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John Algeo

▪ Ke společenství patří jazyk, jeho slova zachycují 
plynoucí čas. Každý aspekt lidského života
je reflektován ve slovech, která lidé užívají, když 
mluví o sobě a okolním světě. Jak se mění jejich 
svět – prostřednictvím vynálezů, objevů, evoluce nebo
osobních proměn –, tak se mění i jejich jazyk. 

▪ Naše slovní zásoba je svědkem naší minulosti 
stejně jako letokruhy na stromě.

▪ Fifty Years among the New Words: 
A Dictonary od Neologisms, 1991

bývalý prezident American Dialect Society



Osnova příspěvku

▪ Slovo roku

▪ české prostředí: Lidové noviny a Lidovky.cz (2017: Antibabiš, sorry jako)

▪ anglosaské prostředí (2017: American Dialect Society, Collins Dictionary: fake 
news; Oxford Dictionaries: youthquake; Merriam Webster: feminism)

▪ německojazyčné prostředí (2017: něm. Jamaika-Aus; rak. Vollholler; švýc. 
#metoo) 



Slovo roku

▪ poprvé 1971: Gesellschaft für deutsche Sprache ve Wiesbadenu

▪ zvolené výrazy mají charakterizovat důležitou událost, nový trend či společensky 
diskutovaný jev uplynulého roku 

▪ poskytují zajímavou (byť dílčí, někdy i tendenční) jazykovou reflexi reality 

▪ prostřednictvím 
- formálně-sémantického neologismu (fotovoltaika, blob)
- neosémantismu (odklonit ,zcizit‘, viróza ,kocovina‘) 
- časově nepříznakového slova (poplatky, metanol)



Lidové noviny a Lidovky.cz

▪ 2006: šibalové

▪ 2007: blob

▪ 2008: poplatky

▪ 2009: rychlostudent

▪ 2010: fotovoltaika

▪ 2011: odklonit

▪ 2012: metanol, čtenáři: zlojed

▪ 2013: realizace, čtenáři: viróza

▪ 2014: sankce, čtenáři: pussy

▪ 2015: islám, čtenáři: uprchlík

▪ 2016: EET, čtenáři: pražská kavárna

▪ 2017: Antibabiš, čtenáři: sorry jako



Milena Hebal-Jezierska:
Słowa roku w czeskim dyskursie publicznym 

▪ The aim of the article is to analyse the so-called words of the year used in the Czech 
public discourse in the years of 2006–2014. 

▪ The words selected in the Czech contest Words of the Year have a different character 
than their Polish counterparts. It seems that they were chosen mainly to the attractive 
context in which they were used, which is related to the profile of people voting for 
them. 

▪ A great number of these words are quotes from politicians, relating to internal affairs. 

▪ From the lexicological point of view, lexical neologisms prevail among the Czech set 
of words of the year. Among them one can distinguish word formation neologisms 
(rychlostudent), semantic neologisms (šibal, odklonit, viróza) and borrowings (blob, 
pussy, fotovoltaika). Other words are native or foreign words used in texts adapted to 
the Czech language (metanol, poplatky) a long time ago. 

▪ Przegląd Humanistyczny 2016, 3, s. 95–109. 









Tematické oblasti

▪ EKONOMIKA (bitcoin, hypotéka, máslo, sdílená ekonomika)

▪ JAZYK (sorry jako, zabrušovat (se))

▪ NOVÉ TECHNOLOGIE (bitcoin)

▪ ODÍVÁNÍ (burkiny)

▪ POLITIKA (Antibabiš, Čapí hnízdo, účelovka a kampaň, Šuman)

▪ SPOLEČNOST (Me Too)

▪ ZPRAVODAJSTVÍ (fake news)



American Dialect Society

▪ sdružení založeno roku 1889

▪ Word of the Year volí od roku 1990 

▪ 2017: fake news ,dezinformace prezentovaná jako skutečné zprávy, lživé zprávy‘

▪ řada kategorií, vč. Nesmysl roku (WTF Word), Hashtag roku, Emoji roku





Oxford Dictionary – 2017



Oxford Dictionary – 2017 

▪ youthquake

výrazná kulturní, 
politická nebo sociální 
změna vyvolaná 
nebo inspirovaná 
mladými lidmi



Collins Dictionary – 2017 



Collins Dictionary – 2017 

▪ fake news – false, often sensational, information disseminated under the guise of 
news reporting



Merriam-Webster Dictionary – 2017 



Tematické oblasti

▪ DESIGN A ODÍVÁNÍ (gorpcore, milennial pink) 

▪ EKONOMIKA (gig economy, unicorn) 

▪ FANTAZIE A HRAČKY (unicorn, fidget spinner)

▪ GASTRONOMIE (gyro, raw water, unicorn)

▪ GENDER (gender fluid)

▪ JAZYK (covfefe, die by suicide, problematic, 
snatched) 

▪ KRIMINÁLNÍ ČINNOST (complicit)

▪ NOVÉ TECHNOLOGIE (blockchain)

▪ POLITIKA (alternative facts, antifa, Corbynmania, 
federalism, kompromat, recuse)

▪ PROBLEMATICKÝ ČLOVĚK (askhole, dotard)

▪ PŘÍRODNÍ A VESMÍRNÉ JEVY (hurricane, syzygy)

▪ PSYCHOLOGIE (broflake, empathy, white fragility)

▪ SOCIÁLNÍ SÍTĚ (blackface, echo chambre, Insta, 
milkshake duck) 

▪ SPOLEČNOST (cuffing season, feminism, gaffe, 
youthquake)

▪ ZPRAVODAJSTVÍ (fake news, newsjacking)



Německojazyčné prostředí – 2017 

▪ něm. Wort des Jahres: Jamaika-Aus
Neúspěšné jednání mezi CDU/CSU, svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými 
o vytvoření vlády. (Trojici stran se přezdívalo Jamajka kvůli tomu, že jejich typické barvy – černá, žlutá 
a zelená – odpovídají barvám vlajky karibského státu.)

▪ patvar roku (Unwort des Jahres): alternative Fakten

▪ burzovní patvar roku (Börsenunwort des Jahres): Bitcoin Boom

▪ německý anglicismus roku (Anglizismus des Jahres): Influencer

▪ rak. Vollholer ,naprostý nesmysl‘ 

▪ švýc. #metoo



Závěrem

▪ jazyk a kultura jsou neoddělitelně spjaty

▪ do jednoho slova nelze vtělit roční vývoj jazykového společenství

▪ důležitost je přikládána globálním i lokálním událostem

▪ tematické oblasti: politika, ekonomika, počítače a sociální sítě, společnost

▪ dílčí svědectví o dynamice slovní zásoby a způsobech komunikace

▪ různá kritéria volby, rozliční hodnotitelé

▪ účast lingvistů i v českém prostředí?



Slova roku 2018?

▪ GDPR? novičok? obřák? lettergate? krndit?



Děkuji za pozornost!


