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CO UKAZUJE KONFRONTACE 
NĚKTERÝCH RUSKÝCH A ČESKÝCH TERMÍNŮ 

V E STRUČNÉM VÍCEJAZYČNÉM LÉKAŘSKÉM SLOVNÍKU' 

Ludmila Pavlíková 

1. Citovaný čtyřjazyčný slovník (Č-L-A-R) obsahuje asi 6 000 nejfrekven-
tovanějšfch medicínských výrazů, převzatých ze současné odborné literatury, 
z ruské encyklopedie a z encyklopedických slovníků. Vybrané termíny uvádéné 
v tomto sdělení představují pouze malou ukázku bohatých možností konfrontace 
slovní zásoby naSich dvou blízkých slovanských jazyků. 

2. Lékařská čeština - a stejně tak i ruština - přejímají většinu termínů 
z latinského a řeckého základu. Čeština do té míry, že české ekvivalenty se 
takřka nepoužívají a vyšly z jazykového povědomí lékařské veřejnosti. Dochází 
zde pak k dvoj- i vícetvarům, z nichž některé mohou být nepřesné, případně 
i chybné. Např. tři názvy téže kosti: loďková-loďkovitá-člunková (os navicula-
re)\ dva názvy pro duodenum: dvanáctník (správně anatomicky) - dvanáctemík 
atd. 

Ruština i přesto, že pro většinu pojmů má označení původu latinského a 
řeckého, dává důsledně přednost adekvátním výrazům domácím, a to i ve 
sděleních vysoce odborných. Domácí ruské termíny jsou často doslovným 
překladem z latiny, jako např.: musculus sternokleidomastoideus (kývač) -
epydíMOK/uwuHHococKoeax Mbuui^a; rectum (konečník) - npjwasi Kuuuca. To platí 
především o termínech anatomických, histologických apod. 

2.1. Vliv latiny a řečtiny je dominantní také v terminologii klinické, avšak 
současně zde pozorujeme internacionalizaci odborného lexika ve prospěch 
moderních světových jazyků, např. němčiny (lunpity - die Spritze - stříkačka), 
někdy francouzštiny (naeaMc - lavage - promývánt), v posledních letech však 
především angličtiny (fiaů-nacc - by-passe; KOMnbiomep - computer; násep -
laser). Ve srovnání s češtinou však není ruština v oblasti lékařských termínů 
angličtinou tak silně ovlivněna. 

1 Stručný vícejazyčný lékařský slovník I, II. Praha 1990 - Brno 1991. 
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2.2. Přejaté termíny se řadí v ruštině podle zakončení k příslušným dekli-
načním typům (acm/ua - uucojia; cwfiumic - 3aeod...) - na rozdíl od češtiny. 
Často zde - rovněž na rozdíl od češtiny - zůstává i původní koncovka. Srovnej 
např. české blasíom a ruské ÓAaanoMa (označení pro celou řadu novotvarů: 
Me/iaHOMa, Muojua, tcqmuHOMa...). 

2.3. U méně frekventovaných přejatých odborných termínů někdy dochází 
i ke kolísání v přízvuku. Srovnej: cpeHÓMén, cfiomoMémpw, xópuón, Kápuec -
jcapufo... 

2.4. Pro přejímání cizích slov z latiny pravděpodobně neexistuje jed
notné kritérium; srovnej např.: akutní (1. oanpbú 2. HeomjiooKHbú InoMoupl) 
a chronický (xpoHUHecxuů). Podobně ruština nepřejala poměrně dosti frekven
tované cizí výrazy typu: interní (mympenHim), ale také mepaneemwecKw), 
benigní (do6poKanecmeeHHbm), maligní (xaoKaHecmeeHHbiů), pozitivní (nonoMcu-
mejibHbm), negativní (ompus^ameAbHbjú), nauzea (peommů nopbie), mandipula 
(HUJKHJUI ne/iiocmb, avšak existuje MdHduĚyAsipHbů), mediastinúm (cpedocmémte, 
ale existuje MeduacmmajibHbw vedle cpedocmembu). 

3. V oblasti odborné terminologie, stejně jako i v jazyce obecném, zaujímá 
v procesu tvorby nových termínů přední místo derivace. 

3.1. V češtině existuje řada výrazů, označujících fyziologicky negativní 
(patologický) důsledek určitého stavu. Je pro ně typický prefix ne- a sufix -ost. 
Paralelní výrazy v ruštině se v některých případech odlišují. Srovnej: nedomy-
kavost - HedocmamoHHocmb (ruština stejně jako např. angličtina zde. vycházejí 
z latinského insufficientia, v češtině je slovní základ domácí); nedostatečnost -
HedocmamoHHocmb; nedonošenost - HedoHomeHHocmb; nedoslýchavost - myzo-
yxocmb; neplodnost - čecruiodue, Hen/iodue - ale také: čectuiodhocmb; nespavost -
GeccoHHUna; nesouměrnost - acuMMempux, acuMMempwHocmb, neaiMÁfempui-
Hocmb, Hecopa3MepHocmb. 

Jak vidno, různí se čeština a ruština v některých případech v předponě (we-
x 6ec- x a-) nebo v příponě (-ocmb x -ue). Výrazně se odlišuje termín myzp-
yxocmb, který vznikl v ruštině složením adjektiva a substantiva, zatímco v češ
tině je odvozen od slovesa. 

3.2. Prefix nad-, ať už ve významu 'výše než' nebo 'nadměrně', má 
v ruské lékařské terminologii ve srovnání s češtinou rovněž více možných ekvi
valentů. Např.: nadbradový - HadnodÓopodmHbw (Had- + nod-); nadbřiSkový -
nod/ioMceiHbrii (oSnacrm) x HaiHpeeubů (apmepux); nadbytek - urfbunac ; nad-
početný - npeeocxodmuuú mpMa/ibHoe Konmecmeo; ceepx HopMbu 

Zhruba lze říci, že českému prefixu nad- ve významu "lokalizovaný nad 
něčím, výše než" odpovídá v ruštině tentýž prefix, při abstraktním charakteru 
prefixu nad- označujícím nadbytek, přebytek či velké množství jsou v ruštině 
varianty jiné. 
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3.3. Sufix -ní u českých dějových substantiv2 vyjadřujících průběh určitého 
procesu v lidském těle je v češtině běžný; v ruštině je adekvátní sufix -Hue, 
avšak navíc zde dochází k odvozování od složeného základu; zaznamenáváme 
tedy derivační á současně i kompoziční složku podílející se na vzniku nového 
termínu. Srovnej: močeni - MOHeucnycxame; krvácení - Kpoeaa/iunHU£, tcpoeome-
Heme; pocení - nomoomSéAeHue; tráveni - nuufeeapeHue; točení (hlavy) - ZOAOSO-
KpyoKenue; krouiení (trupem) - epaufeHue; zvracení - peoma; štěpení - paaqensie-
Hue; kvašení - čpoMcemie; kojení - ecKapMAwamie epydbw. 

Jde většinou o procesy související s vylučováním (-ucnyacamie, -usAuwue, 
-omdeAenue ); výrazně se odlišuje pouze peoma. K termínům odvozeným od 

nesložených výrazů p; :í př vy.ufenue (ale zoAoeoKpy&ceHuel), čpooKeme, 
pacmennemte. Odvozen od jlov • •• a doplněn o substantivum, které je součástí 
termínu, je ruský protějšek českého pojmu kojení. 

3.4. Tvrzení, že čeština využívá ve srovnání s ruštinou bohatších derivač-
ních možností,1 lze na základě našich konfrontačních výzkumů potvrdit (srovnej 
např.: filtrovatelný - cnocoÓKbťínpoxodumb nepes nopu tpaptfopoeozo ýiuAbmpa; 
fibrinotytický - onwoCMfuůcxk pactuenAem/to 0u6pma;fibroplastický - oŮpasym-
Ufuů eoAOKHUcmym coeduHwnejibHyto micam; hemostatikum - KpoeoocmoHa&nuea-
iaque, ieMocmammecKue cpedcmea ), avšak někdy nacházíme v odborném jazyce 
i situace opačné, jako je tomu v případě domácí varianty cizího výrazu infekční. 
Vedle jednoznačného internacionálního w$eKu,uoHHbú existují tři různě derivo
vané podoby výrazu domácího. Změna sufixu signalizuje současně i změnu 
významu: 3apa3Hbtů (6one3Hb) - mpammenbHbů (MOAAKCK) - 3apaMcaioufuů 
(do3a). Podobně např. i : hermetický - zepMemmecKuú, zepMemmHbú; hlenový -
cAvaeeau, CAiaucmuů; hojení - 3aoKueaHue, mMcusAemie. Zde význam zůstává 
stejný i při změně sufixu. 

3.5. Je možno sledovat a srovnávat celou řadu českých sufixu a konfron
tovat je s odpovídajícími variantami v ruštině, a to zvláště u takových typů, jako 
jsou např.: sufix -natý: horečnatý - meMnepamypHbm (peaKUun), AuxopadoiHbů 
(cocmosume), Auxopadjauuů (6oAbHoů), zopaneHUbú, $e6pumMbů; sufix -ovitý : 
houbovitý - zpuÓoeuČHbiů; zpv6oo6pa3Hbú, zpuóonodoÓHbw; zyůnambiu (eeufecmeo); 
sufix -ní: krevní - tcpoemoú (nAacmuwca), KpoeeHOCHbů (cocyd), (nAazMa) Kpoeu; 
sufix -ivý: léčivý - AeKapcmeenHbú (mpam); AeneÓHbw; sufix -iční: inhibični -
mopMosjuyuů (pe$AeKc); mopMomoů (npouecc); sufix -ský: lékařský - epaneČHbiů, 
Meduumoam. Naopak jediný výraz v ruštině (Kocrmam) může suplovat dva 
významově odlišené odborné přívlastky v češtině (kostní nebo kosténý). 

3.6. Sloves-termfnů vysloveně medicínského charakteru nacházíme v lékař
ské terminologii poměrně málo - viz např. dbmykat - CMhocambcsi. Připustíme-li, 

2 Šmilauer, V . : Nauka o českém jazyku. Praha 1972, s. 83. 
3 Žala, S.: Diference ve složení ruské a české slovní zásoby. In: SPFFBU, A 39, 1991, s. 54. 
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že tuto kategorii lze vůbec za termíny považovat, pak se objeví celá řada sloves 
v češtině s jednotným zakončením, jejichž protějšky v ruštině mají bud' odpo
vídající koncovku připojenou k přejatému slovnímu základu, nebo jsou naopak 
uživateli přeloženy do mateřského jazyka. Proč v některých případech tak 
a v jiných onak, to je prozatím nevyřešená otázka. Srovnej např.: inkubovat -
UHKyčupoeamb; inhalovat - uHzanupoeamb, edbixamb; intoxikovat - ompaeumb, 
ompaeAsmb. 

3.7. Obdobná je i nejednotnost v ruských variantách adjektiv řeckého 
původu, jako jsou např,: imuriogermí - ebubteatou^uú uMMynumem; avšak 
patogenní - namozmHbú; endogenní - wdozeHHbú. 

Tato problematika přesahuje do další kapitolky, protože výše uvedené 
a podobné příklady lze povazovat již za kompozita. 

4. Vzhledem k tomu, že kompozice je vedle derivace nejčastější způsob 
obohacování ruské slovní zásoby, dovolíme si v rámci srovnání lékařské češtiny 
a ruštiny malou exkurzi i do této oblasti. 

Ruština má mnoho složených adjektivních termínů, jejichž vznik je často 
dán doslovným překladem latinského pojmenování. Jde o výrazy složené ze 
substantiv (zpyduHOK/uoHWHocoacoeax Mbuuu,a), z adjektiva a substantiva (coečfr-
HumenbHomKaHHbú), z adverbia a adjektiva {jumepenHanonocambú), z číslovky 
a adjektiva (deyzaasbui), ale také z předložky a substantiva, případně předložky 
a adjektiva. Konkrétně to může být např. předložka mezi a) ve spojení se 
substantivem: mezimozek - npoMeotcymwHbů MOX; mezihrudí - cpedocmenue 
(překlad z latinského mediastinum); meziprodukt - npoMeoKymoHHbťí npodykm; 
mezistupeň - upoMeoKymonnan cmynem, (cmadux); mezivrstva - npocjwwca; 

b) ve spojení s adjektivem: meziieberní - MeoKpetíepHbiů; meziobratlový -
Mcwno3eoH<HHbM; mezibuněčný - MeoKx/iemoHHbaí. 

Ve spojení mezi se substantivem odpovídá českému kompozitu ruský 
dvouslovný výraz, jde-li o spojení s adjektivem, je předložka zkrácena do 
podoby AieoK- (srovnej však s ruským nemedicínským MeonňyHapodHuS). 
Výjimku tvoří termín mezivrstva - npocnoúxa, mimo jiné zdroj častých chyb při 
určování rodu substantiva CAOŮ Čechy. Analogicky tvaru npoaioŮKa tvoří se i 
chybný tvar "CAOŮKO. 

5. Závěrem. Bylo by možno uvést ještě mnoho poznatků srovnávacího 
charakteru, avšak rozsah příspěvku je limitován. Další perspektivy konfron
tačního výzkumu v oblasti české a ruské lékařské terminologie jsou podmíněny 
dostatečným přísunem ruské odborné medicínské literatury do České republiky. 
Je velmi pravděpodobné, že i v lékařské ruštině se bude prosazovat ve větší 
míře než dosud vliv angličtiny, a to v souvislosti s probíhajícími politickými 
změnami i s celosvětovým trendem. 
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