hesel je  poučná, některá spíše připomínají kuriozity vhodné do tzv. znalostních 
soutěží. Do druhé skupiny asi patří přezdívky biblí podle tiskových chyb: She Bible (1611: 
he -  she), Sin On Bible (1716: on more -  no more), Standing Fishes Bible (1806: fishes  -  
fishers), Vinegar Bible (1717: vinegar -  vineyard), W ife-hater bible (1810: w ife - l i fe ) .

13. Velký obrazový tematický slovník  svou velikostí zdánlivě překonává u nás známé slov-
níky pro několi jazyků  vydávané v Lipsku a jejich předchůdce a pokračovatele značky Du-
den z M annheim u. 384 obrázků  v Oxford-Duden Pictorial English D ictionary  z r. 1995 
a 832 obrázků  v novém kanadském  slovníku přesahuje počet v m annheim ském  Dudenu, 
ale počet obrázků  nemůže být jediným  kritériem. Na stránce věnované headgear najde-
me v Dudenu 40 termínů  a v kanadském slovníku 21, v Dudenu je  vyobrazeno 38 účesů, 
v kanadském  slovníku žádný (!). Na druhé straně m á VOTS přehledně uspořádáno 15 ty-
pů sukní a Duden žádnou. Podle dalších obrázků je  zřejmé, že Duden je  techničtější a po-
drobnější v technických oblastech (několik typů tanků, konstrukční detaily pedálu u jízd -
ního kola, spalovací motory se spoustou detailů), kdežto kanadský slovník je  určen pro 
běžného uživatele (jeden tank jako příklad, viditelné součásti pedálu, srozum itelná sché-
mata spalovacích motorů). Důraz na technické detaily znamená, že anglický rejstřík 
v Dudenu má asi 25.000 položek, kdežto VOTS m á asi 10.000 hesel. Kanadský slovník je  
nejen přehledněji uspořádán než Duden, je  také novější a ilustrace má barevné. České pře-
klady jsou místy nepřesné: koření star anise je  v češtině známo především jako  badyán, 
stejně jako ve slovenštině (sir. 67); afterbay je  přeloženo jako „spodní hladina“ na stranách 
746 a 747, jako „spodní voda“ na str. 749 a jako „spodní stěna“ na str. 750. Exercise cycle 
má v češtině  dva překlady: „rotoped“ při rehabilitačním cvičení a „cyklistický trenažer“ . 
Destroying Angel (Am anita virosa) je  m uchomůrka jízlivá a Delicious lactarius je  ryzec 
pravý (str. 55).

Náš přehled se snažil ukázat, jak  se stále obohacuje nabídka slovníků  pro rodilé m luv-
čí i pro pokročilé cizince, především od britských vydavatelů. Nové slovníky, případně 
nová vydání osvědčených titulů, ukazují, jak  se i britská lexikografie přibližuje francouz- 
sko-am erické tradici encyklopedických hesel, jak  se stále upřesňuje významová struktura 
lexikálních jednotek, především  na základě rozsáhlých korpusů, a jak  se stále více dbá na 
pohodlí a spokojenost uživatele slovníku.
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