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Anotace
Bakalářská práce podává přehled neologismů v českém jazyku v oboru gastronomie. Je
rozdělena do několika částí. První část se teoreticky zabývá neologismy, popisuje změny
jazyka po revoluci v roce 1989 a způsob, jakým jsou v našem jazyce přejímána cizí slova,
včetně jejich pravopisných podob. Také se věnuje historickému společensko-politickému
kontextu. Další část se věnuje mediální analýze časopisu Vlasta a zkoumá, s jakou
frekvencí v něm byla mediálně pokrývána gastronomická témata od roku 1989. Časopis
Vlasta byl pro tuto práci zvolen z důvodu jeho dlouhodobého vydávání. První číslo tohoto
týdeníku vyšlo již v roce 1947. Práce dále informuje o magazínech, které se věnují
gastronomii a začaly vycházet po revoluci. Pro doplnění jsou přiloženy dva rozhovory.
První s Janou Bilíkovou se věnuje vztahu mezi médii a kuchaři a pojednává o vlivu
sociálních sítí na tuto profesi. Druhý rozhovor se Šárkou Hamanovou popisuje způsob
psaní pro lifestylové magazíny a debatuje pomezí tohoto žurnalistického žánru s PR.
Poslední část je věnována konkrétním neologismům, které se v českém jazyce objevily po
roce 1989. Hesla obsahují gramatické informace, původ (pokud je nezbytný), význam
a konkrétní případ užití v kontextu společně se zdrojem.

Annotation
Thesis presents overview of neologisms in Czech language in the field of gastronomy. It is
devided into several parts. The first part describes neology and neologisms, changes of the
language after the revolution in 1989 and ways in wich the foreign words are adapted into
new language considering their written form as well. Historical facts are included. The
other part is dedicated to the medial analysis of Vlasta magazín and tries to notice the
frequency of covering gastronomy based topics after the year 1989. This magazin was
chosen as the best elemnt to examin due to its long term publishing. The very first issue of
thes weekly magazine was published in 1947. Thesis continues to inform about new
magazies on the marke that cover the topic of gastronomy. To fullfil the need of the thesis,
there are two interview included. The first one with Jana Bilíková dedicates to the
relationship between the meedia and a cook and also sees the importancy in social media.
The othe interview with Šárka Hamanová describes the way of writting for lifestyla
magazine and debates the edge between a journalism and PR.The last part is bulit as a

dictionary that shows exact neologisms used in the language. Each word is completed with
the grammar information, pronunciation (if needed), its meaning and exact usage in the
sentence including the source.
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1 Úvod
Jazyk slouží jako komunikační prostředek vyvíjející se společnosti. Stejně jako společnost
se i jazyk postupně rozvíjí, mění a odráží jevy a skutečnosti s ní spojené. Změny nejsou
vždy na první pohled znatelné, jedná se totiž o systém, ve kterém proměny probíhají velice
pozvolna, zato však neustále. Nejznatelnější ze všech proměn jsou ty ve slovní zásobě. Ta
se totiž s přílivem nových technologií, systémů a předmětů obohacuje o nové výrazy, které
ji rozšiřují. Děje se tak kvůli schopnosti pojmenovávat nové skutečnosti, které nás
obklopují.
Důležitou roli ve vývoji slovní zásoby hrají neologismy, a to zejména cizího původu. Přes
všechny historické snahy se totiž ne vždy podaří vymyslet nové ryze české slovo, které by
se v jazyce bezproblémově adaptovalo. Uživatelé češtiny – její mluvčí – se tak často
uchylují k přejímání pojmenování z cizích jazyků. Slova takto přejatá se postupně
začleňují do našeho jazyka.
Nejsou to ale jen slova, která pojmenovávají nové skutečnosti v naší společnosti.
V určitých případech je potřeba nahradit již stávající lexikální jednotky novými a udržovat
tak jazyk v jeho měnícím se tempu. Příkladem je administrativní slovní zásoba. Ačkoliv
generace našich rodičů, tedy lidé narození v sedmdesátých letech a dříve, chodili na
schůzku, současní zaměstnanci chodí spíš na meetingy a breefingy, často dělají různé
brainstormingy a účastní se workshopů, které zlepšují jejich mind sety a také soft skills.
Nicméně vezmeme-li v potaz stav současné globalizované společnosti, není divu, že tomu
tak je. Podmínkou přijetí do téměř každé práce je alespoň pasivní znalost cizího jazyka
a velice často se stává, že zaměstnanci jsou nuceni komunikovat s klienty nebo
spolupracovníky ze zahraničí.
Jinak tomu není ani v oboru gastronomie. Ačkoliv si česká hospodyně v době
předrevoluční vystačila s běžnou slovní zásobou, ta současná by měla znát pojmy, jako
jsou filírování, glazování nebo třeba microplane. Velkou zásluhu nejen ve vývoji slovní
zásoby v tomto oboru má listopadová revoluce roku 1989 a společensko-politické změny,
které po ní následovaly. Otevření se světu po pádu komunistického režimu postavilo český
jazyk do zcela nové pozice, kdy začal přicházet do bezprostředního kontaktu s ostatními
jazyky

a

kdy

začal

být

ovlivňován

novými

hospodářskými,

technologickými

a intelektuálními skutečnostmi. I v současnosti tak dochází ke sbližování jazyků, které
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probíhá na všech úrovních života. Důležité je poznamenat, že neexistují pouze přijímající
a dávající jazyky. Stejně jako čeština se postupně rozvíjejí a obohacují všechny jazyky,
a když se nám to nemusí zdát jako reálné, i ostatní jazyky přejímají z naší mateřštiny.1
Slovní zásoba je tak neustále v pohybu a změna slovníku a jeho doplňování je jev žádoucí.
Jeho stav totiž odráží úroveň společnosti, ve které žijeme.
V první části své práce se detailněji zabývám definicí pojmů z oblasti neologie
a neologismů, popisuji obecný vývoj českého jazyka a nejdůležitější události, které vedly
k celospolečenskému – tedy i jazykovému – uvolnění. Na tuto část navazuji kapitolou
pojednávající o principech obohacování slovní zásoby.
Druhá část práce je věnována rozborům samotných médií. Hlavním cílem bylo zjistit, jak
se zvýšila frekvence výskytu textů o gastronomii od roku 1989. Nejdůležitějším zdrojem
pro mě byl časopis Vlasta, protože tento týdeník vychází nepřetržitě již od roku 1947. Také
Zaměřil jsem se také na ostatní časopisy, které se gastronomii přímo věnují a které začaly
vycházet po roce 1989. Na tuto část navazuje slovník neologismů.
Celá práce je doplněna dvěma rozhovory. V prvním z nich diskutuji se Šárkou Hamanovou
o vývoji mediálního pokrytí gastronomických témat. Druhý je s kreativní šéfkuchařkou
restaurací sítě Ambiente Janou Bilíkovou o dopadu médií na kuchařskou profesi.

1

DANEŠ, František. Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009, s. 67–

68. ISBN 978-80-246-1648-3.
3

2 Neologie
Přirozený jazyk funguje na základě interlingválních a extralingválních faktorů jako živý
organismus. Kvůli potřebám pojmenovat nové věci vznikají nebo se do jazyka dostávají
nová slova, tzv. neologismy. Disciplína, která se zabývá jejich vznikem a užíváním nových
lexikálních jednotek se nazývá neologie. Česká lingvistika projevuje oproti jiným zemím
zvýšený zájem o výzkum neologismů teprve v posledních desetiletích. Přirozeně se tak lze
domnívat, že tuto reakci vyvolala rozsáhlá společenská změna – listopadová revoluce roku
1989, která významně ovlivnila vývoj/uvolnění českého jazyka.2 Podrobnější popis těchto
změn je popsán v kapitole tři této práce.

2.1 Neologismy
Neologismy jsou z pravidla pravými opaky historismů a archaismů. Především se jedná
o lexikální jednotky3, ale lze je zaznamenat také v gramatice. Často o nich mluvíme jako
o dokumentačních jednotkách, které sociolingvisticky dokumentují dobu, ve které vznikly.
Skupinu nových slov rozdělujeme do dvou kategorií. Jednou z nich jsou neologismy, které
naši slovní zásobu obohacují nejenom o novou lexikální jednotku, ale zároveň
pojmenovávají nový předmět naší reality. Byť jsou takto neologismy chápány velice často,
nesmí se opomenout také druhá kategorie slov, která nahrazují již existující pojmenování
a slovní zásobu tak pouze obohacují, a nepojmenovávají žádný nový předmět. Z původního
lexému se tak postupně stává archaismus.
Je důležité poznamenat, že ne všechny nové prvky se považují za neologismy. Abychom je
tak mohli nazývat, musí mít potenciál zařadit se do centra slovní zásoby a být vytvořeny

2

ADÁMKOVÁ, Petra, MARTINKOVÁ, Michaela a Oldřich ULIČNÝ, ed. Studie k

moderní mluvnici češtiny: Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2013, s. 105. ISBN 978-802-4436-227.
3

Lexikální jednotka, též shodně označována jako lexém, je formálně významovou

jednotkou lexikonu, která je „nadřazena všem svým konkrétním manifestacím v řeči, u
ohebných slov zahrnující celé paradigma (miluji, miloval jsem, budu milovat, […], dívka,
dívky, dívkou, […]).“ – Encyklopedický slovník češtiny (Hladká, 1995)
4

systematicky. To znamená, že musí zasahovat do všech komunikačních oblastí napříč
a nevztahovat se pouze k určitým komunikátům. Pokud tyto podmínky nesplňují, pak nejde
o neologismy, ale o okazionalismy a autorská slova.4 Na rozdíl od vlastních neologismů
jsou okazionalismy pouze příležitostnými neologismy, které se nejčastěji objevují v poezii,
kde plní především estetickou funkci. Setkat se s nimi lze i v psané a tištěné publicistice.
Podle M. Jelínka vznikají vlastní neologismy z „nějakého komunikativního podnětu“,
oproti tomu okazionalismy jsou výsledkem „individuálního řečového aktu“ (Kritérium
systémovosti při kodifikaci spisovné normy, 1996, s. 38). Mohou obsahovat doprovázející
významy a konotace, jako například expresivitu (u většiny okazionalismů), pejorativnost
(teleblábol, J. Rejžek Literární Noviny 34/1999) nebo komický záměr (nezdravenko – ten
kdo nezdraví, R. Křesťan, Český Rozhlas 2, 28. 1. 2000), vtip (větrodeštismus, J. Hanák,
Lidové Noviny 1990), ironii (superúředník ministr Špidla, LN 11. 12. 1999) aj.5
3

Česká slovní zásoba po roce 1989

Jako přirozená časová hranice, po které můžeme sledovat rozsáhlý příliv nových
jazykových jevů do českého jazyka, se nabízí polistopadové období roku 1989.
V souvislosti s novou společenskou situací začalo přibývat značné množství nových
lexémů, které jsou z velké části tvořeny internacionalismy.
Tento proces byl přirozeně dynamicky ovlivněn přibýváním společensko-kulturních
kontaktů, mezi které řadíme především možnost cestovat a volný kontakt s cizojazyčnými
médii a publikacemi. Po zhroucení komunistického bloku v Evropě je nárůst slovní zásoby
značný nejen v českém jazyce, ale také v ostatních slovanských jazycích.6
Tyto změny byly reflektovány dvěma protichůdnými postoji. První z nich v souladu

4

ADÁMKOVÁ, Petra, MARTINKOVÁ, Michaela a Oldřich ULIČNÝ, ed. Studie k

moderní mluvnici češtiny: Dynamika českého lexika a lexikologie. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 2013, s. 106–107. ISBN 978-802-4436-227.
5

Podrobněji viz VLADIMÍR STANĚK. Okazionalismy v současné české publicistice.

Naše řeč, 85, 2002, číslo 2, s. 57–67.
6

HECL, Miloš. Slovní zásoba češtiny a její změny. DANEŠ, František. O češtině pro

Čechy. 1. Praha: Orbis, 1960, s. 19.
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s novým společenským způsobem uvažování respektuje alternativní hodnoty, odlišné
myšlenkové proudy a odlišnosti obecně. To znamená odklon on normativního způsobu
používání jazyka, ať už individuálně, tak institucionálně. Příčinou i důsledkem tohoto
počínání byl zvýšený zájem o cizí jazyky a jazyky etnických menšin a s ním spojený
odklon od spisovné češtiny.
Na druhé straně se v české společnosti zvyšovala prestiž spisovného českého jazyka.
Obzvláště v médiích se ukazuje, jak si především mluvčí osvojili tento způsob kultivované
komunikace jako symbol příslušnosti k prestižním elitám. Často to však bylo na úkor
hyperkorektnosti, a ne vždy funkčních knižních výrazů. Důvodem pro užívání této formy
jazyka je skutečnost, že se spisovná čeština stala ve veřejném a oficiálním prostředí
očekávanou normou a její odchylky nebyly příliš akceptovány. Podle Jiřího Krause, to ale
byli většinou především laici a nikoliv lingvisté, kteří je ať oprávněně, či bezdůvodně
kritizovali. Tyto tendence však postupem opadly a přístup k jazyku se stal liberální.7
Největší proměnu lze pozorovat v oblasti slovní zásoby. Ta totiž změny ve společnosti
odráží nejrychleji. Pohledem do starých novin a dalších periodik si čtenář může snadno
uvědomit, že je to právě lexikum, které je jiné. Naopak neshledá žádné výrazné změny ve
skloňování, časování, vazbě sloves a předložek či jiný slovní pořádek.8
Motivací pro tyto změny je nespočet. Jde především o skutečné jazykové potřeby, kdy
stávající možnosti nejsou dostačující k řádnému pojmenování a je potřeba rozšířit slovní
zásobu o nové jevy. Mezi lidské vlastnosti patří snaha o napodobování módních trendů,
tedy i těch jazykových, a nezůstat tak „pozadu“.
„Nejvýraznějším rysem pohybu v současné češtině (a zřejmě i v dalších jazycích) je
masivní vliv angličtiny (především americké) […] V celém tomto složitém a málo
kontrolovaném (či kontrolovatelném) procesu hraje důležitou – leč neblahou – roli malá
znalost cizích jazyků v české společnosti. Je to jistě do značné míry následek izolace, v níž

7

KRAUS, Jiří. Čeština let devadesátých – konstanty a proměnné. Přednášky z 42. běhu

LŠSS [Letní školy slovanských studií]. Díl 1. Přednášky z jazykovědy. Uspořádal Jiří
Hasil. Praha : Univerzita Karlova, 1999, s. 31–35. ISBN:80-85899-68-X
8

HECL, Miloš. Slovní zásoba češtiny a její změny. DANEŠ, František. O češtině pro

Čechy. 1. Praha: Orbis, 1960, s. 19.
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jsme posledních padesát let žili; ale patrně ani školství a celkové zájmy a postoje Čechů v
období mezi válkami tu nejsou bez viny. Následkem toho dnešní česká společnost zvládá
novou situaci s obtížemi a s mnoha zbytečnými nedostatky. Jde v podstatě o to, že nové
výrazy se sice horlivě přijímají, ale jejich výslovnost, pravopis i přesný význam jsou pro
jejich uživatele věcí jen nedostatečně; prostě řečeno, jde o přejímání a užívání často hodně
povrchní […] a asi i o nešťastný český sklon „napodobovat cizinu a modlářsky se jí
obdivovat“ (Bolzano). (Kultura a struktura českého jazyka, s. 68)9
Nejnápadnější vliv na náš jazyk má v současnosti již výše zmíněná angličtina, a to právě
v oblasti slovní zásoby. Výpůjčky přijímáme i z mnoha dalších jazyků. Je možné
rozpoznávat dva typy výpůjček. Prvním z nich je přejetí kompletně nového pojmu a jeho
příslušného pojmenování – příkladem může být káva, čaj, motor, banka, šek, disketa,
mobil aj. – nebo se existující výraz pouze nahradí novým slovem.10
Je nasnadě se domnívat, že velký vliv na český jazyk měla také ruština. Pravdou však je, že
ačkoliv v průběhu socialismu byla ruština důležitým jazykem, nezanechala v češtině žádné
velké stopy. Přejímky z anglického jazyku byly daleko častější, především v oblastech
techniky, vědy, sportu a hudby. Důsledkem však bylo až zbytečné nadužívání anglicismů a
v mnohých případech jimi byla nahrazena slova se stejným významem a v češtině již plně
vžitá. Příkladem je nahrazení slov poštovní schránka, hotovost, návrat či sedlák slovy P. O.
box, cash, comeback a farmář.
Nemalou skupinou tvoří cizí slova mezinárodního charakteru. Ta mají v mnohých
případech latinsko-řecké základy, proto je vnímáme jako internacionalismy. Mezi tato
slova se řadí například podstatná jména jako diverzita (rozmanitost), komodita (zboží,
výrobky), kauza (případ), slovesa dramatizovat, kooperovat, kolidovat aj. Často však
dochází ke špatnému porozumění těmto slovům a následně jejich nevhodnému používání.11
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DANEŠ, František. Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009, s. 68.

ISBN 978-80-246-1648-3.
10
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Pokud jde o domácí výrazy, setkáváme se jednak s vyšší frekvencí slov, která už v českém
jazyce byla užívána dříve, ale také se slovy nově vznikajícími, která postupně zaplavují
naši řeč jak v psaném, tak mluveném projevu. Brzo po listopadové revoluci roku 1989 se v
hojném množství začala používat slova vstřícný, smysluplný, slušnost. Dělo se tak
působením osobnosti Václava Havla, který tato slova často užíval. Mezi další taková slova,
která jsou českému jazyku vlastní, ale přestala se používat a mluvčí si k nim znovu našli
cestu až v 90. Letech, patří oslovit/oslovovat, přečíst, (ne)čitelný, pojmenovat nebo
ošetřit/ošetřovat, k němuž se později objevilo synonymum opečovat/opečovávat.12
Mnozí uživatelé jazyka se k přejímání z jiných jazyků staví negativně. Cítí ohrožení
svébytnosti národního jazyka, dokonce i jeho zánik. Vznikají tak hanlivé pojmy jako
spanglish, který označuje spojení španělského a anglického jazyka, franglais pro
kombinaci francouzštiny a angličtiny, kombinaci češtiny a angličtiny nazýváme czenglish.
Podíváme-li se zpět do minulosti, můžeme zaznamenat puristické tendence z dob
národního obrození (2. polovina 19. století), kdy snahou bylo nahradit co nejvíce slov
přejatých z němčiny novými českými slovy. Většina těchto nových slov se však neuchytila.
Ačkoliv mají většinou všechny umělé snahy o zásah do jazyka mizivou šanci na uchycení
se, v ojedinělých případech mohou mít úspěch – v 19. století bylo německé slovo luft
používáno naprosto běžně, včetně jeho odvozenin jako vyluftovat (vyvětrat); toto slovo
však bylo později nahrazeno slovem vzduch, vytvořeným na základě ruského vozduch.13

3.1 Společensko-politické změny
V lednu roku 1989 se při příležitosti dvacátého výročí upálení Jana Palacha konaly
vzpomínkové demonstrace. Komunistický režim tehdy vyslal do ulic vodní děla a speciální
zásahové jednotky s psovody. Tato reakce režimu přiměla ještě více lidí, aby se později
zapojili do nadcházejících demonstrací. Na konci června téhož roku zveřejnilo hnutí Charta
77 dokument s názvem Několik vět, který obsahoval sedm požadavků:
•

12
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Aby byli okamžitě propuštěni všichni političtí vězňové.
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•

Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.

•

Aby přestaly být kriminalizovány a pronásledovány různé nezávislé iniciativy
a začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v očích veřejnosti už dávno
jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho
různotvárnosti. Zároveň by neměly být kladeny překážky vznikání nových
občanských hnutí, včetně nezávislých odborů, svazů a spolků.

•

Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny všech forem
politické manipulace a předběžné i následné skryté cenzury a otevřeny svobodné
výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud
nezávisle na oficiálních strukturách.

•

Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů.

•

Aby byly všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit
životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně
předloženy k všestrannému posouzení odborníkům a veřejnosti.

•

Aby byla zahájena svobodná diskuse nejen o padesátých letech, ale i o Pražském
jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné normalizaci. Je smutné, že
zatímco v některých zemích, jejichž armády tehdy do Československého vývoje
zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále ještě
velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního
vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí společenského
života u nás.

Další demonstrace proběhly 21. srpna a následující 28. října. Vedení KSČ se sice snažilo
zavádět tvrdá opatření – především prostřednictvím StB –, avšak tím pouze přilévalo olej
do ohně. Po listopadové zprávě o pádu berlínské zdi bylo jasné, že situace přestává být pro
české komunisty přívětivá. Mimo tuto německou událost tomu také napomohlo polské
společenské hnutí Solidarita, které vyhrálo v červnových volbách, a příprava prvních
svobodných voleb v Maďarsku, jehož svobodná Maďarská republika byla vyhlášena na
konci října 1989.14
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„Domnívám se, že žijeme v takové historické krizi totalitního systému komunistického
typu […] dnešní moc se opravdu ocitá na jakémsi rozcestí […] je jakoby zahnána do kouta,
neví přesně, co má dělat a počíná si trošku chaoticky, trošku hystericky: dělá kontroverzní
věci,“ řekl v červenci pro Rádio Svobodná Evropa Václav Havel.15
3.1.1

Listopadové události v r. 1989

V pátek 17. listopadu se na pražském Albertově po 16. hodině konala studentská
demonstrace. Manifestaci k výročí Mezinárodního dne studentstva organizovaly tři složky:
nezávislí studenti, aktivisté a pražské orgány Socialistického svazu mládeže.16 Sešlo se na
ní přes 15 tisíc studentů a mladých lidí, kteří hned po pietním aktu na Vyšehradě zamířili
na Národní třídu. Bezpečnostní složky jim zabránily průchod přes Karlovo náměstí,
demonstranti se tak museli vydat po nábřeží Vltavy. Na Národní třídě proti nim zasáhly
složky Veřejné bezpečnosti a Sbor národní bezpečnosti. Jelikož byla celá demonstrace
vedena v mírovém duchu, pobouřil zásah všechny účastníky. Lidé i z jiných českých měst
se začali sjíždět na Národní třídě a zapalovali svíčky na místě, kde byli studenti zmláceni.
Pomyslným startovačem však byla falešná zpráva o úmrtí studenta Martina Šmída. Ačkoliv
byla brzy dementována, odstartovala vlnu demonstrací s protikomunistickým nádechem.17
Každý den se konaly demonstrace, kterých se postupně neúčastnili pouze studenti, ale
přidávala se i široká veřejnost. Mimo Václavské náměstí se také demonstrovalo na
Letenské pláni a události měly rychlý spád. Již 21. listopadu jednali zástupci Občanského
fóra s premiérem Ladislavem Adamcem. 29. listopadu zrušilo Federální shromáždění
čtvrtý článek ústavy o vedoucí úloze KSČ. Tím de iure skončila více než čtyřicetiletá vláda
jedné strany.
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7. prosince 1989 podala federální strana Ladislava Adamce demisi. O tři dny později
nastoupila tzv. vláda národního porozumění v čele s Mariánem Čalfou, po jejímž
jmenování abdikoval tehdejší prezident Gustav Husák na svoji funkci. Do vedení
federálního shromáždění byl zvolen Alexandr Dubček. Téměř na konci roku 1989 byl ve
Vladislavském sále zvolen českým prezidentem bývalý disident, představitel Charty 77
a hlavní představitel Občanského fóra Václav Havel, jehož heslem se stalo „Láska a pravda
zvítězí nad lží a nenávistí“. 18
Nová společensko-politická situace se pochopitelně odrazila i v jazyce, a to především ve
slovní zásobě. Přibylo mnoho nových slov souvisejících se zavedením tržního
hospodářství, s rozšířením nových technologií, výrobků, podporou ekologie atp. V 90.
letech se rozšířily cizí výrazy jako leasing, grant, sponzor atp., obnovena byla slova spjatá
s první republikou, např. starosta, zastupitelstvo, exekuce. Na druhou stranu vyšla
z užívání spousta slov a slovních spojení spjatá s minulým režimem (pětiletka, předák,
brigáda socialistické práce ).19

4 Obohacování slovní zásoby
Slovní zásoba se rozšiřuje několika způsoby:
1. Odvozování (derivace) slov
Při odvozování slov se ke slovotvornému základu přidají předpony/přípony/koncovky,
např. moře (základové slovo); námořník (odvozené slovo); moř (slovotvorný základ).
Během derivace může dojít ke změnám hlásek ve slovotvorném základu – zkrácení či
prodloužení (hrad – hrádek), střídání (probíhat – průběh), vznik a zánik samohlásek
(zamknout – zamykat); změna souhlásek (krk – krček).
2. Skládání (kompozice)
Skládání je způsob tvorby slov ze dvou a více slovotvorných základů. Nejčastěji je
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využíván při tvorbě odborných názvů: pravoúhlý, rovnoramenný, úhloměr aj. Tyto
složeniny rozdělujeme do tří skupin – vlastní, nevlastní a hybridní. Zatímco vlastní
složeniny se nedají rozdělit na volné spojení slov (dějepis, jihozápadní, novověk apod.),
nevlastní lze na samostatná slova rozdělit (zeměkoule, díkuvzdání, spolupracovat atd.). Za
hybridní označujeme takové složeniny, jejichž jedna část pochází z cizího jazyka
(biopotraviny, topmodelka, ultralehký aj.).
3. Zkracování (abreviace)
Slovní zásoba se obohacuje dvěma způsoby, a to vytvářením zkratkových slov
a iniciálových zkratkových slov.
a) Slova zkratková
Vznikají spojením počátečních písmen nebo slabik víceslovného názvu: Čedok < Česká
dopravní kancelář, Sazka < sázková kancelář, alobal < aluminiový obal atp.
a) Iniciálová zkratková slova
Vznikají z těch iniciálových zkratek, jejichž sled hlásek dovoluje je číst jako slova, např.
ČEZ < České energetické závody, OSA < Ochranný svaz autorský, ARO <
anesteziologicko-resuscitační oddělení.
4. Přejímání a překládání z cizích jazyků
Přejímání slov je velice frekventovaný způsob obohacování češtiny, obzvláště v oboru
gastronomie. Jedná se o proces, během něhož se přejímané slovo postupně adaptuje do
jazyka nového a stává se tak jeho součástí. Proces adaptace probíhá na několika úrovních,
z nichž fonetická a morfologická adaptace nastává bezprostředně po přijetí lexikální
jednotky. Dále jsou to procesy lexikální a sémantické, grafické, syntaktické a stylistické,
které probíhají pomaleji a v některých případech vůbec.
Ladislav Janovec ve své knize Slovní zásoba nezná hranic (Wroclaw, 2009, s. 274–275)
rozeznává čtyři způsoby, podle kterých je možné přejímané lexikální jednotky rozdělovat.
První skupinou jsou slova – v dnešní době nejčastěji přejímaná z angličtiny, která se plně
zařadí do lexikálního systému českého jazyka, protože je společnosti jejich význam znám.
Tyto lexikální jednotky se stanou součástí pouze mluveného nebo pouze psaného projevu,
anebo se začlení do obou těchto sfér komunikační oblasti. Charakteristické pro tuto
skupinu je, že pro ně nevznikají česká pojmenování, a pokud vzniknou, je preferována
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původní přejímka. Příkladem takové jednotky je například heavy metal, který se jakožto
označení pro hudební žánr velice rychle uchytil a překládat ho je nesmyslné.
Druhou skupinou jsou pojmenování, která mají k přejímce přiřazený český ekvivalent. Ten
vznikl nejčastěji kalkováním a řadí se mezi ně také polokalkované výrazy, které nejčastěji
vznikají připojením české zdomácnělé přípony k cizojazyčnému kořeni: mouse – myš;
skate – skejťák.
Do třetí skupiny řadíme takové neologismy, které se do českého lexikálního systému
dostaly nově, ale přímo konkurují již existujícím českým pojmenováním. Příkladem je
slovo wunderkind, které nahrazuje víceslovné zázračné dítě.
Poslední skupinu tvoří takzvané centrum domácí slovní zásoby (pes, kočka, stůl apod.) či
přejímky, jejichž cizojazyčný původ je však zastřen (košile, škola aj.). Tato slova odolávají
vlivu cizojazyčných lexémů.20

4.1 Pravopis obecných přejatých slov
O způsobu, jakým zapisujeme slova cizího původu, rozhoduje především míra jejich
zdomácnění. Míra začlenění slov je různá, a proto se setkáváme s původními zápisy, jako
například pizza, ale také s adaptovanými podobami, jakými jsou rostbíf nebo špagety.
Mnohá přejatá slova časem zdomácní natolik, že se přizpůsobí českému pravopisnému
a tvaroslovnému systému. Podle míry zdomácnění rozlišujeme:
4.1.1

Slova počeštěná

Pravopis počeštěných slov zpravidla odpovídá jejich české spisovné výslovnosti.
a) Odstraňují se skupiny ae, ai, oe, které vyslovujeme jako [e/é], např.

prémie,

pedagog, hematit. Výjimku tvoří slova, u nichž vyslovujeme hlásky odděleně, např.
kánoe, aerobik.
b) Písmeno c, které v češtině vyslovujeme jako [k], se píše k přejímá pravopisnou

20
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změnu. Obdobně i skupiny qu, gu, w, rh, ck píšeme jako kv, gv, v, r, k a i/y, které
vyslovujeme jako [j], tak také zapisujeme, např. kakao, kvóta, kvinta, jachta, bonsaj
atd. Skupina th se píše jako t: patetický, téma apod.
c) Zdvojená písmena se zjednodušují: moka, pudink atd.
4.1.2

Slova psaná původním pravopisem

Původním pravopisem píšeme citátové výrazy z jazyků využívajících latinku: ad hoc,
curriculum vitae, status quo apod. Stejně tak zůstává i původní pravopis pojmenování
hudebních výrazů: allegro, decrescendo apod.
Původním nebo mezinárodně vžitým pravopisem píšeme slova, které jsou úzce odborná,
např. Dále také mezinárodní slova a značky, které udržují svůj vztah k zemi svého původu:
maestro, rendez-vouz, brutto apod.
Původní pravopis si podržují i slova, jejichž výslovnost se zřetelně liší od pravopsné
podoby: interview, revue, dealer, know-how atd.
Zápis některých slov je možný v původní i zdomácnělé formě. Mají tak dvě (v některých
případech i tři) možnosti zápisu: steak i stejk, gentleman i džentlmen apod.
V úzce odborných textech se píšou původním pravopisem i slova, která se běžně píšou
počeštěně, např. methan, osteoporosa.21
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5 Mediální obraz gastronomie od roku 1989
5.1 Analýza časopisu Vlasta
Listopadová revoluce roku 1989 přinesla nejen společensko-politické změny, ale také
změny v obsahu médií – ať už televizního či rádiového vysílání, nebo periodik. Názorně
můžeme tuto změnu sledovat v týdeníku Vlasta.
Před rokem 1989 byl časopis složen především ze zpráv o zemědělství, novinek ze svazu
žen, rubriky rad, nápadů a zajímavostí, návodů na pletení a vyšívání, románu na
pokračování, rozhovoru aj. Rubrice o jídle byla věnována jen spodní část strany 21. Ta
byla oboustranná a hospodyně si ji mohly vystřihnout a postupně s dalšími vydáními si z ní
mohly sestavit celou brožuru.
Občas jsme také mohli narazit na příspěvek, ve kterém se novinářka zkouší na jeden večer
stát servírkou a popisuje, jak směna probíhala. Jiný článek se zase věnuje rozdílu mezi
gurmánem a gourmandem.
V čísle 24 ročníku 44/1990 se objevuje rubrika Hovory o výživě a zároveň se v tomto roce
objevuje koncept vaření s celebritami. Časopis se postupně začíná věnovat také dětské
výživě, kterou zmiňuje v každém vydání. Koncept receptů vydávaných formou výstřižků
stále zůstává a nemění se až do roku 1994. Někdy recepty bývají nahrazeny rubrikou
Mámo, pojď si hrát.
V roce 1991 Vlasta vydává štítky na sklenice podle sezóny a hospodyním ukazuje, jaké
suroviny mohou jakým způsobem zpracovat. O tři roky později se výrazně mění schéma
receptů. Od roku 1994 tak kuchařky mohou najít recepty na dvou celých stranách, a ještě
v jednom sloupci na třetí straně. Začínají se v nich objevovat i recepty z jiných zemí,
nejčastěji z Mexika, Španělska, Itálie a Francie. Čtenář také narazí na pozvánky na
vyhlášené speciality do restaurací z různých koutů České republiky, především ale z Prahy.
Roku 1996 se část s recepty rozšířila na pravidelně plné tři strany, v některých případech
na čtyři. Ty byly občas obohaceny o recepty pro lidi trpící diabetem a o rok později se staly
běžnou součástí této rubriky a byly zařazovány v každém vydání. Mimo rubriku receptům
přímo určenou se objevují i samostatné texty v různých částech časopisu, které se věnují
stravě a tématům spjatým s gastronomií, včetně různých kuchyňských tipů pro hospodyně.
Největší průlom nastal v roce 1998, kdy začala vycházet odnož časopisu nesoucí název
15

Vlasta magazín. První číslo se věnovalo zahradě a zahrádkaření, druhé číslo, které vyšlo
v listopadu 1998 se celé věnovalo jídlu, receptům a kuchyni v obecné rovině.
Roku 1999 Vlasta vydává plakáty pro kuchaře, které vychází vždy s prvním vydáním
v měsíci a přináší sezónní recepty a inspirace. Jejich součástí jsou také „gastroslovníčky“,
které vysvětlují pojmy z gastronomie a představují nové suroviny. Samostatných textů
pojednávajících o jídle stále přibývá a čtenář se dočte například, jak potraviny skladovat
a připravovat tak, aby se vyhnul nehodám a nemocím, které mu při špatném postupu hrozí.
Celé čtyři stránky, které jsou věnovány receptům, jsou také vždy rozšířeny o Chytré tipy.
Vlasta začíná oslovovat nejen čtenáře s cukrovkou, ale objevuje se v ní také čtyřstránka
s čistě veganskými recepty. V pár vydáních se také vyskytla rubrika Jsme fit, která se
zabývala vlivem stravy na naše zdraví, vystřídalo ji ale okénko nesoucí název Pro Vlastu
vaří, peče a smaží Petr Novotný.
Znatelný je také nárůst reklam v celém časopisu. Většina z nich je na kosmetické
přípravky, doplňky stravy a jogurty. Narazit můžeme ale i na chytře zakomponované
reklamy. Příkladem je reklama na droždí, která mimo fotografie výrobku obsahuje také dva
recepty a je umístěna přímo mezi ostatními recepty.
Od roku 2001 lze napočítat až šest stran, které jsou plné receptů, triků, tipů a návodů pro
kuchaře. Mimo to se také stále častěji píše o dietách a speciálních potravinách, které se
průběžně dostávají na český trh. Své stálé místo také nachází rubrika S TESCOMOU se
prima vaří. Objevují se také tematické stránky – nejčastěji v období svátků (vánoční
cukroví, silvestrovské pohoštění, velikonoční dobroty apod.).
Časopis Vlasta si tak pevně drží pouze rubriku s recepty, kterou nazývá Kuchyně
a v dalších letech až do současnosti píše o jídle, gastronomii a stravování dle interního
uvážení redakce.

5.2 Časopisy vycházející po roce 1989 věnující se gastronomii
Počet českých časopisů, které jsou věnovány kuchařkám a kuchařům, je stále více. Přitom
ještě v 90. letech jich na trhu bylo k dostání jen pár. Mezi jedny z mála časopisů, které
vycházely již před revolucí, a jejichž výtisky najdeme na prodejních pultech i
v současnosti, patří časopis KREATIV Praktická žena (VLTAVA LABE MEDIA a. s.),
který vycházel pod stejným jménem od roku 1949. V průběhu let svůj název změnil na
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Praktická žena (1968–2001), Moderní praktická žena (2001–2015), ale nakonec se vrátil ke
svému původnímu názvu. Mimo lifestylová a hobby témata jsou v časopisu hojně
publikovány také recepty a kuchařské rady, objevují se také tipy a recenze na restaurace.
Dalším časopisem, který začal vycházet ještě v první polovině minulého století (1947) je
časopis Vlasta (VLTAVA LABE MEDIA a. s.). Podrobný rozbor mediálního pokrytí
gastronomických témat je v předchozí kapitole.
Od října roku 1992 vychází společenský týdeník Tina, který vydává BAUER MEDIA v. o.
s.22 Časopis se mimo rady k různým životním situacím rozsáhle věnuje zdravému
životnímu stylu a nabízí svým čtenářkám spoustu receptů. O dva roky později, v roce
1996, vychází od stejného vydavatele Chvilka pro tebe, která do svých pravidelných rubrik
zařazuje kuchařské recepty a texty o zdraví. Současně vychází také týdeník Rytmus života
od stejného vydavatele. Vydavatelství Bauer Media postupně vydává stále více periodik.
Ta jsou zaměřená především na ženské publikum, a proto lze v téměř každém časopise
najít alespoň pár stránek věnujících se jídlu a receptům. Mezi tyto časopisy se mimo jiné
řadí například Žena a život (od r. 1994), Claudia (od r. 2003) nebo Pestrý svět (od r. 2004).
Součástí těchto časopisů jsou také specializované přílohy. Např. společně s týdeníkem Tina
vychází jednou za čtyři měsíce příloha Vaříme, přílohou časopisu Žena a život je
Chuťovka.
První výtisk původem francouzského časopisu ELLE se na českém trhu objevil v roce
1994, kdy ho vydávala Burda Praha23. Jeden z nejprodávanějších luxusních módních
časopisů se pravidelně zabývá jídlem, a to v populárně-bulvárním pojetí článků o tom, jak
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Vydavatelství Bauer Media v. o. s. bylo vlastněno německou společností Heinrich Bauer

Verlag. Na podzim roku ho koupil mediální dům MAFRA, spadající do holdingu Agrofert,
který je ve svěřeneckém fondu současného premiéra Andreje Babiše.
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Burda Media působí na trhu od roku 1991. Jedná se o pobočku mezinárodního

mediálního domu Burda International, který patří do holdingu Hubert Burda Media.
V červnu 2011 se Burda International stala oficiálním vlastníkem vydavatelství Hachette
Filipacchi 2000. Došlo k transformaci na BURDA Media 2000 a společnost dále
pokračovala s vydáváním periodik (ELLE, Maxim, Apetit aj.). V roce 2014 nastala fúze
společností BURDA Media 2000 a Burda Praha.
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být veganem a neztratit při tom kamarády, jaké diety pomáhají známým celebritám nebo
jaké potravinové intolerance se napříč společenským spektrem objevují. O rok později
(1995) se na trhu objevil společenský týdeník Katka (Burda Praha), který svým čtenářkám
nabízí širokou škálu receptů v každém vydání.
Od dubna roku 2004 lze na novinových stáncích koupit týdeník Blesk pro ženy (CZECH
NEWS CENTER a. s.), který byl roku 2005 Unií vydavatelů vyhlášen za časopis roku.
Mimo aktuální témata zabývající se partnerskými vztahy, kosmetikou, módou aj. je do něj
také zařazena rubrika s recepty.
V roce 1990 začal vycházet týdeník Reflex (CZECH NEWS CENTER a. s.). Ten roku
2014 zařadil pravidelnou rubriku gastro. Již od počátku se v nich Darina Křivánková
věnuje například grilovací sezoně, místům, kde se u nás nejlépe najíme, novinkám ze světa
gastronomie a dalším recenzím.
Postupem času se téma jídla, vaření a gastronomie obecně stalo natolik obsáhlé, že se mu
začaly věnovat celé časopisy. Mezi takové patří například Apetit (Burda International s. r.
o., od roku 2004), Gurmet (VLTAVA LABE MEDIA, a. s., od roku 2005) nebo F.O.O.D.
(CZECH NEWS CENTER a. s., od roku 2008). Od roku 2004 je v českém jazyce rovněž
dostupná mutace významného časopisu La Cucina Italiana, který je rozčleněn do
pravidelných rubrik rady šéfkuchaře, 10 důvodů proč navštívit…, krok za krokem,
kuchařská škola a dalších volně navazujících seriálů. V roce 2016 začal vycházet
interaktivní časopis Ano, šéfe!, který přímo navazuje na stejnojmenný pořad a přináší
fotoreportáže a recepty z něj.

6 Rozhovorová část
6.1 S Janou Bilíkovou o vztahu mezi médii a kuchaři24
Jana Bilíková se dostala do povědomí většiny lidí jako výborná kuchařka. V současnosti
pracuje jako kreativní šéfkuchařka pro gastronomickou síť restaurací Ambiente, kde
pomáhá budovat nejen kuchyň, ale také vytvářet kuchařské týmy a snaží se o zvýšení jejich
dovedností. Ne všichni však vědí, že původně odmaturovala na gymnáziu, následně
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Přepis rozhovoru je k dispozici v přílohové části v kapitole 8.1
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vystudovala práva s červeným diplomem a souběžně také úspěšně ukončila studium
kuchařského oboru. Během své kuchařské praxe se dostala na mnoho stáží do nejlepších
restaurací světa a v současné době pracuje na otevření tréninkového centra pro kuchaře.
Společně jsme si povídali o vlivu sociálních sítí na její obor. Bilíková se domnívá, že
největší úlohu ve vytvoření širokého povědomí o gastronomii sehrál instagram. Jeho
jednoduché a rychlé používání totiž umožňuje nejen českým kuchařům, ale také laikům
nahlédnout pod ruce špičkovým šéfkuchařům z různých koutů světa a téměř instantně je
sdílet dál. Výhodu této sociální sítě srovnává například s facebookem, který pro kuchaře
není natolik vizuální a uživatelsky přívětivý (jednoduchý) jako právě instagram.
Následně jsme se přesunuli do minulosti a mluvili o mediálním obrazu gastronomie v 90.
letech. Největší propast shledává ve způsobu stravování v jejich začátcích. Po revoluci se
na trhu objevily již hotová jídla, jejichž popularita rychle stoupala. Lidé tak postupně
přestali vařit a teprve po pár letech si začali uvědomovat, že kvalita těchto jídel nedosahuje
takových hodnot, jakých dosahuje jídlo, které si doma sami uvaří. V tu dobu se začaly na
televizních obrazovkách objevovat kuchařské pořady. Jejich kvalita podle jejího názoru
také nebyla nikterak výrazná, ale k inspiraci a navrácení se do kuchyně bohatě stačily.
Fakt, že se média věnují gastronomii s čím dál větší oblibou, komentuje Bilíková kladně
a dodává, že pro podniky je to žádoucí. Nevýhodu však shledává v praxi, kdy titulky
neodpovídají textu. Podle jejího výroku je důležité, aby titulek i samotný text rozhovoru
psal jeden člověk. Lépe se tak vyhne chybám. Také se domnívá, že články a rozhovory
z oboru gastronomie by se měly poskytovat k autorizaci stejně jako jiné odborné texty
(z vědy, techniky, lékařství aj.), protože kuchařská profese zahrnuje spoustu technik
a postupů, které mohou být jednoduše popleteny.
Na závěr rozhovoru shrnuje, že v současné době se média soustředí především na obsah.
Mluví o příbězích, které jsou s gastronomií bezprostředně spojeny a čtenáře zajímají
podstatně více než pouhé recepty. Dále také dodává, že recept nemá šanci na autorskou
ochranu, a proto hodně kuchařů využívá sociální sítě a sdílí své výtvory, aby se jednak
podělili s komunitou a zároveň širší okruh lidí věděl, kdo je původním autorem pokrmu či
inovativní techniky.
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6.2 Se Šárkou Hamanovou o food magazínech a psaní25
Šárka Hamanová vystudovala žurnalistiku v Olomouci. Již v průběhu studia pracovala jako
redaktorka v rádiu Evropa 2, následně se objevila jako reportérka v Rádiu Impuls
a v momentě, kdy ji přestala bavit zpravodajská žurnalistika, začala v roce 2005 pracovat
pro časopis Apetit, kde se později stala jeho editorkou. V současné době je manažerkou PR
a obsahu ve společnosti Ambiente, kde má mimo jiné na starosti obsahový web Jídlo
a radost, který získal už několik cen.
Náš rozhovor se týkal především přechodu ze psaní náročných zpravodajských textů na
odlehčená lifestylová témata a jídlo. Podle Hamanové je největším rozdílem čas, který své
práci věnovala. Oproti rušné práci v rádiu, kdy bylo potřeba reagovat na novinky rychle
a svébytně, byla téměř měsíční redakční uzávěrka ve food magazínu Apetit více než
dostačující. Během své transformace na lifestylovou redaktorku se musela naučit pracovat
s food a design stylingem, ale také si osvojit kuchařské techniky a dovednosti, aby byla
schopná psát recepty bez chyb, srozumitelně a především funkčně.
Ačkoliv uznává, že tento druh magazínů obsahuje prvky žurnalistiky (reportáže, recenze
aj.), sama tento obor považuje spíše za copywriting. Psaní receptů je pak podle ní
specifické odvětví, které nemá ani s jedním předchozím nic společného. Aby se člověk
naučil psát tímto stylem, potřebuje se podle jejích slov neustále učit a zdokonalovat v tom,
o čem píše. „Na to je potřeba mít speciálně vytrénovaný mozek, znát kuchařské postupy
a rozumět vaření,“ říká.
Dále jsme se věnovali hranici mezi redakčním a PR obsahem. V rozhovoru vzpomíná na
občasné nátlaky, které na její redakci jiné společnosti občas vyvíjely, a konstatuje, že
největší etický problém při přechodu do lifestylového prostředí měla v momentě, kdy
magazín vycházel s přílohou ve formě instantního výrobku, o kterém by jinak v časopise
nepsali. Při lehké výtce, zda se vydávání podobných časopisů může stále nazývat
žurnalistikou, zdůraznila, že v případě Apetitu byl výběr inzerentů a jejich obsahu natolik
kvalitní, že časopisu naopak pomáhal v práci a žádné ústupky vůči korporacím nebyly
nutné.
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Přepis rozhovoru je k dispozici v přílohové části v kapitole 8.2
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Lehce jsme se dotkli také tématu obsahového webu Jídlo a radost, který je podle slov
Hamanové speciální v tom, že na rozdíl od lifestylových magazínů a blogů je psán ve
spolupráci s profesionály a cílovou skupinou jsou rovněž lidé z oboru. Jedná se tak spíše
o model B2B26 než B2C27. Na závěr shrnuje, že to byl právě časopis Apetit, který v roce
2004 zahájil revoluci v jídle a pohledu na gastronomii a kuchařskou profesi obecně.

7 Slovník neologismů v oboru gastronomie
Slovníky neologismů obecně nabízí přehled nových jednotek, ať už domácích, nebo
přejatých, které se do našeho jazyka dostávají. Snahou tohoto slovníku je zachycení
výrazů, které jsem objevil při rešerši časopisů a které spadají do oboru gastronomie.

7.1 Zdroje vyhledávaných slov pro vytvoření hesláře
Hlavním zdrojem byl díky svému dlouhodobému vycházení (od roku 1947 do současnosti)
týdeník Vlasta (VLTAVA LABE MEDIA a. s.). Při rešerši mediálního pokrytí
gastronomických témat (viz výše) od roku 1989 jsem také sledoval slovní zásobu u dalších
periodik, zejména pak u časopisů Tina a Gurmet. Zkoumaným vzorkem byly ročníky
43/1989 až 73/2019.
Dále jsem si vybral televizní pořady se šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem: Ano, šéfe!
(Česká výrobní, s. r. o., od r. 2009), Česko vaří s Pohlreichem (Česká výrobní, s. r. o.,
2010), Vařte jako šéf (Česká výrobní, s. r. o., 2013).

7.2 Metodologie zpracování
Během rešerše periodik jsem se také soustředil na výskyt neologismů v českém jazyce
v oblasti gastronomie. Pro ověření, zda se skutečně jedná o neologismy, jsem hledal
v neologických slovnících Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (Martincová a kol.,
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Předmětem marketingu B2B (z anglického business to business = podnikání

k podnikatelům) je zboží určené spíše pro určité druhy podnikání

než ke konečné

spotřebě. (Halada 2015, s. 61)
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Předmětem marketingu B2C (z anglického business to customer = podnikání ke

spotřebitelům) je spotřební zboží. (Halada 2015, s. 61)
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1998), Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2 (Martincová a kol., 2004). V případě, že
se skutečně jednalo o neologismus, vyhledával jsem slovo ve vyhledávači MediaSearch od
Newton Media. Hlavní předností tohoto vyhledávače je přístup k digitalizovaným textům
mnohých periodik. Přístup do něj jsem dostal přímo v redakci časopisu Vlasta v jejím sídle
v Pražských Jinonicích. Výsledky jsem nechával řadit vzestupně tak, aby se mi vždy
ukázalo nejstarší použití daného slova. Toto použití ve větě a kontextu jsem následně
využíval ve svém hesláři neologismů. Existence různých grafických forem byla ověřena
v internetovém vyhledávači Google28.

7.3 Schéma slovníkové statě
heslo [výslovnost] gramatické informace <původ>
význam
příklad užití ve větě (zdroj)

Význam užitých zkratek:
ang

angličtičina

ar

arabština

dok.

dokonavé sloveso

fr

francouzština

it

italština

lat

latina

m.

mužský rod

nedok.

nedokonavé sloveso

podst.

podstatné jméno

příd.

přídavné jméno

28

Dostupné z: http://google.com
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řec

řečtina

řidč.

řidčeji

s.

střední rod

šp

španělština

ž.

ženský rod

7.4 Slovníková část29
alko podst. s., -a
nápoj obsahující alkohol
„Nabízejí zde různá trička, ponožky, čapky, pohledy, prakticky neomezený sortiment alko
a nealko (čepované pivo stojí dvacku, minerálka je za třicet – je těžší).“ (Reflex, 8. 10.
1998)

alko příd. nesklonné
alkoholický; nápoj obsahující alkohol
„Vaši návštěvu očekává sortiment drogerie, alko, nealko nápoje, tuky, oleje, dětský textil
ze Sýrie […].“ (Expres, 3. 6. 1992)

amuse bouche [amiš buš] podst. m. nesklonné <fr>
předkrmy o velikosti jednohubky servírované před jídlem
„Coby amuse bouche (drobný překrm, pozn. red.) dostáváme minimozzarely s cherry
rajčátky – móda těchto nepříliš rajských jablíček bez valné chuti mne stále pronásleduje
a už by mohla konečně skončit!“ (Týden, 1. 11. 2010)

29

Původ uvádím jen výběrově.
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banánárna podst. ž., -y
budova pro skladování a dozrávání banánů
„Zklamáním místních podnikatelů skončil "hit" královéhradecké aukční soboty, dražba
banánárny s vyvolávací cenou 8 311 000 Kčs.“ (Mladá fronta Dnes, 9. 11. 1992)

biofarma podst. ž., -y
farma, která produkuje výrobky s použitím organických látek
„Sympatická čtveřice založila občanské sdružení a z jejich políček se stala registrovaná
biofarma. "Naší náplní je pracovat s půdou tak, aby ji po nás mohla používat i další
generace […].“ (Ring, 8. 7. 2003)

biofarmaření podst. s., -í
farmaření v souladu pravidly ekologie; také ekofarmaření
„Některé evropské země, které chápou zemědělství jako údržbu krajiny a účinný prostředek
rozvoje turistiky, tyto trendy podporují […] a považují biofarmaření za trend
budoucnosti.“ (Reflex, 23. 4. 1998)

biofarmář podst. m., -e
farmář, který provozuje biofarmu
„Místo postřiku biofarmář vytrhává plevel ručně: Proti škůdcům se brání pomocí
feromonových a světelných lapačů nebo vysazováním aromatických rostlin, které hmyz
odhánějí.“ (Puls, 2. 4. 2005)

biokvalita podst. ž., -y
kvalita, která vyplývá z organického způsobu pěstování rostlin a chování zvířat
„I když je biokvalita v potravinách nebo kosmetice skvělá volba, nezachrání vám zdraví,
pokud nemyslíte na svou vnitřní harmonii.“ (Žena a život, 9. 3. 2007)
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biopotravina podst. ž., -y
produkt vyrobený ekozemědělstvím, který splňuje podmínky určené zákonem
„Ministr zemědělství Kubát tentýž den slíbil, že "severní Čechy budou zásobovány
biopotravinami ze zvláštní sítě".“ (Respekt, 22. 2. 1993)

dále biočočka, biohovězí, biomarket, bioobilinář, bioobilovina, biopečivo, biopekárna,
biopěstitel, biopivo, biopole, bioprase, bioprodukt, bioprodukce, biosnídaně,
biospecialita, biostrava, biotěstovina, biotrh, biovepř, biovepřové, biovinař, biovíno,
biozahrada, biozemědělství

brinovat [brajnovat] dok. i nedok. <ang>
nakládat do slaného nálevu
„Brinování ve vodní lázni: na kuřata konkrétně použijte 5% solný roztok (existují online
brine picling kalkulačky), výhoda je dokonalé prosolení nerovnoměrných partií a také to,
že roztok zadržuje veškerou šťavnatost uvnitř masa.“ (Esquire, 28. 6. 2018)

catering [ketering] podst. m., -u <ang>
zajištění pohoštění, personálu, inventáře a úklidu v libovolném čase na libovolném místě
„Jedla to, co jí nabízel filmový catering a jednou si nechala přinést hamburgerové menu.“
(Story, 14. 4. 1999)

cookies [kúkís] podst. m. nesklonné, množné <ang>
křehké kulaté sušenky, často obsahující čokoládu nebo ovoce
„Cookies bychom mohli doslova přeložit jako koláčky, koláčky to však v pravém slova
smyslu nejsou; jsou to prostě cookies – křehké sladké placičky, které vás překvapí svou
jemnou chutí zpestřenou nejrozmanitějšími přísadami, jako jsou čokoládové pecičky,
arašídy atp.“ (Reflex, 7. 5. 1999)
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cornflakes [kornflejks, kornfleks] podst. m. nesklonné, množné <fr>
kukuřičné lupínky
„Ráno si dejte raději džus a müsli nebo cornflakes než několik šátečků s marmeládou,
loupáčků, koláčů nebo buchet.“ (Týden, 22. 5. 1995)
také kornflejky, kornfleky

croissant [kroasán, kruasán] podst. m., -ntu <fr>
nadýchané máslové pečivo vyráběné z vrstev kynutého těsta
„Když má chuť na dobrou kávu nebo croissant, stačí, aby zašel do přízemí institutu.“
(Reflex, 6. 5. 1997)

citrusovač podst. m., -e
přístroj určený k lisování citrusových šťáv
„Samostatnou kategorii tvoří citrusovače. Všichni dobře znáte klasický kužel s miskou
třeba na citron, ve kterém vymačkáte šťávu z rozpůleného plodu.“ (Blesk Hobby, 15. 2.
2006)

cooking show [kuking šou] podst. ž., řidč. s., nesklonné <ang>
televizní žánr zabývající se přípravou pokrmů a jejich servírováním
„"[…] Ráda bych se díky naší cooking show pokusila pozměnit i stravovací návyky
v českých rodinách," říká Kateřina.“ (Týdeník Televize, 29. 11. 1999)

čajovnictví podst. s., -í
obor provozování čajoven
„V době, kdy jste s ostatními "milci" začal provozovat první Dobrou čajovnu, nemělo u nás
čajovnictví žádnou tradici. Odkud jste vzal nápad a inspiraci?“ (Týden, 18. 11. 1996)
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dále čajologie, čajomil, čajomilec, čajomilka, čajovnice, čajovnický, čajovník

demi glace [demiglas] podst. m. nesklonné <ang>
silně zredukovaný vývar z kostí používaný jako základ omáček
„Výpek přecedíme, přidáme demi glace a provaříme.“ (Ego!, 18. 9. 2015)

dia [dya] příd. neskl.
diabetický
„Mezi novinky Seliko, kterými se dokázalo udržet na trhu plném konkurence, patří
konzumní sirupy, marmelády a džemy, jako první začali přidávat vitamin C a vyrábět
druhy zvané light, případně dia.“ (Týden, 28. 11. 1994)

dia- [dya-] v složeninách první část s význ. diabetes
první část složených slov mající význam diabetický (vhodný pro diabetiky)
„Půlkilovku cukroví z domácí výroby prodávají za 145 korun, diacukroví za 215 korun.“
(Sedmička, 10. 12. 2009), „Recept od čtenářky Jarmily z Chrudimi: Diakompot“ (Blesk
pro ženy, 12. 7. 2010)

dále diabar, diacukr, diadort, diadžem, diadžus, diakoláč, dianápoj

dietování [dyetování] podst. s., -í
dodržování diety
„Buď ho známe jako fyzickou únavu z „dietování“, nebo jako pocit prázdného žaludku.“
(Dieta, 30. 7. 2008)
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dresink, dressing podst. m., -u
zálivka bez smetany, jogurtu, majonézy
„Naplníme je zeleninou, polijeme podle chuti dresinkem, který pokapeme citrónovou
šťávou.“ (Nedělní Blesk, 8. 3. 1998)

džusík podst. m., -u
zdrobnělina slova džus
„Podle chuti a momentálního stavu si dáte buď pivečko, nebo kafe za dvacku, limošky
a džusík máte možnost srkat za 15,-.“ (Reflex, 7. 1. 1999)

dále džusíkář

džusovač podst. m., -e
přístroj určený k výrobě džusů
„Kupte si džusovač a pijte denně 240 ml ovocného a 240 ml zeleninového džusu.“
(blisty.cz, 2000)

dále džusování, džusovat

eklér podst. ž. i m.
francouzský dezert podlouhlého tvaru z odpalovaného těsta
„Větrník, laskonka, kremrole nebo třeba zmrzlina se solí či eklér s kořeněným krémem.“
(Lidové noviny, 15. 9. 2018)

falafel podst. m., -u <ar>
fritovaná cizrnová kulička nebo placka původem z Egypta
„Ducha je pak libanonská Antalya – bufet s gyrosem či falafelem. Rychlé a levné.“ (Mladá
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fronta Dnes, 8. 12. 2006)

fastfood [fástfúd] podst. m., -u <ang>
rychlé občerstvení
„[…] a když si člověk po kině ještě vystál v přilehlém Arbatu (pamětníci vědí, že tak se
jmenoval první pražský fastfood) frontu na hranolky s kečupem, musel mít pocit, že se před
ním otevírá velká budoucnost.“ (Reflex, 29. 10. 1999)

filetování podst. s., -í
odstranění kostí z ryb; příprava filetů
„Podobně se průmyslově využívá i značná část ostatních druhů ryb, pokud mají velikost
nevhodnou pro strojní filetování nebo jsou třeba mechanicky poškozené a podobně.“
(Týden, 13. 10. 1997)

filetovat nedok. i dok., koho? co?
odstraňovat kosti z ryb; připravovat filety
„Je to logické, protože knihy nenabízejí tu úžasnou možnost, naučit se krájet správně cibuli
s legendárním Gordonem Ramseyem, filetovat rybu s Jamiem Oliverem anebo míchat těsto
pod příjemným dohledem sexy Nigelly Lawson, i když právě vaření je to poslední, čím tahle
aristokratka muže inspiruje.“ (ForMen, 8. 11. 2010)

filírovat nedok. i dok., koho? co?
krájet na menší kousky (většinou spojené s přípravou mas)
„Filírovat – V profesionální kuchyni se tak říká vykrajování filátek (viz výše), a to nejen
z masa, ale například z pomerančů či grepů do ovocných salátů.“ (apetit.cz, 2006)
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foodtruck [fúdtrak] podst. m., -u <ang>
stánek s občerstvením, který je součástí pojízdného vozu
„S touto myšlenkou se americkými i evropskými velkoměsty šíří vášeň pro foodtruck, auto
s nákladem dobrého jídla.“ (Hospodářské noviny, 24. 4. 2013)

fresh [freš] podst. m., -e <ang>
čerstvá ovocná šťáva
„Lze si tady objednat nejen tradiční kontinentální s chlebem, máslem a džemem,
croissantem, pomerančovým freshem a cappuccinem, ale také vydatnou anglickou, k níž
patří pečené vejce, slanina, fazole, domácí chléb a pomerančový fresh.“ (Týdeník Květy,
22. 11. 2012)

friťák podst. m., -u
přístroj určený k fritování; fritéza
„Vynikající je například chobotnice. Jen ji uvařím, upravím jako klasický řízek a osmažím
ve friťáku.“ (12. 10. 1997)

fritéza podst. ž., -y
přístroj určený k fritování
„Po stanovené době maso vyjmeme, obalíme v trojobalu a ihned prudce osmažíme (nejlépe
ve fritéze) do zlatova.“ (Nedělní Blesk, 9. 8. 1998)

fritovací příd.
určený k fritování
„Pan Vladimír koupil do kuchyně fritovací hrnec, odsávač par, elektrický nůž a také novou
napařovací žehličku.“ (Nedělní Blesk, 5. 4. 1997)
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fritování podst. s., -í
smažení pokrmu ponořením do rozehřátého oleje
„Bez doplňkového vybavení jich lze použít k vaření, dušení, konzervování, vaření v páře
a fritování, automatické odvzdušnění zachová větší množství vitaminů i barvu potraviny.“
(Týden, 14. 8. 1995)

fritovat nedok. i dok., koho? co?
smažit pokrm ponořením do rozehřátého oleje
„Přehlížejí, že děti rostou k obrazu svých otylých rodičů, smaží a fritují ostošest, jedí
rychle a špatně, až je zaskočí choroby a ztráta výkonnosti.“ (Týden, 11. 9. 1995)

frity podst. m. množné, -ů
hranolky
„V Americe nesou hranolky jméno »francouzské frity«, protože američtí vojáci přinesli
recept po 1. světové válce do své domoviny z Francie.“ (Nedělní Blesk, 9. 5. 2004)

guacamole [gvakamole] podst. s., nesklonné <šp>
avokádový pokrm
„Na domácí guacamole rozmačkejte vidličkou v misce dužinu z jednoho zralého avokáda.“
(Apetit, 2009)

gyros podst. m., -u <řec>
masný pokrm z řecké kuchyně
„Pochutnat si můžete na typicky řeckých specialitách, výtečný je především souvlaki
a gyros.“ (Nedělní Blesk, 21. 9. 1997)
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haluškovač podst. m., -e
přístroj používaný během přípravy halušek
„Pak je přes sítko nebo haluškovač protlačíme do hrnce s osolenou vroucí vodou.“
(My rádi jíme, 10.4.1999)

hamburger [hamburgr] podst. m., -u <ang>
teplý pokrm; sendvič obsahující mleté maso a další suroviny
„V USA se tzv. alternativní výživa stala dokonce svého druhu módou, které se zavedením
hamburgeru bez cholesterolu musel přizpůsobit i symbol nezdravého stravování, firma
McDonald's.“ (Respekt, 7. 9. 1992)

hamburgrárna podst. ž., -y
provozovna, ve které se prodávají hamburgery
„Pojmem se stala i další hamburgrárna v západním Hollywoodu, a to stánek Tail O´the
Pup (na snímku).“ (Reflex, 27. 4. 2000)

hotdog podst. m., -u <ang>
párek v rohlíku
„Tady je zmrzlina nebo hotdog za třicet, ale existují výhodné kombinace.“ (Mladý svět,
20. 2. 2002)

hotdogárna podst. ž., -y
provozovna, ve které se prodávají párky v rohlíku
„Světový šampionát v pojídání hot dogů se koná každoročně začátkem července již od roku
1916 na paměť otevření věhlasné Nathanovy "hotdogárny" v parku Artlantic Ocean.“
(Metro, 7. 7. 1997)
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cheeseburger [čísburgr] podst. m., -u <ang>
hamburger obsahující sýr
„Přicházím na řadu: "Jedno levné jídlo," říkám slečně za pultem. "Mcburger,
Cheeseburger, Fishburger, McBůček Cheeseburger, McMenu, Chips, Milkshake nebo
Beer?" potím se pod jejím káravým pohledem.“ (Respekt, 14. 2. 1994)

cheesecake [čízkejk] podst. m., -u <ang>
jemný koláč obsahující původně měkký sýr, dnes také s tvarohem
„Kdo si může jít kupovat letenku a co musí pro pobyt v zemi cheesecaků a hamburgerů
udělat?“ (Mladá fronta Dnes, 16. 11. 2006)

infuze podst. ž., -e
luhování
„V zahraničí již dobře známým, u nás teprve pomalu objevovaným stylem jsou i takzvané
infuze. Vodky, tequilly, bitters či jiné destiláty se infuzují přidáním různých ingrediencí,
jako je čokoláda, bylinky, ovoce či koření.“ (Magazín Dnes + TV, 19. 6. 2008)

jogurtovač podst. m., -e
přístroj určený na výrobu jogurtů
„Jedním ze způsobů, jak si doma připravit kvalitní jogurt, je použití jogurtovače.“
(Praktická žena, 2. 7. 1999)

kapučíno podst. s., -a <it>
kávový nápoj založený na espressu a našlehaném mléku
„Byla jedna hodina odpoledne a Ivan Langer, který od rána vypil tři minerálky, jednu kávu
s mlékem a jedno kapučíno, prohlásil: […].“ (Nedělní Blesk, 11. 10. 1998)
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laktoovovegetarián podst. m., -a <lat>
vegetarián, který konzumuje mléčné výrobky a vejce
„Vegetarián – člověk, který nejí maso, existuje ve třech typech: 1. laktoovovegetarián –
odmítá jíst maso, ale ostatní potraviny živočišného původu, především mléko, mléčné
výrobky a vejce, konzumuje (Tento typ výrazně mezi českými vegetariány vede.) […].“
(Vlasta, 29. 7. 1999)

lasagne [lazaně] podst. ž. množné, -í <it>
velice široké těstoviny; pokrm z těchto těstovin
„První den svobody chutnal po hamburgerech. A také po kuřatech, lasagních
a hranolkách.“ (Mladá fronta Dnes, 4. 5. 1999)

light příd. nesklonné <ang>
produkt obsahující snížené množství tuku, cukru, bílkoviny nebo živin
„Je tedy otázka, nakolik tak zvané light produkty splňují očekávání zákazníků a také
nakolik odpovídají normě, podle níž musí mít light produkt menší výživovou hodnotu než
srovnatelný běžný výrobek.“ (Respekt, 28. 3. 1994)

lunchovat [lančovat] nedok. i dok. <ang>
obědvat
„V hotelu Intercontinental jsem již "lunchoval", ale nesnídal, s panem Gallupem jsem se
dosud nesetkal, a tak jsem po minulé zkušenosti byl na HP zvědav.“ (Softwarové noviny,
1993)

makrobiotický příd.
dodržující zásady makrobiotické diety
„Makrobiotická strava nemůže být škodlivá. […] Především u obézních lidí, kteří začnou
držet makrobiotickou dietu, totiž žlučník rychle odvykne přívalům tuku a pak se nedokáže
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vyrovnat s jednorázovou dávkou.“ (Respekt, 7. 9. 1992)

makrobiotik podst. m., -a
přívrženec makrobiotické diety
„Je strašně důležité, co jíme, přesto si ale nemyslím, že by se z každého měl stát
makrobiotik, l malá změna k lepšímu má přece smysl.“ (Puls, 4. 1. 2005)

makrobiotika podst. ž., -y
způsob stravování založený na rostlinné produkci
„Pořádá týdny věnované kuchyním různých regionů nebo makrobiotice a nejúspěšnější
předpisy prodává v podobě brožurky.“ (Respekt, 23. 5. 1990)

maté podst. s. nesklonné
druh čaje
„Čaj maté oblíbený v celé Jižní Americe jsou sušené listy keřovité cesmíny. Obsahuje 0,5
až 1,6 % kofeinu.“ (Zbožíznalství II, 1995)

matéčko podst. s., -a
výraz označující nápoj Club Maté
„V jeho podnicích (v Café Neustadt na nádvoří Novoměstské radnice nebo na náplavce
pod Palackého mostem v opravně kol Bajkazyl) se schází ke kafíčku a matéčku takzvaná
pražská kavárna.“ (Reflex, 11. 12. 2014)

meníčko podst. s., -a
menu; seznam nabízených pokrmů a nápojů; slavnostní konotace
„Ve vstupence za 997 korun je samozřejmě i meníčko, které se skládá z kuřecího soté
s jarním salátem, pikantního guláše, 0,4 l sektu a hlavně i z různých žertovných předmětů.“
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(Nedělní Blesk, 28. 12. 1997)

mikropivovar podst. m., -u
malý pivovar
„Jestliže ty výše popsané považujeme za minipivovary, je pro tento i označení
mikropivovar nadnesené.“ (Mladý svět, 16. 5. 2001)

mikrovlnka podst. ž., -y
viz mikrovlnná trouba
„Tak třeba taková mikrovlnka, která byla vynalezena v Americe už v roce 1946, rok poté
byla prodávána a vážení, nevím jak vy, ale já jsem se o ní dozvěděl až po listopadu 1989.“
(Nedělní Blesk, 3. 5. 1998)

mikrovlnná trouba podst. ž., -é -y
přístroj určený k ohřívání a rozmrazování jídla fungující na principu vlnění
„Často se v těchto druhých případech poukazuje na pronikavé změny, které byly zjištěny
v jídle pečeném a ohřívaném v mikrovlnné troubě, aniž se tyto změny srovnávají se
změnami, které v potravině způsobí pečení v normální troubě nebo v kamnech.“
(ireceptar.cz, 20. 3. 2010)

milkshake [milkšejk] podst. m., -ku <ang>
mléčný koktejl
„Je to místo, kde zapomenete na trable, budete kývat nohou do rytmu a usrkávat některý ze
skvělých milkshaků brčkem jako puberťáci.“ (IN magazín, 7. 3. 2012)
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mozzarella [mocarela] podst. ž., -y <it>
druh italského sýru
„Aby mohla vůbec začít s natáčením filmu That Old Feeling […], nasadila Bette
Midlerová namísto whisky minerálku s citrónem, místo hamburgerů salát s mozzarellou
a melouny […].“ (Mladá fronta Dnes, 14. 1. 1993)

mulťák podst. m., -u
viz multivitamin
„Na karoteny jsou bohaté multivitaminové džusy a džusy s příměsí mrkve. "Mulťák" je
zdrojem i značně nedostatkového vitaminu E […].“ (Puls, 27. 4. 2001)

občerstvovna podst. ž., -y
budova sloužící k masovému občerstvení; také jídelna
„Důležitější, než občerstvovna je ovšem studentský parlament, který si v Humpolci před
pár lety prosadili.“ (Květy, 24. 5. 2001)

petnat podst. m., -u <fr>
přirozeně šumivé víno
„Pet-nat neboli pétillant naturel je přírodně jemně šumivé víno nalahvované ještě jako
kvasící mošt pod korunkovým uzávěrem, takže otevření je vždycky tak trochu loterie – bude
klidné, nebo divočejší?“ (jidloaradost.cz, 28. 12. 2018)

pitíčko podst. s., -a
malý nápoj často ovocného charakteru balený do malé krabičky
„Na celý den dostaly jedno pitíčko a starý chleba s ještě starším sýrem.“ (Vlasta, 18. 9.
2002)
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pizza [pica] příd. nesklonné <ang>
vyrobený z těsta na pizzu; chuťově podobné pizze
„Za zmínku stojí, že k salátům si v této pizzerii můžete objednat pizza chléb s česnekovým
máslem.“ (Pražský kudykam, 27. 1. 2000)

pizzový [picový] příd.
vyrobený z těsta na pizzu; chuťově podobné pizze
„Takový pizzový hemenex, nebo jestli chcete pizza bez těsta, je skvělé jídlo, rychle hotové
a syté.“ (Nedělní Bles, 24. 1. 1999)

prosecco [proseko] podst. s., -a <it>
italské víno odrůdy Glera
„Prosecco je příjemně vychlazené, začínáme studovat jídelní lístky a nasloucháme výčtu
"specialit dne" od úslužného a milého číšníka, který se ovšem záhy u vedlejšího stolu opře
při hovoru s hosty oběma rukama o stůl – zajímavá neokázalost!“ (Týden, 19. 4. 2010)

quiche [kiš] podst. m., -che <fr>
slaný koláč
„Quiche s mladou cibulkou, slaninou a petrželkou # Suroviny: Těsto: 200 g hladké mouky,
100 g másla, 1 žloutek, 1/2 polévkové lžíce soli, voda.“ (Internet, 3. 6. 2003)

salsa podst. ž., -y <šp>
omáčka
„Co třeba zkusit vepřové steaky s křenovou krustou, telecí kotlety s broskvovou salsou,
plněné krůtí řízky či hovězí se salsou verde?“ (IN magazín, 7. 5. 7008)
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sangria podst. ž., -e <šp>
lehký alkoholický nápoj původem z Pyrenejského poloostrova
„Právě takovým zrádným pitím je španělská sangria. Je to druh bowle, jejímž základem je
červené víno, do kterého se přidávají různé silnější alkoholické nápoje, nejčastěji brandy,
a spousta ovoce.“ (Mladá fronta Dnes, 27. 7. 2007)

semivegetarián podst. m., -a
vegetarián, který konzumuje kuřecí maso a ryby
„Semivegetarián – jí některé druhy masa, nejčastěji drůbež či ryby.“ (Instinkt, 25. 2.
2016)

smoothie [smútý] podst. s. nesklonné <ang>
nápoj z rozmixovaného ovoce nebo zeleniny
„Určitě by se našlo více příležitostí, při kterých byste si mohli dát Fresh koktejl, který patří
k nové generaci nápojů typu "smoothie".“ (Mladý svět, 23. 5. 2001)

sommelier [someliér] podst. m., -a <fr>
gastronomický specialista a odborník na vína
„Nevíte snad, kdo je sommelier? Sommelier, toť česky sklepník. Sommelier je však mnohem
víc. Stará se nejen o víno, ale též o jiné nápoje, vhodné kuřivo, skladbu jídel a nápojů
v rámci celé tabule.“ (Mladý svět, 1999)

sous vide [su ví] podst. s., nesklonné <fr>
pomalé vaření ve vakuu ve vodní lázni
„Další novou technikou je vaření ve vakuu a vodní lázni, tzv. sous vide.“ (Pátek Lidových
novin, 29. 4. 2011)
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sous vide [su ví] příd. nesklonné
pomalým vařením ve vakuu ve vodní lázni
„V mrazáku čas od času dojde místo, občas se podaří, že toho navařím víc, než rodina sní,
a jako věčný experimentátor závidím kuchařům vaření sous vide, tedy ve vakuu.“ (Apetit,
2010)

streetfood, street food [strýtfúd] podst. m., -u <ang>
jídlo, koupené na ulici
„Ten (vedle experimentů se streetfoodem v rámci projektu MIMO) momentálně zakotvil
právě na Staroměstském náměstí v jednom z hodně sledovaných podniků poslední doby.“
(Hospodářské noviny, 11. 9. 2014), také

streetfood, street food [strýtfúd] příd. <ang>
streetfoodový; pouliční
„Na PFF se budeme věnovat asijské street food kuchyni, naučíme hosty připravovat jarní
závitky, navíc na stánku zažijí masáž.“ (Pátek lidových novin, 5. 4. 2013)

tagliatelle [taliatele] podst. ž. množné, -í i nesklonné <it>
široké těstoviny
„Špenátové tagliatelle s liškami # PRO 4 OSOBY: 400 g špenátových tagliatelle; […].“
(Ona Dnes, 19. 3. 2007)

tapas podst. ?. množné, nesklonné <šp>
malé občerstvení ve formě jednohubek
„Před obědem se se známými zajde na pivo, ke kterému člověk dostane zdarma
a automaticky "tapas", malé chlebíčky s pomazánkou, s křepelčím "volským okem",
s kombinací paštiky a marmelády, nebo misku s olivami, plátky klobásy, salámu, sýra.“
(Listy Strakonicka, 6. 4. 2006)
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tiramisu [tyramisu] podst. s. nesklonné <it>
italský dezert z mascarpone, kávy a piškotů
„Mezi českými strávníky se jídla z těstovin těší velké oblibě. A kdo má mlsný jazýček,
nemůže vynechat skvostné tiramisu.“ (Mladá fronta Dnes, 20. 6. 2000)

tortellini [tortelíny] podst. ž. nesklonné, množné <it>
plněné těstoviny prstencovitého tvaru
„Docela zajímavý může být její salát z tortellini. Uvaří opět 40 g těchto plněných těstovin,
[…].“ (Slovo, 17. 3. 2001)

tzatziki, tzatziky [caciky] podst. s. nesklonné <řec>
řecký předkrm z okurek, jogurtu a kopru; řecká studená omáčka
„Neopomeňte ochutnat pravý gyros, souvlaki a lahodné tzatziky.“ (Blesk, 20. 8. 2001)

ufritovaný příd.
usmažený ponořením do rozehřátého oleje
„Na stole mám talíř plný čerstvě ufritovaných hranolek s kečupem a sklenici okurek.“
(neviditelnypes.cz, 7. 8. 2001)

vaflovač podst. m., -e
přístroj určený k přípravě vaflí
„Koupila jsem si elektrický vaflovač v dobré víře, že svým dvěma vnukům budu péci tenké,
křupavé vafle, ale z těsta podle receptu vycházejí jen jakési lívance.“ (Vlasta, 30. 3. 2000)

vegan podst. m., -a
přívrženec čistě rostlinné stravy
„Nedávná studie různých typů vegetariánů v Londýně např. ukázala, že většina z nich se
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stravuje uspokojivě, nicméně dvě třetiny tzv. veganů (ti odmítají nejen maso, ale nejedí
vůbec nic, co pochází z živých organismů) mylné předpokládají, že jim jejich strava
poskytuje všechny potřebné vitaminy a minerály.“ (Týden, 17. 10. 1994)

vegansky přísl.
s ohledem na podmínky veganství
„Pediatr motolské nemocnice Petr Tláskal si vybavuje děti, které byly živeny dokonce
vegansky a nedostávaly tedy ani mléko a vejce: […]“ (Instinkt, 6. 11. 2003)

veganství podst. s., -í
stravování se čistě rostlinnou stravou
„Železo totiž obsahuje především červené maso a z tohoto hlediska považuju
vegetariánství a veganství za nebezpečné.“ (Květy, 8. 1. 1999)

vegeburger [vegeburgr] podst. m., -u
hamburger, který neobsahuje masnou, ale zeleninovou či luštěninovou placku
„Mrkvová polívka není nadávka, ale skutečně chutná věc, vegeburger v Praze najdete
málokde a těch několik mexických jídel tady skutečně umějí, což je v Praze výjimka
(mexičtější je jen Sonora, o níž zas jindy).“ (Reflex, 10. 8. 2006)

vitarián podst. m., -a
přívrženec tepelně neupravené stravy
„První vitarián se k přípravě spartánského pokrmu inspiroval během výletu do
švýcarských Alp, kam vyrazil se svou ženou.“ (Respekt, 18. 8. 2008)
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8 Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na fakt, že jazyk se neustále vyvíjí jako živý
organismus. Byl vytvořen slovník neologismů výrazů z oblasti gastronomie, který
přehledně zaznamenává jejich gramatické kategorie, výslovnost, původ a význam
a dokumentuje jejich užití v kontextu včetně odkazu na zdroj. Konečná verze slovníku
obsahuje 134 hesel, přesto slovník nepovažuji zdaleka za kompletní. Hlubší analýzou
s větším počtem zkoumaných magazínů by se těchto hesel dalo zaznamenat podstatně více.
Slovník tak slouží jako průvodce základními neologismy užívanými v gastronomii.
V práci je analyzováno mediální pokrytí gastronomických témat v časopisu Vlasta od roku
1989 (tj. od čísla 43/1989) až po současnost (číslo 73/2019). Porovnání jednotlivých
ročníků potvrdilo moje původní domněnky, že téma gastronomie se postupem let od
společensko-politických změn stávalo pro společnost důležitějším a média mu postupně
věnovala čím dál tím větší část svého obsahu. Stejně tomu je i s kvantitou vydávaných
magazínů. Zatímco do roku 2000 vycházelo v českém prostředí minimum časopisů, které
by se věnovaly jídlu a gastronomii, po přelomu tisíciletí se toto číslo razantně zvýšilo
a v současné době monitorujeme desítky různých deníků, týdeníků a měsíčníků, které část
svých stálých obsahů věnují tomuto tématu. Před rokem 2000 to byl především mediální
dům Bauer Media v. o. s., který vydával lifestylové magazíny, po tomto roce se stal
největším medializátorem gastronomie časopis Apetit, který podle slov Šárky Hamanové
jako první vyzýval k využívání jídla jako společenské události.
Zároveň také byly vytvořeny dva rozhovory, které doplňují celkový rámec práce. První
rozhovor poukazuje na vztah mezi médii a kuchaři a kreativní šéfkuchařka Ambiente Jana
Bilíková v něm vysvětluje, že gastronomie je jedním z oborů, u kterých je potřeba provádět
autorizace textu. Druhý rozhovor se Šárkou Hamanovou se zabývá tenkou hranicí mezi
žurnalistikou a public relation, které se při psaní do měsíčníku Apetit často dotýkala,
a popisuje, jak se mimo obsah liší způsob psaní zpravodajství a lifestylového magazínu.
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Summary
Aim of the thesis was to show the fact that the language does not stop to form itself just
like a living organism. There was a neologisms’dictionary created, that very clarly sets
their grammar needs, pronunciation, origin where it is necesary a put these words into a
further context of sentences with their sources included. The final version of this dictionary
includes 135 key words but I still do not consider it as a complete one. With further and
deeper analysis and higher number of examinated periodics there would be a lot more
words to include in the dictionary. For this reason the dictionary serves as a guide to basic
neologisms in gastronomy.
In this thesis, medial coverage of gastonomy based topic in Vlasta magazine is also
included. I was going through articles from the 43/1989 to 73/2019. This comparation
verified my thoughts about how the revolution in 1989 changed people’s view on the
gastronomy as it became more popular and important to them. It comes along with the
number of magazines published since that year. Before the year 2000 there were not that
many magazines considering food and gastronomy in general as a topic published. After
the year 2000 this number was highred several times. Before it was mostly the Bauer
Media house that was publishing magazines that included the topic. Year 2004 was the
first year when magazine Apetit was published. According to Šárka Hamanová it was the
very first magazine that invited people to come around the table and view the food as a
social contract.
I made two interviews to fulfill the frame of this work. First of the interview was recorded
with a creative chef of Ambiente Jana Bilíková. We were talking about the relationship
between the media and a cook and she also explained her need to do a proof reading of
articles, as cooking is as technically hard as engeneering. The second intrview was
recorded with Šárka Hamanová and we touched the topic of the edge between journalism
and public relation, because in the field of food magazines it oftes comes on the mind. She
also talked about the difference between the form of writting hard news and lifestyle
articles.
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11 Přílohy
11.1 Přepis rozhovoru s Janou Bilíkovou
Ty jsi začala vařit před šesti lety. Jak jsi v tu dobu vnímala média a jejich pokrývání
gastronomických témat?
Myslím si, že to až tak velké téma nebylo. V té době nebyl ještě natolik rozjetý instagram a
já mám pocit, že kuchařina se hodně zpropagovala právě díky němu. Je to dané tím, že
kuchaři a obecně lidi z gastronomie jsou vizuálně zaměření lidé, nemají tolik času a třeba
facebook pro ně byla sociální síť hlavně pro kamarády. Zato instagram je místo pro lidi z
gastronomie, protože je vizuální, rychlý, a mám dojem, že právě na něm vzniká ta největší
komunita okolo gastronomie a kuchařů. Takže za mě je to právě instagram, který způsobil
největší posun v medializaci tohoto oboru.
Proč je podle tebe kuchařina vůbec takovým velkým tématem? Proč je potřeba, aby
pro ni vznikaly samostatné časopisy, které se jí věnují?
Po revoluci byli všichni nadšení, že existuje něco jako polotovary, potažmo prodej již
hotových jídel. Před 89. to v rámci nedostatku zboží neznali, a proto když zjistili, že si můžou
koupit třeba svíčkovou a že je to všechno rychlé, mám pocit, že se odnaučili vařit. Když ale
později zjistili, že to není taková pecka, začali mít touhu naučit se vařit a někde se inspirovat.
V Čechách v té době začínaly televizní pořady o vaření – byť to nebylo nic velkého a vlastně
ani kvalitního. Jediné, co mělo takovou pomyslnou kvalitu, byly zahraniční pořady. Díky
čím dál většímu počtu takových pořadů se ten obor začal postupně víc a víc medializovat. V
posledních letech je to veliký boom, především co se týče vysoké gastronomie mezi
normálními lidmi, na což měl obrovský vliv Netflix s pořady Chef‘s table nebo Mind of a
chef, které sleduje spousta běžných lidí.
Myslíš si, že se také jednalo o vlastní invenci podniků, které chtěly, aby o nich lidé
slyšeli? Snažily se samy podniky do médií dostat a udělat si tak vlastně jistou formu
PR?
Ten tlak nevzniknul vyloženě od podniků. Alespoň já z toho nemám takový pocit. Ale
vznikem sociálních sítí, a především již zmíněného instagramu, se ta skupina lidí, která ve
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skutečnosti nebyla ani tak velká, otevřela světu a celé jejich know-how se začalo sdílet.
Na kolik je pro podnik a kuchaře žádoucí, aby se o nich psalo?
Je to žádoucí a je to fajn, pokud se jedná o reálné informace, a ne žádná bublina. Pokud
vznikne bublina, která vytváří očekávání, která nemohou být naplněna, tak to samozřejmě
není dobrý.
Máš nějakou svoji vlastní zkušenost s médii, kdy ti ve tvé práci pomohla, nebo naopak
uškodila?
Nemůžu říct, že by mi něco přímo uškodilo. Spíš šlo o případy, kdy jsem nedostala texty
k autorizaci, a pak tam nebyly věci popsané tak, jak by měly, nebo se ke článku udělá
nesmyslný bulvární titulek, který s tím obsahem nemá vůbec nic společného. Většinou je to
proto, aby se zvýšila čtenost.
Tím se dostáváme k žurnalistické k praxi. Myslíš si, že gastronomie je takový obor, u
kterého je potřeba autorizace textů a rozhovorů? Stejně jako například u vědeckých
článků?
Já to takhle mám u každého rozhovoru. Spousta novinářů totiž vezme to, co říkám, ale
poskládá to do jiných vět, popřípadě to ještě nějak zkrátí. V tu chvíli to nejsou moje slova a
hodně často se mi stává, že při autorizaci ta slova přepisuju, protože v moment, kdy to
pozmění, tak posunou i význam toho, co jsem řekla. I když si nemyslím, že by to byl zlý
záměr, tak se mi to děje téměř pokaždé. Poslední dobou si nechávám posílat i titulky, protože
se stává, že rozhovor napíše jeden člověk a někdo druhý, kdo u toho rozhovoru nebyl, k
němu doplní titulek. A to je hodně špatně.
Máš na mysli něco konkrétního?
Když jsem loni dělala rozhovor do Forbes Next, tak to byl hlavní rozhovor toho čísla a bylo
jasné, že byl jeden člověk, který psal text, a další, který dělal titulek. Protože on se mě ptal
pořád na mravence a já jsem říkala, že si nemyslím, že je to nějaká budoucnost, ale jen
symbol toho, co všechno je jedlé, a my to nejíme. A titulek najednou byl Budoucnost jsou
mravenci. Tak jsem se omluvila, že to ani omylem, protože ten titulek s textem vůbec
nesouvisel. A většina lidí si přečte právě jenom titulek, ale samotný obsah nečte. Takže od
určité doby chci, aby mi dávali k autorizaci i titulky. Navíc tohle se stalo i našemu kolegovi
Honzovi Všetečkovi, který poskytoval rozhovor do jednoho magazínu a všechno probíhalo
bez problému. Najednou ho ale plácli na titulní stranu a napsali k tomu titulek Nejlepší
48

šéfkuchař České republiky. Kvůli tomu byl hodně naštvaný, protože text autorizoval, ale
titulek mu k nahlídnutí nikdo nedal.
Sleduješ, jakým způsobem se média věnují gastronomii?
Především asi sleduju kuchařky. Ale nejvíc sleduju online Fine Dinning Lovers a taky Jídlo
a radost, kde spousta věcí vychází právě z fine dinningu, ale jsou zařazeny do českého
kontextu. To mi přijde super.
Jaký je podle tebe vývoj obsahu? Co se vydávalo dřív? A co je tématem teď?
Dřív to bylo hlavně o receptech. Teď mám pocit, že jde hlavně o příběhy lidí, kuchařů,
surovin a je to víc zaměřený na obsah než na formu. Dřív to totiž byli hlavně slavní
šéfkuchaři a jejich recepty, a teď se to všechno zasazuje do daleko širšího kontextu.
Ještě mě napadla jedna věc. Dříve to bylo tak, že každý měl nějaký svůj tajný recept. Ale
protože neexistuje nic, jako autorská ochrana receptů – není to nijak právně možný. Mám
pocit, že v momentě, kdy vznikla média, začaly se jejich recepty šířit. A jediný, co oni pro
to mohli udělat, je, naopak ty svoje věci sdílet, aby všichni věděli, kdo s tím přišel a kdo je
autorem toho jídla.

11.2 Přepis rozhovoru se Šárkou Hamanovou
V čem se liší psaní do lifestylového magazínu oproti zpravodajství?
Předtím jsem pracovala v rádiu, kde bylo vše ve velké rychlosti a stresu. Hlavní rozdíl pro
mě byl v tom, že v rozhlasu jsem zjistila až ráno, jaká práce mě čeká a jak dlouho budu ten
den v redakci. Kdežto v lifestylu, konkrétně v Apetitu, který byl měsíčník jsem najednou
měla čas si věci rozmyslet, a navíc to pro mě byla nová zkušenost pracovat v tak velké
produkci kolem focení a kolem focení jídla, kde jsem se poprvé dostala k foodstylingu a
dekorstylingu.
Food magazíny jsou dost často na pomezí s PR produkcí. Pro tebe jako novinářku to
nebyl žádný problém?
V té době to nemělo s PR nic společného a já sama jsem nerozeznávala PR a redakční obsah.
Protože PR, které jsme si vybírali, nám dodávali natolik kvalitní obsah, že to pro nás bylo
naopak usnadnění práce než ústup někomu, kdo by na nás vyvíjel tlak. Ten se ale později
také projevil a to pocítila celá redakce. Pamatuji si případ, kdy jeden výrobce zaplatil tak
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velkou inzerci, že v časopisu byl příbal instantního přípravku. Tehdy to pro mě překročilo
hranici toho, co je snesitelné a co ne, protože náš samotný redakční obsah by na tom výrobku
nikdy nebyl postavený.
Na kolik se u podobných zájmových časopisů, a především tedy u food magazínů, může
ještě mluvit jako o žurnalistice?
Část obsahu jsou vždy nějaké žurnalistické žánry – byly tam reportáže, recenze a podobně.
Ale do určité míry je to možná víc copywriting než žurnalistika. Psaní receptů je potom
úplně samostatné odvětví, které s žurnalistikou ani copywritingem nemá nic společného. Na
to je potřeba mít speciálně vytrénovaný mozek, znát kuchařské postupy a rozumět vaření.
Bylo pro tebe psaní receptů právě tím nejtěžším, čemu jsi se v tomto oboru musela
naučit?
Nemůžu říct, že nejtěžší, ale rozhodně nejzábavnější. Já jsem dlouhou dobu recepty psala a
následně je editovala a redigovala a to mě bavilo. Musela jsem se naučit zákonitosti, jako
třeba, že kypřicí prášek se nemůže dát do tekutiny. Často jsou to totiž takové drobnosti, které
musí editor znát a vychytat je, aby nenastala taková chyba. Snadno také mohou vznikat
překlepy, je proto důležité, aby editor uměl pracovat s poměry a měl o nich povědomí.
Všechny recepty, které jsme v Apetitu vydávaly, se zkoušely. Foodstylista vždy odhalil, že
to z nějakého důvodu nefunguje, a společně jsem hledaly, proč to nefunguje a kde v receptu
ta chyba je.
Dokázala bys popsat tendenci vývoje obsahu tohoto typu médií?
Samozřejmě vždy na Vánoce bude téma kapr, v dubnu chřest a v červnu jahody. Co jsme
řešili, bylo, že když jeden rok dáme téma jahody, nemůžeme ho dát i následující rok. Takže
se s obsahem musí víc pracovat a vyzobávat z něho větší detail, anebo naopak větší celek,
což v důsledku znamená, že další rok to budou jahody a smetana. Je proto důležité myslet
dopředu, aby se recepty nevyčerpaly najednou, protože víš, že i za deset let s tím tématem
budeš muset pracovat a ty recepty by se neměly opakovat – i když ten na kapra tam bude asi
vždycky, protože ten čtenář chce. Apetit se stal opinion leaderem na trhu časopisů o jídle. A
pro restaurace bylo velmi prestižní se v něm ukázat, protože jim bylo jasné, že cílovou
skupinou Apetitu jsou lidé, kteří se zajímají o jídlo a kteří jsou ochotni za něj utrácet. My
jsme si vybírali téma a na jeho základě jsme si potom ty kuchaře vybírali a nestávalo se, že
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by nás odmítali, ba naopak se nám ozývali, že by s námi chtěli spolupracovat i dále.
Když si o tuto spolupráci sami řekli, jednalo se poté o placený obsah?
Ne, v rámci inzerce se restaurace neoslovovali. Ta cena za inzerci v apetitu je třeba sto tisíc
na jednu celou stranu, což se týká spíš korporací, jako třeba Unilever.
Vybavíš si nějakou situaci, kdy média dokázala podniku uškodit?
To jsme řešili nedávno v restauraci Eska. To byl úplně ukázkový příklad toho, kdy Jakub
Horák na svých sociálních sítích zveřejnil nepřátelskou filipiku proti snídani Česká za 228
Kč. Jelikož z toho udělal kauzu na dva dny, tak se toho v neděli večer chytil bulvár a napsal
text, který končil tím, že snídani v Esce servírují „potetovaní lobotomové“, a vyšel dost
nepříjemný článek, který Esku poškodil v tom, že čtenáři Extra.cz následně psali negativní
recenze na facebook a Google, aniž by někde v té restauraci byli. Majitel restaurace byl ale
dostatečně aktivní, s redakcí se spojil a odkryl jim veškeré náklady a marže a následně tak
vyšly další dva články, které už pro Esku znějí pozitivně.
V Ambiente máš na starosti mimo jiné blog Jídlo a radost. V čem je oproti tištěným
magazínům jiný?
Hlavní rozdíl je v tom, že v těchto časopisech pracují převážně amatéři a je určen především
pro hobíky, pro laiky. Jídlo a radost je určený pro profesionály a je připravovaný ve
spolupráci s profesionály. To znamená, že ten obsah je spíš B2B než B2C a je nový v tom,
že jsme ochotni se dělit o nejniternější know-how, které máme, což tady do té doby nikde
nebylo a žádné jiné médium nemá tak bezprostřední kontakt se základnou profesionálů.
Jedná se tedy více o PR záležitost než o redakční obsah?
Jídlo a radost je obsahový marketing Ambiente, takže do určité míry to PR je, ale pojaté
v širším smyslu slova. Píšeme o tématech, které se Ambiente bezprostředně dotýkají, ale
cílem je dělit se o know-how, které máme, a vzdělávat v gastronomii tak, aby celé české
prostředí bylo v tomto oboru vzdělanější, aby lidi lépe jedli a byli ochotni za jídlo utrácet
více peněz, ale zároveň věděli, za co to utrácejí.
Nakolik Jídlo a radost ovlivňuje ostatní podniky?
Z toho, co vím, tak některé restaurace si tisknou naše články jako tréninkový materiál. Navíc
jsme už před pár lety vyrobili brožuru, která byla poskládaná z našich článků a rozdávali
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jsme je na Culinary Sympoziu a celý náklad byl okamžitě rozebraný.
V čem vidíš největší pokrok, ať novinářský, nebo obsahový, od roku 1997, kdy jsi
s žurnalistikou začala?
Největší rozdíl je samozřejmě v tom, že tehdy nebyl internet a zprávy se dělaly z teletextu.
Jinak se dá říct, že se před rokem 2000 o gastronomii vůbec nemluvilo a když, tak se
vydávaly recepty. Navíc ty recepty v té doby byly ve stylu ‚co dnes uvařit k večeři?‘ a nebyl
tam žádný společenský přesah, což začalo být až s příchodem Apetitu, kdy se začalo mluvit
o tom, že se lidé mohou setkávat u jídla. Do té doby ten obsah sloužil jenom k nasycení.
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