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Prispevek najprej obravnava kratko karakteristiko izbranih sodobnih ~e{kih slovarjev in
besedni zaklad kot podsistem, katerega enote so besede in besedne zveze. Besedni zaklad se
nenehno spreminja in razvija. Del ~lanka je tudi opis nekaterih neologizmov, tj. novih besed,
besed z novimi pomeni ali besed s semanti~nim premikom.

leksikografija, slovarji, besedni zaklad, semantika, neologizmi

Firstly, the paper gives a brief description of selected dictionaries of contemporary Czech,
then it explores vocabulary as a subsystem consisting of words and phrases. Vocabulary is
subject to continual development and change. Attention will be also given to neologisms, i.e.
new words; words with new meanings; or words with a semantic shift.

lexicography, dictionaries, vocabulary, semantics, neologisms

Pøedmìtem na{eho zájmu bude ~eská slovní zásoba, a to z lexikografického hle-
diska. Lexikografie je aplikovaný lingvistický úsek, jazykovìdný obor zabývající se
popisem slovní zásoby, sestavováním slovníkù. Lze uvést jednu z definic slovníku
(Filipec 2010: 394): »souborné zpracování jednotek lexikální zásoby v heslech, zpra-
vidla abecednì øazených; kni`ní pøíru~ka s tímto souborem.«

Následuje pojednání o vybraných ~eských slovnících sou~asnosti, tj. vydaných v
rozmezí let 1998 a` 2010 a jejich stru~ná charakteristika. Poté navazuje ~ást zamìøená
na sémantický vývoj nìkterých lexikálních jednotek, nebo� se jedná o jednu z ten-
dencí lexika.

Slovník ~eské frazeologie a idiomatiky

Slovník byl vydán v Praze, v nakladatelství LEDA, v roce 2009. Jedná se o druhé,
revidované a doplnìné vydání. Dílo se sna`í o v{estranný popis frazeologie. Ve
slovníku najdeme skute~nì u`ívané formy, spisovné i nespisovné. Obsahem slovníko-
vého hesla je kontext u`ívání frazému, jeho význam a funkce a pøíkladová ~ást.
Frazémy s vy{{í frekvencí jsou doprovázeny ekvivalenty ve ~tyøech jazycích. Tento
~tyødílný Slovník ~eské frazeologie a idiomatiky (S^FI) pokrývá celou ~eskou fra-
zeologii. Na závìr ka`dého dílu abecednì øazeného výkladového slovníku je pøidán
Sémantický rejstøík (onomaziologický slovník). Sou~ástí ka`dého dílu je pøedmluva a
odborná studie vztahující se k dané frazeologické oblasti. Slovník plní pøedev{ím tyto
úkoly:

Simpozij OBDOBJA 34

527



[…] a) má být referen~ní pøíru~kou pro ovìøení a zji{tìní pøíle`itostné i systematické,
b) má být zdrojem pou~ení vedoucím k aktivnímu u`ívání výrazu, c) má slou`it
domácímu i zahrani~nímu u`ivateli k zji{tìní a studiu vztahù v`dy mezi dvìma, popø. i
více sledovanými jazyky, d) systematickým popisem ~eské idiomatiky a frazeologie
zachycuje a v rámci mo`nosti i stabilizuje její sou~asný stav; pøihlédnutím k variantám
star{ím i novìj{ím dává i ur~itou pøedstavu jak o silné promìnlivosti celé oblasti, tak i o
jejím vývojovém dynamismu. (S^FI 2009: 13–14)

Slovník ~eské frazeologie a idiomatiky 1. Pøirovnání

Hlavní redakce: prof. PhDr. Franti{ek ^ermák, DrSc., doc. PhDr. Jiøí Hronek,
CSc., PhDr. Jaroslav Macha~.

Autorský kolektiv: prof. PhDr. Franti{ek ^ermák, DrSc., PhDr. Kamila Filipová,
PhDr. Jan Holub, doc. PhDr. Jiøí Hronek, CSc., PhDr. Ladislav Janský, Jiøina Luttere-
rová, PhDr. Jaroslav Macha~, Vladimír Mejstøík, Jiøina Sedláková, PhDr. Alena
Trnková, Vlasta [ustalová, PhDr. Zdenìk [vamberk, PhDr. Emil Vejvoda, PhDr.
Jaroslav Zima, CSc.

Tento první díl Slovníku ~eské frazeologie a idiomatiky je vìnován pøirovnání, tj.
frazémùm, které obsahují komponent jako/jak (být zpocený jako my{, mít drápy jako
kocour, stát nìkde jako svatý na mostì, být kudrnatý jako ovce).

Slovník ~eské frazeologie a idiomatiky 2. Výrazy neslovesné

Hlavní redakce: prof. PhDr. Franti{ek ^ermák, DrSc., doc. PhDr. Jiøí Hronek,
CSc., PhDr. Jaroslav Macha~.

Autorský kolektiv: prof. PhDr. Franti{ek ^ermák, DrSc., PhDr. Vlasta ^ervená,
PhDr. Miloslav Churavý, PhDr. Jaroslav Macha~, Vladimír Mejstøík.

Tento druhý díl Slovníku ~eské frazeologie a idiomatiky se vìnuje nìkolika ménì

obsáhlým oblastem frazeologie, a to zejména výrazùm jmenným, adverbiálním a
v{em typùm gramatických frazémù. Zahrnuje frazémy jako napøíklad v návalu
radosti, pøedpotopní názory, o`ehavý problém, s ohledem na, jen aby, slamìný vdovec,
jáma lvová, jak` tak`.

Slovník ~eské frazeologie a idiomatiky 3. Výrazy slovesné

Hlavní redakce: prof. PhDr. Franti{ek ^ermák, DrSc., doc. PhDr. Jiøí Hronek,
CSc., PhDr. Jaroslav Macha~.

Autorský kolektiv: prof. PhDr. Franti{ek ^ermák, DrSc., PhDr. Jan Holub, doc.
PhDr. Jiøí Hronek, CSc., PhDr. Miloslav Churavý, PhDr. Jaroslav Macha~, PhDr.
Alena Trnková.

Tøetí díl Slovníku ~eské frazeologie a idiomatiky se zamìøuje na frazémy slovesné
povahy, které jsou zároveò koloka~ními frazémy, jako napøíklad sekat dobrotu, mít
pevnou pùdu pod nohama, foukat nìkomu do polívky, chytat se stébla, nesmìt nìkomu
na o~i, koledovat si o pár facek, chodit spát se slepicemi, udìlat nìco levou zadní,
volat nìkoho na kobere~ek.
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Slovník ~eské frazeologie a idiomatiky 4. Výrazy vìtné

Hlavní redakce: prof. PhDr. Franti{ek ^ermák, DrSc.

Autorský kolektiv: prof. PhDr. Franti{ek ^ermák, DrSc., PhDr. Jan Holub, PhDr.
Renata Blatná, CSc., Mgr. Marie Kopøivová, Ph.D.

Poslední ~ást ~tyødílného Slovníku ~eské frazeologie a idiomatiky zachycuje
soudobou ~eskou frazeologii a idiomatiku se zamìøením na vìtné typy. Nový ~tvrtý
díl S^FI je zalo`en na datech obsa`ených v ^eském národním korpusu. Orientuje se
na ustálené výrazy v podobì vìty. Obsahuje ustálené idiomatické vìty, ustálená
spojení, propozi~ní frazémy a idiomy, napøíklad Podle sebe soudím tebe. U souseda
v{echno lep{í. Leze na nìj spaní. Soused za pøítele stojí. To jsou jenom tì{ínská
jablí~ka. Pomluva klí~ovou dírkou prochází. Je kost a kù`e. To zrovna. V tom je jádro
pudla. Ne` by øek {vec.

Slovník spisovné ~e{tiny pro {kolu a veøejnost s Dodatkem Ministerstva
{kolství, mláde`e a tìlovýchovy ^eské republiky

Hlavní redakce: PhDr. Josef Filipec, CSc., prof. PhDr. Franti{ek Dane{, DrSc.,
PhDr. Jaroslav Macha~, Vladimír Mejstøík.

Autorský kolektiv: PhDr. Vlasta ^ervená, PhDr. Josef Filipec, CSc., PhDr. Fran-
ti{ka Havlová, PhDr. Václava Holubová, PhDr. Miloslav Churavý, PhDr. Libu{e
Kroupová, CSc., PhDr. Jaroslav Macha~, Vladimír Mejstøík, Jiøí Mudra, PhDr. Eva
Pokorná, PhDr. Bìla Po{tolková, CSc., PhDr. Zdeòka Sochová, CSc., PhDr. Naïa
Svozilová, CSc., PhDr. Miloslava Knappová, CSc.

Slovník spisovné ~e{tiny pro {kolu a veøejnost (s Dodatkem Ministerstva {kolství,
mláde`e a tìlovýchovy ^eské republiky) byl vydán v Praze, v nakladatelství Aca-
demia, v roce 2010 ve tøetím vydání. Normativní výkladový Slovník spisovné ~e{tiny
podává komplexní lexikografický popis témìø 50 000 slov sou~asné ~e{tiny s pøihléd-
nutím k vývoji jazyka i spole~nosti. Sou~ástí heslového odstavce je pou~ení o pravo-
pise a výslovnosti slov, o jejich deklinaci, u pøejatých lexikálních jednotek lze najít
zmínku i o jejich pùvodu. Slova jsou charakterizována z hlediska stylového zaøazení,
z hlediska frekvence a ~asového zaøazení. Vedle spisovného jazyka jsou uvedena také
slova zaøazená do obecné ~e{tiny, slova slangová, slova zastarávající. U`ivatel se
seznámí s výklady slovních významù v~etnì terminologických a frazeologických,
sou~ástí je také exemplifikace. K slovníku jsou pøidány pøílohy, které podávají pøehled
o tvoøení slov v ~e{tinì, dále soupis rodných jmen a pøíjmení, rejstøík zemìpisných
jmen, zkratek a zna~ek. Pø. slovan{tina, -y ` 1. pøedpokládané spole~né východisko
slovanských jazykù, praslovan{tina 2. nìkt. ze slovanských jazykù: církevní slovan-
{tina (Filipec 2010: 394).

Tezaurus jazyka ~eského: slovník ~eských slov a frází souzna~ných, blízkých a
pøíbuzných

Autorem tohoto slovníku je prof. PhDr. Ale{ Klégr. Slovník byl vydán v Nakla-
datelství Lidové noviny v Praze roku 2007.
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Tematický tezaurus je druh slovníku, který øadí slovní jednotky nikoli abecednì,
ale podle významu. Jedná se o nový pojmový neabecední slovník ~eského jazyka a dle
slov autora (Klégr 2007: 12) bylo zámìrem zrealizovat tezaurus, který by byl onoma-
ziologickým protìj{kem k výkladovému Slovníku spisovného jazyka ~eského
(1960–1971) a jeho pøedchùdci Pøíru~nímu slovníku jazyka ~eského (1935–1957).
Tezaurus se podobá slovníku synonym, jeho zábìr je v{ak mnohem {ir{í. Podává
souhrnný popis slovní zásoby jazyka prostøednictvím systému 885 pojmových hesel.
Ka`dé heslo zachycuje pøíslu{ný pojem pomocí slov rùzných slovních druhù a z
rùzných úhlù pohledu. Na rozdíl od abecedního slovníku, který popisuje význam slov,
tezaurus ukazuje, jakými slovy lze daný význam vyjádøit. Tezaurus jazyka ~eského se
skládá z vlastního slovníku a z rejstøíku. Tezaurus poskytuje kromì synonym celou
{kálu pøístupù k zachycení zamý{leného významu nabízí pohledy z rùzných úhlù
prostøednictvím výrazù významovì nadøazených, podøazených, paralelních,
opa~ných, kauzálnì spjatých a mnoha dal{ích.

Slovník ~eských synonym a antonym

Slovník vytvoøil autorský kolektiv pracovníkù spole~nosti Lingea s. r. o. a vydalo
jej nakladatelství Lingea s. r. o. v roce 2007. Tento slovník je ur~en v{em u`ivatelùm
jazyka, kteøí si chtìjí roz{íøit slovní zásobu a kteøí se chtìjí vyhnout opakování stále
stejných slov v textu ~i v mluveném projevu. Toto lexikografické dílo patøí mezi
nejrozsáhlej{í slovníky svého druhu, lze v nìm nalézt 33 000 hesel se 120 000
synonymy, 23 000 antonymy a 1500 kolokacemi a frazémy (Slovník ~eských synonym
a antonym 2007: 3).

Slovní zásoba se neustále mìní zejména v souvislosti s vývojem spole~nosti a
jednou ze zmìn je i vznik nových slov, event. sémantický posun u stávajících lexikál-
ních jednotek. Slovní zásoba jazyka pøedstavuje subsystém, jeho` jednotkami jsou
slova a slovní spojení. Vnitøním vztahùm mezi jazykovými, resp. lexikálními jednot-
kami a {ir{ím jazykovým souvislostem se vìnují dal{í disciplíny, jako napøíklad
lexikální sémantika, etymologie, onomastika, stylistika apod. Pøedmìtem této ~ásti
pøíspìvku bude lexikálnì-sémantický popis vybraných lexémù. Lexikální sémantika
studuje významovou stránku lexikálních jednotek, samotný lexikální význam v{ak
není jednoduché definovat. V podstatì lze øíci, `e se jedná o jazykovì vyjádøený odraz
pojmenovávané skute~nosti, o my{lenkový obsah vyjádøený jazykovým znakem
(Filipec 2010: 527). Rozli{ují se dvì slo`ky lexikálního významu:
1. pojmová (nocionální, kognitivní, vìcná) – vyjadøuje vztah k denotátu znaku,
2. pragmatická – konotace, pøedstavuje vedlej{í významové rysy lexému, napøíklad

postojové, estetické, expresivní (Cvr~ek a kol. 2010: 70).

Slovní zásoba se neustále promìòuje a vyvíjí, nìkterá slova jsou z u`ívání
vytla~ována, zastarávají, dostávají se na periférii lexikálního systému, na druhé stranì

vznikají nové jazykové jednotky. Tento proces je pøedev{ím odrazem spole~enského
vývoje, je ov{em také zpùsoben vnitøním jazykovým vývojem, zmìnami v systému
pojmenování, v slovotvorných strukturách apod (Hauser 1980: 44).
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Dále se zamìøíme pøedev{ím na neologismy, tj. nová slova, slova s novými
významy ~i na slova, u nich` do{lo k sémantickému posunu. K mnohým neolo-
gismùm se dotvoøila dal{í nová odvozená slova, pøípadnì se u`ívání nìkterých
neologismù roz{íøilo i do sféry kulturní, publicistické apod. V sou~asné lexikologii se
setkáváme s tzv. neosémantizací, co` znamená, `e ke konkrétùm pøibývá abstraktní
význam. Tento jev souvisí pøedev{ím s novými reáliemi, s potøebou pojmenovat
novou realitu. ^asto se jedná o pøejímky.

Materiálovì vycházíme ze slovníku Nová slova v ~e{tinì. Slovník neologismù

(Martincová a kol. 1998) a Nová slova v ~e{tinì. Slovník neologismù 2 (Martincová a
kol. 2004). Tento slovník zachycuje pøedev{ím neologismy, tzn. novì utvoøené nebo
pøevzaté jazykové znaky, které vznikají z potøeby pojmenovat nìco nového (Kraus
2009: 551). Vybrali jsme výrazy, které souvisejí s novými formami komunikace,
s obory, jako je výpo~etní technika, sou~asný `ivotní styl, i `ivotní prostøedí. Ne v`dy
se jedná o slova novì vzniklá v poslední dobì. Pøi srovnávání významù také
vycházíme ze Slovníku spisovné ~e{tiny (2010) a v pøípadì pøejatých lexémù z Nového
akademického slovníku cizích slov A–@ (2009).

Adjektivum ~itelný má dnes tyto významy: 1. který lze pøe~íst (Filipec 2010: 50);
jasný, srozumitelný, prùhledný: volby málo ~itelné pro ob~any; zku{enosti beze slov,
a pøece ~itelné; dobøe ~itelný politik (Martincová 1998: 59). V pøípadì této jednotky
se projevila neosémantizace ve smyslu pøibývání abstraktního významu k pùvodnímu
konkrétnímu významu.

U substantiva adresa najdeme následující významy: 1. údaj na dopise nebo zásilce
obsahující jméno pøíjemce a místo dodání: napsat adresu, zpáte~ní adresa, 2. údaj
jména a bydli{tì: dát mu svou adresu, zmýlit se v adrese, 3. ~íslo nebo symbol
odkazující na místo v pamìti po~íta~e (Filipec 2010: 16); 1. po~. elektronický kód,
který odkazuje na místo ulo`ení ~i ur~ení dat v pamìti po~íta~e: data jsou ulo`ena v
adresách, pamì�ová adresa, správa adres v síti, 2. po~. (v elektronické po{tì) údaj
identifikující pøíjemce i odesílatele: elektronická adresa, e-mailová adresa (Martin-
cová 1998: 25); po~. údaj identifikující umístìní webové stránky na Internetu,
umo`òující její vyhledání: internetová adresa, webová adresa, webovská adresa (Mar-
tincová 2004: 31).

Adjektivum pøátelský má následující významy: 1. k pøítel, k pøátelství: pøátelská
dvojice, pøátelský (sportovní) zápas, 2. mezi pøáteli obvyklý, kamarádský: pøátelské
prostøedí, pøátelská pomoc, pøátelský dopis (Filipec 2010: 320); odpovídající po`a-
davkùm, potøebám nìkoho, nì~eho, pøíznivý, kladnì se projevující: ekologicky pøátel-
ský zpùsob vyu`ívání de{tného pralesa, u`ivatelsky pøátelské produkty, u`ivatelsky
pøátelský program (Martincová 1998: 231, 317). Neosémantizaci lze spatøit ve
vlastnosti produktu umo`òující u`ivateli snadné a lehké u`ívání (Janovec 2007: 60).

Substantivum recyklace je definováno následujícím zpùsobem: tech. opìtné
vyu`ití, recyklování: recyklace asfaltu, betonu, recyklace jaderného paliva (Kraus
2009: 685). Podobnou definici tohoto lexému bez sémantického posunu najdeme té`
ve Slovníku neologismù: opìtovné zpracování, zpracovávání pou`itých materiálù,
výrobkù apod. ve výrobním procesu k získání znovupou`itelných materiálù: recykla-
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ce papíru, recyklace umìlých hmot, recyklace energií, závod na recyklaci obalù,
technologie recyklace pou`itých baterií (Martincová 1998: 243); nové, dal{í vyu`ití
nì~eho z minulosti, nì~eho starého: recyklace my{lenek vyzna~ujících se stále men{í
objemností (Martincová 2004: 384). Ke konkrétnímu významu pøibyl i význam
abstraktní.

U substantiva lustrace najdeme následující vysvìtlení: zji{�ování osobních údajù:
lustrace kandidátù pro volby, lustrace poslancù (Filipec 2010: 169); 1. náhled do
nìjakého registru s cílem zjistit nìjaká fakta: lustrace poslancù, 2. výsledek lustro-
vání: zjistit pozitivní lustraci (Kraus 2009: 492); 1. práv. na zákonném základì

provìøování osob pùsobících ve vymezených vedoucích a veøejných funkcích: zákon
o lustracích, negativní výsledek lustrace je pøedpokladem pro výkon státní funkce,
2. výsledek lustrace (ve významu 1): negativní lustrace, pozitivní lustrace (Martin-
cová 1998: 146); provìøování, provìøení, kontrola nì~eho (nový význam): lustrace
sbírek muzeí a galerií by mìla být dokon~ena v ~ervnu pøí{tího roku, poplatek za
lustraci vozu hradí zájemce o vozidlo (Martincová 2004: 235).

U substantiva veøejnost nalezneme tyto významy: 1. souhrn v{ech jedincù ur~itého
spole~enství, spole~nost, ob~ané: slu`ba veøejnosti, svìtová veøejnost, 2. veøejné
prostøedí: vystoupit na veøejnosti (Kraus 2010: 488); ur~ovaný ~len slovního spojení
mající význam okruhu osob se stejným vztahem k nì~emu, napø.: lékaøská veøejnost,
vìdecká veøejnost, {achová veøejnost, u`ivatelská veøejnost, voli~ská veøejnost,
podnikatelská veøejnost. Tento výraz jako ~len multiverbizovaných pojmenování se
u`ívá velmi ~asto. Vìcný význam je vyjádøen ur~ujícím adjektivem. (Martincová
1998: 321)

Adjektivum zelený je charakterizováno tímto zpùsobem: mající barvu jako ~erstvá
tráva, jehli~í apod.: zelené listí, zelené louky, zelené o~i (Filipec 2010: 563); jsoucí
~lenem hnutí nebo strany s ekologickým programem: zelený politik, zelená turistika
(turistika, její` aktivity jsou spjaty s pøírodou, krajinou a venkovským prostøedím),
zelený most: místo, stavba (most, tunel) umo`òující bezpe~ný pøesun, migraci `ivo-
~ichù (Martincová 2004: 548–549). V tomto pøípadì se jedná o posunutí významu ve
smyslu ohleduplný k `ivotnímu prostøedí.

Substantivum scéna má následující významy: 1. jevi{tì: divadelní scéna, 2. di-
vadlo: malé scény, 3. divadelní, jevi{tní apod. výstup: alegorická scéna na plese,
4. hádka, výstup: man`elské scény, ztropit scénu (Filipec 2010: 378); 1. jevi{tì (divadla):
vystoupit na scénì, potlesk na otevøené scénì v prùbìhu pøedstavení, 2. divadlo (jako
instituce i jako budova): Nová scéna Národního divadla, 3. divadelní (té` filmový)
jevi{tní výstup, 4. nechutný výstup, projev, hádka, spor: trapná scéna, vyvolávat
scény, 5. publ. oblast veøejného pùsobení, její ú~astníci: nová tváø na hudební scénì,
názorové støety politické scény (Kraus 2009: 716); scéna napø. politická- politické
síly, jejich uskupení, politika: objevit se na politické scénì (Martincová 1998: 214).

Verbum artikulovat pøedstavuje tyto významy: 1. pohyby mluvidel tvoøit hlásky,
vyslovovat: správnì artikulovat hlásky, 2. zøetelnì vyjadøovat: artikulovat problémy
(Filipec 2010: 21); 1. lingv. tvoøit, vyslovovat hlásky: správnì artikulovat, 2. vyslovit,
formulovat: artikulovat my{lenku (Kraus 2009: 76); (z)formulovat, vyjadøovat, podat
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zøetelnì my{lenku, názor apod.: artikulovat po`adavek, artikulovat problémy, neumìl
souvisle veøejné prostøedí: vystoupit na veøejnosti (Filipec 2010: 488); ur~ovaný ~len
slovního spojení mající význam okruhu osob se stejným vztahem k nì~emu, napø.:
lékaøská veøejnost, vìdecká veøejnost, {achová veøejnost, u`ivatelská veøejnost,
voli~ská veøejnost, podnikatelská veøejnost. Tento výraz jako ~len multiverbizova-
ných pojmenování se u`ívá velmi ~asto. Vìcný význam je vyjádøen ur~ujícím
adjektivem. (Martincová 1998: 321)

V souvislosti s novými reáliemi se v 90. letech minulého století ~eská slovní
zásoba obohacovala pøejímkami z cizích jazykù. Jako pøíklad lze uvést lexém image:
pøedstava, obraz osoby, vìci nebo jevu ~asto zámìrnì pìstovaný s cílem získat úspìch,
ekon. dobré jméno ur~itého výrobku, podniku, obchodní zna~ky, psych. psychický
otisk reality subjektivnì pøepracovaný do formy dojmu, obrazu skute~nosti (Kraus
2009: 338); 1. povìst, renomé: nehodilo se to k zavedené písni~káøovì image, reformy
zmìnily image strany, 2. vnìj{í podoba nì~eho: po{ta zmìnila jen image pøepá`ek,
budování dobrého jména firmy zùstalo u image (Martincová 1998: 111–112); vzta-
hující se k image (povìsti, renomé), vytváøející, zabezpe~ující image nìkomu: mnoho
lidí trpí tím image problémem (Martincová 2004: 170).

Substantivum promotion znamená: propagace, reklama, propaga~ní kampaò

(zvlá{tì pøi uvedení nového výrobku na trh): propagace nového výrobku, propagace
nové desky (Kraus 2009: 657); propagace (výrobku, akce apod.), propaga~ní kampaò:
sehnat peníze na masivní promotion, promotion probíhala v závìru roku (Martincová
1998: 227); vztahující se k podpoøe prodeje (nového) výrobku, slu`by, k tomu ur~ený,
jí se zabývající, promo~ní: realizovat v marketech promotion akce, promotion agen-
tura, promotion dárek (Martincová 2004: 352).

V pøípadì verba brázdit nalezneme ve slovníku následující významy: 1. dìlat rýhy,
brázdy, 2. pøen. kni`. loï brázdí moøe (pluje po nìm), letadlo, pták brázdí vzduchem
(letí) (Kraus 2010: 36); po~. prohlí`et, procházet webové stránky, surfovat po Inter-
netu (Martincová 2004: 63).

I v pøípadì substantiva singl lze také hovoøit o sémantickém posunu. Ve Slovníku
spisovné ~e{tiny najdeme následující vysvìtlení: sport. V tenisu: hra jedné dvojice,
(jezdit) v singlu (pøi veslování): sám (Filipec 2010: 387); 1. sport. (v tenisu) hra jedné
dvojice, dvouhra, 2. (ve vodním sportu) loï pro jednu osobu, 3. hovor. malá gramo-
fonová deska s nahrávkou jedné písnì na ka`dé stranì, 4. nahrávka jedné písnì,
skladby (Kraus 2009: 730); kdo `ije sám, osamocenì (Martincová 1998: 270).

Obsahem druhé ~ásti tohoto pøíspìvku je charakteristika významu vybraných
lexémù na základì popisu v sou~asných ~eských lexikografických pøíru~kách, tedyz
hlediska sou~asného, synchronního stavu jazyka.
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