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C V E T A N K A A V R A M O V O V A 

O NĚKTERÝCH TENDENCÍCH PŘI TVOŘENI NOVÝCH 
PODSTATNÝCH JMEN OZNAČUJÍCÍCH OSOBY 

V BULHARSTINĚ A ČEŠTINĚ 

Demokratické procesy, které probíhaly v Bulharsku a v Československu, 
později České republice, po roce 1989, měly bezesporu vliv na lexikální systém 
bulharštiny a češtiny. Na jedné straně slova spjatá se starou socialistickou sku
tečností opouštějí aktivní slovní zásobu, na druhé straně jak do bulharštiny, tak 
do češtiny pronikají slova cizí nebo se tvoří nová domácí slova jako pojmeno
vání nových společenských jevů. Paralelně s procesem archaizace a neologizace 
probíhá i proces inovace těch slov, která souvisela s rozvojem Bulharska a Čes
koslovenska do začátku II. světové války. 

Zmíněné okolnosti činí proces tvoření nových slov aktuálním problémem 
současné bulharské a české jazykovědy. Tento článek zkoumá v konfrontačním 
plánu část nové slovní zásoby v bulharštině a češtině — a sice podstatná jména 
pro pojmenování osob. Jádrem výzkumu jsou substantiva, která vznikla v obdo
bí od konce 80. let do dnešních dnů. Z nedostatku širšího spektra objektivních 
informačních pramenů (kromě pramenů uvedených níže) byla do práce zahrnuta 
i relativně starší slova, užívaná na konci 70. a začátku 80. let. Je však třeba zdů
raznit, že každé časové určení je do jisté míry podmíněné, protože doba vzniku 
daného lexému mnohdy není identická s dobou jeho registrace. 

Z toho vyplývá, že pod pojmem nová podstatná jména se v tomto článku ro
zumí ta substantiva, která vznikla v průběhu posledních dvaceti let. Pojem nová 
podstatná jména je preferován proto, že je širší než pojem lexikální neologismy; 
zahrnuje totiž i tzv. okazionální slova (o problematice neologismů viz Martin
cová 1983). České příklady byly excerpovány ze slovníku nových slov v češtině 
Z . Sochové a B. Poštolkové Co v slovnících nenajdete, Praha 1994; jen malá 
část substantiv je sebrána vlastní excerpcí z periodického tisku z let 1995-1996. 
Bulharský materiál byl sebrán vlastní excerpcí, jakož i díky excerpcím jiných 
autorů — J. Báčvarova a K. Ničevové — z masmediální publicistiky mluvené 
i psané (z periodického tisku, z rozhlasových a televizních projevů) v letech 
1990 — 1996. Volbu publicistického stylu určuje fakt, že v posledních desetile
tích na spisovné jazyky nepůsobí ani tolik krásná literatura jako publicistika 
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(přesněji řečeno jazyk novin); publicistika reaguje jako první na převratné změ
ny ve společnosti a jako první mění svůj , jazyk". 

V posledních dvou desetiletích a zvláště po roce 1989 pozorujeme v obou ja
zycích, v bulharštině i v češtině, aktivizaci některých již existujících tendencí 
při tvoření nových podstatných jmen osob, jakož i vznik tendencí nových (tento 
jev je charakteristický zvlášť pro bulharštinu). 

V bulharštině sílí tendence vytvářet tzv. zkrácené složeniny s prvním zákla
dem: aemo-, azpo-, eepo-, exo-, euepzo-, napxo-, íozo-. Uvedené složky, zkrá
cené z významově blízkých (mezinárodních) slov, se dnes účastní slovotvomé-
ho procesu jako samostatné jednotky, zachovávají si však lexikální význam 
plnovýznamových slov, ze kterých byly zkráceny: 

aemo- aemoMoóuneH, „Koumo ce oimacx. do aemoMoówu": aemoxpadec; 
azpo- azpapen, „Koumo ce omnacn do 3eMedenue": azpočoc, azpoexcnepm, 

azpoMUHUcmbp; 
eepo- eeponeucxu, „xoůmo ce omuacn do Eepona, EeponuůcxuH cbto3, 

eeponeúcKume cmpyKmypttbi": eepodenymam, eepoKOMticap, eeponapnaMen-
mapucm, eeponojiuuaů, eepotuaMnuoH; 

eno- eKOJiozw, „Koumo ce omnete* do eKOJiozw": exoMUHUcmbp, 
exonojiumux, exocneuuajiucm, exodeMOHcmpanm; 

euepzo- eHepzemma, „Koumoce omnacsido enepzemuxama": empzoóoc (hov.); 
Hapno- HapKomuK/HapKomutfu „xoůmo ce omuacn do Hapxomuuu": 

rtapxočoc (hov.), HapKoáwihp, HapKompa<pwccmm, Hapxowiacbop; 
wzo- lOzoaiaeun, „Koumo ce omnacfi do 6ueiua tmu ocmamviHa 

lOzocmeun ": monpeyiuep atd. 
Tvoření složenin pomocí komponentů aemo-, azpo-, eepo-, exo-, euepzo-, 

HapKo-, íozo- je v bulharštině produktivní u názvů činitelských (nomina agentis) 
a konatelských (nomina actoris). Vyšší produktivitou v obou jazycích se však 
vyznačuje tvoření složenin náležejících k různým slovotvorným kategoriím, 
např. eepopaxemu, eepo<pauiu3hM, eeponecwuucmu, eepooKapzoH, eepomynen, 
eepozpyna, eepocbK)3; č. eurodolar, europivo, eurokomunismus, euromina, eu
roregion; etco(popyM, exononumuxa, exouud, exobyc, eKOKynmypa, eKOMy3taca, 
exoudeu, exocMUCbn, exodaHhuu; č. ekoetapa, ekofakt, ekofáze, ekogram, eko-
chléb, ekopotraviny; Hapxodmnec, Hapxompatpm, Hapxoóanda, Hapxonapu, 
uapxoKapmeJi; č. narkobyznys, narkoterorismus aj. (Uvedené příklady cituji podle 
Báčvarova 1996; Slovník cizích slov 1995; Martincová, Vačková 1992.) 

Tvoření substantiv tohoto typu je jedním z projevů internacionalizace slovní zá
soby spisovného jazyka bulharského i českého (viz Báčvarov 1996, s. 38-40). 

Příznačný je fakt, že komponent nzo-, který funguje ve složeninách typu 
tozoxpiua, mzoeMÓapzo, íozonpeMiiep apod., není v češtině běžný. Je to způso
beno příčinami extralingvistického (geopolitického) charakteru. Události v bý
valé Jugoslávii, které měly mimořádný vliv na sousední Bulharsko, ovlivňují 
i bulharskou slovní zásobu, již se při popisu těchto událostí užívá. 

Tvoření zkrácených, syntetických složenin s první komponentou tozo- místo 
příslušných několikaslovných pojmenování (tj. tozoxpma místo Kpwa 
eocmamhUHa lOzocjiaem nebo íozocnaecxa xptoa; íozoeMÓapzo místo 
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ejuóapeo, HcmooKeno na lOzocnaew; íozonpeMuep místo npejuuep ua 
ocmambHua lOzocjiaeun) si vynutil publicistický styl, jenž musí být stručný. 

Jiným projevem internacionalizace slovní zásoby obou jazyků je zintenzív
nění procesu tvoření pojmenování osob za pomoci cizojazyčných prefixů, pře
devším ex-lettc- a cynep-, např. eKCKOMynucm, excóoc, atomem, excnpesudeHtn, 
eKC&bpoicaeHiiK, eiccifap, eKczoeopwnen, eKCMonapx aj., č. exposlanec, expremiér; 
cynepčozamatu, cynepamnem, cynepóumecMeH, cyneppa3y3HaeaH aj. 

V publicistickém stylu spisovné bulharštiny vytlačil už cizojazyčný morfém 
eKC- téměř všude svůj sémantický ekvivalent: adjektivum 6uetu. Navíc se tohoto 
morfému začalo užívat — a to zvláště v masmediálních mluvených projevech 
— i ve spojení s přídavnými jmény, např. etccceemoeeH uiaMttuoH, eKcsbumeu 
MUHucmtp, eKceoeueH MUHucrm>p, eKcznaeen cexpemap, eKcmeneemuomH 6oc, 
eKceuifenpeMtiep dokonce „eKczenepan om KTE u nezoe KOJieza, cbtqo eicc". 
Rozbor podobných konstrukcí je předmětem jiného výzkumu; u tohoto jevu se 
zde zastavujeme jenom proto, že je důkazem expanze prefixu exc- v bulharštině 
(a to nejenom u jmen osob). Tvoření substantiv s prefixem exc- je nejenom 
projevem internacionalizace slovní zásoby; lze je pokládat i za snahu o jazyko
vou úspornost, za tíhnutí k hutnosti výrazu (srov. např. 6uetu MUHucmtp — 
eKCMUHUcmhp, 6uetu npe3udeum — eiccnpe3udeHm). 

Novým jevem současné spisovné bulharštiny je tvoření podstatných jmen 
osob (ale i jiných substantiv) za pomoci složky mott- z angl. top. V bulharštině 
se mon- nepovažuje za samostatnou lexikální jednotku, jako je tomu v angličti
ně; plní zde funkci afixu pro vyjádření nejvyšší míry a je synonymem meziná
rodního prefixu cynep-, srov. např. monóamcep — cynepčamcep, morweHudofCbp 
— cynepMeHudoKhp atd. Ton- tedy modifikuje základní lexikální význam sub
stantiv, s nimiž se pojí, a přidává j im dodatečný význam „největší, nejvyšší, 
hlavní, dominantní". 

Komponenta mon- se spojuje jak s domácími, tak s přejatými substantivy 
osob mužského i ženského rodu: mončawcep, monMenudomp, monMOiueHUHKa, 
monnpecmbtiHUK, monpeoKucbop, moncbdwt, moniunuoHUH, mormenze (hov.). 
Poloafix mon- nacházíme i v kombinaci s neživotnými substantivy, jak je tomu 
např. u slova moncnopm (název populárního sportovního pořadu Bulharské stát
ní televize), monmnbjmeHue aj. 

Tvoření substantiv tohoto typu je projevem jazykové módy inspirované ang
ličtinou, ale v některých případech se mu dává přednost i z ryze praktických 
důvodů — substantiva s komponentou mon- jsou totiž kratší než jejich význa
mové ekvivalenty s prefixem cynep- . jenž je o slabiku delší. 

Kromě substantiv prefigovaných a substantiv se složkou mon- patří k slovo-
tvorné kategorii modifikační také substantiva přechýlená. V bulharštině byl po
čet nepřechýlených substantiv vždy mnohem vyšší než v češtině. Od začátku 90. 
let se však jazyková situace poněkud změnila. Vznikla řada nových feminin: na 
jedné straně byla přechýlená stará, původní bulharská a přejatá maskulina, na 
druhé straně maskulina nově vzniklá. V odvozovacím základu nových substan
tiv figuruje buď plný kmen maskulin (kadet — kadetka, samoživitel — samoži-
vitelka, bulh. 3annec — 3annecKa, doaúen — doaůewca, Mumicmtp — 
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MUHucnrbpKá), nebo je odvozovací základ zkrácen odstraněním slovotvomé pří
pony nebo koncovky (slušňák hov. — slušňačka hov., sympaťák hov. — sympa-
ťačka hov., bulh. nojiumuK — nonumwim hov., tumpecapuo — wmpecapKa hov.). 

Někteří autoři se domnívají, že takto vzniklá přechýlená substantiva mají 
stejný lexikální a stylistický význam jako základová maskulina a odlišují se od 
nich jen svým modifikovaným významem (Radeva 1991, s. 152). Nová bulhar
ská feminina však tento názor nepotvrzují ve všech případech. Mnohá z nich 
mají ve srovnání se základovými maskuliny nový stylistický význam — femini
na jsou stylisticky příznaková, tj. hovorově zabarvená, např. demeianue (neutr.) 
— demetcmueKa (hov.), MUHUcrm>p (neutr.) — Mmucm-bpm (hov.), dému (neu
tr.) — dexaHKa (hov.), npe3udeHm (neutr.) — npe3udeHmtca (hov.), 
8Wfenpe3udeHm (neutr.) — eutfenpe3udeHntKa (hov.) a další. Toto „hovorové" 
zabarvení uvedených substantiv je však patrně způsobeno jen jejich novostí 
v bulharské sociální a jazykové praxi. Část z nich pojmenovává osoby ženského 
pohlaví, které zastávají určitou funkci vyhrazenou dosud mužům nebo pracují 
v dominantně mužské oblasti, např. nojtuuauKa, nomimwKa, nodnonKomuHKa, 
npe3udeHmKa, euuenpe3udeHmKa, MUHucnrbpKá, dexaHKa, demetcmueKa, 
6odueapÓKa, ÓHKOHKO (okaz.). 

V oficiálních osloveních žen ve výše uvedených funkcích spisovná norma 
připouští výhradně vokativní tvary maskulin (např. yeaotcaeMa eocnootco deKOH, 
yenoicaeMa zocnooico jumucmtp, yeaoicaeMa zocnooico npe3udenm atd.). Užití 
přechýlených oslovení je charakteristické pro hovorový styl bulharštiny, nezá
visle na tom, že tyto tvary se hromadně propagují ve všech masmediích. 

Je však třeba podotknout, že hovorový charakter některých nových přechýle
ných jmen je podmíněn samotnou stylovou charakteristikou základního masku
lina, např. ncuxap — ncuxapxa, 3annec — 3annecKa aj. 

Nově vzniklá feminina se dělí podle slovotvomé přípony do dvou skupin: do 
první náležejí substantiva se sufixem -ka/KO, do druhé substantiva se sufixem 
-yněV-kyně (jen v češtině). 

Sufix -ka/-Ka se vyznačuje vysokou produktivitou při tvoření feminin v obou 
jazycích. Připojuje se jak k domácím odvozeným i neodvozeným maskulinům, 
tak k maskulinům cizího původu. V bulharštině je převážná část nových sub
stantiv tohoto typu tvořena z přejatých maskulin. Při derívačním procesu dochá
zí k následujícím morfonologickým alternacím: g/i, k/č, např. filmolog — fil-
moložka, sympaťák — sympaťačka, bulh. nodnomoenuK — nodnojiKoeHumca. 

Nová substantiva označující osoby ženského pohlaví se tvoří z maskulin na: 
-ák: slušňačka (hov.), estébačka (hov.), bonzačka/bomzačka (slang), sympa

ťačka (hov.), vekslačka (hov.), feťačka (hov.), drsňačka (hov.); 
-áč: pankáčka (hov.); 
-ál: bisexuálka, transsexuálka; 
-ant: sympatizanika, migrantka; 
-ař/-ár//-ap: folkařka, krosařka, bikrosařka, mítiňkářka, tempařka (sport, 

slang), skeetarka (sport.), bonsajářka, windsurfařka, surfařka, raftařka, detek-
tivkářka (hov.), čerpadlářka, běikařka, bulh. ncuxapKa, ómneccexpemapKa; 

-áíor: moderátorka; 
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-entí-emn: disidentka, buhl. ducudeHmxa, npe3udeHTttKa, euyenpe3udeHmxa; 
-er/-ep: snowborderka, surferka, rafterka, windsurferka, manažerka, bulh. 

npeMuepxa, excnpeMnepm, otputfepKa, Jiudepxa, ^coipiudepKa, dmaůuepKa, 
poKepxa; 

-UK: nomimwKa (hov.), nodnomoeHUHKa (hov.), mormouieHWKa, 
KUHOKpumuHKa; 

-ist(a)/-ucm: perfekcionistka, chartistka, fundamentalistka, snowboardistka, 
bridiistka, kvadriatlonistka, triatlonistka, duatlonistka, perkusionistka, vokalist-
ka, golfistka, medailistka, bonsajistka, windsurfistka, surfistka, trans-
ves(ti)tistka, bulh. xhpdejiucmtca; 

-it: transvestitka; 
-log: teatroloika, filmoloíka, matrimonioložka, sexuoložka; 
-manZ-Men: jazzmanka/džezmenka, showmanka, servismanka, ombudsmanka, 

bulh. 6u3HecMeHtca, KompecMenKa; 
-MOU: mejiejuauKa; 
-ped: tyflopedka; 
-teU-men: samoíivitelka, bulh. mejioxpaHumema. 
Dále můžeme uvést ještě nová bulharská feminina: <penKa (hov.), nojiutfaihca 

(hov.), MtmucmbpKa (hov.), 3annecKa (hov.), detcamca (hov.), ÓRKOUKO (okaz.), 
doaůeHKa (hov.), demexmueKa (hov.), óoduzapóxa (hov.), excmpaceucKa, 
capaýnca (hov.), moMUHUcntbpKa (hov.), UMnpecapxa (hov.), oĎupdcncuuKa. 

Skupina feminin přechýlená pomocí sufixu -yněV-kyně je podstatně menší. 
Podařilo se mi zaregistrovat pouze tři nová česká substantiva: detektivkyně 
(k detektiv), psychiatryně (k psychiatr), muklyně (k mukl; vězeňský slang). 

Opačný proces, a sice tvoření jmen osob mužského pohlaví z feminin, je v obou 
jazycích zastoupen v mnohem menší míře. Potvrzuje to i analýza nových jmen. 
Vbulharštině vzniklo z feminina Moducmica desufixací maskulinum Moducm; 
v češtině bylo utvořeno se vší pravděpodobností z feminina čúza (ve význ. 1. ob. 
expr.: nepříjemná, hádavá, zlá, záludná ženská; mrcha, 2. arg."dozorkyně (vězeň-
kyň), bachařka") maskulinum čúzák arg. „dozorce (vězňů), bachař". 

Snaha o jazykovou úspornost vede při tvoření nových jmen osob k zintenzív
nění univerbizační role. Tento jev je markantnější v bulharštině; v češtině je 
totiž univerbizace mnohem rozšířenější (i u jiných kategorií substantiv). 

Univerbizace nových substantiv označujících osoby se v obou jazycích 
uskutečňuje po formálně-strukturní stránce různým způsobem: čeština užívá 
derivace (sufixace), bulharština kompozice a abreviace. Různé způsoby univer
bizace jsou projevem syntetického charakteru češtiny a analytického charakteru 
bulharštiny. (Je třeba připomenout, že univerbizace se týká podstaty motivační
ho vztahu; po stránce formálně-strukturní nedisponuje univerbizace vlastními 
slovotvornými prostředky — viz podrobněji Radeva 1991, s. 55; Dokuli1 1962, 
s. 27-28, 114-117). 

V češtině je motivujícím základem nových jmen osob nejčastěji slovní spoje
ní složené z adjektiva a substantiva: pojišťovací úředník —> pojišťovák (hov.), 
rozhlasový pracovník —> rozhlasák (hov.) dospělý člověk —> dospělák (hov.), 
sociální pracovnice —tsocka (slang). 
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Univerbizací vzniklo také nové substantivum androš (slang) — „příslušník un
dergroundu".^ stránce formální bylo utvořeno z první části základu, jeho výslov-
nostní podoby — zkrácením + hovor, sufix - oš: underground —> andr - oš. 

Motivujícím základem nových jmen osob bývá i substantivum rozvinuté ne
shodným přívlastkem v 2. pádě: pracovník ministerstva vnitra —> vnitrák (hov.), 
dítě předškolního věku —> předškolák. 

Na rozdíl od češtiny je v bulharštině tento typ univerbizace zastoupen v mno
hem menší míře, a u nových jmen osob se nevyskytuje vůbec. Jak jsme již 
uvedli, u těchto substantiv se univerbizace po formálněstrukturní stránce reali
zuje prostřednictvím kompozice a abreviace. Motivujícím základem bývá rov
něž dvouslovné ustálené spojení složené z adjektiva a substantiva: znaeen 
npoKypop — znaenpovypop (hov.); Meduumcm cecmpa — Medcecmpa (hov.). 
Analogicky podle tohoto slovotvomého modelu vzniklo i substantivum 
juediueíp (hov.); opzamnauuoHeH ceicpemap — opecexpemap (okaz.); ceiccyajieH 
MQHUOK — ceKCMOHuaK; cunduKOJieH Jiudep — cimdwiudep (hov.); couua-
nucmwecKU „Koumo ce omnacn do E-bmapcicama couucuiucmmecKa napmtoi" 
aKmueucm —> C O I V M C T H B H C T , coiuianHCTHHecKH repoň —> coyeepoů, denymam —> 
coudenymam, encnepm —> coueKcnepm, uHrnemieeum —> coummejiuzeHtn, JIU-
dep —> coipiudep, Munuonep —> couMtunionep, ptKoeodumeji —> coupbKoeodu-
meji, cmpamee —> coucmpamee ap.; cneuuajien npameHUK —> cneunpameHUK, 
cneifuaneH azeum —> cneuazeHm. 

Substantivum ceKCMOHuaK lze hodnotit dvojím způsobem: mohlo vzniknout 
jak v důsledku univerbizace („cexcyajieH MOHIMK"), tak v důsledku kompozice 
ze substantiv cenc aMQHUQK, srov. „MOHUOK na mejua ceicc". 

Další skupina nových bulharských jmen osob vznikla na základě víceslov
ných pojmenování, která se v jazykové praxi neužívají. Takováto substantiva se 
rovněž hodnotí jako univerbativa (viz Radeva 1991, s. 56). Při tvorbě jmen to
hoto typu se slovotvomého procesu neúčastní celé pojmenování, nýbrž jen dvě 
z jeho složek: 

penopmep, tcoúmo ompa3Hea KPUMUHOJIHU npecm-bnnenufi —> xpuMupenopmep 
(hov.); 

nojiuuaů om cneifuanmupaHume vacmu 3a 6op6a c npecmbmocmma —> 
cneunojiuuaů (hov.). Stejným způsobem bylo utvořeno i substantivum cneuvenze 
(žarg.); cbeermuK no cneuuwiHume ehnpocu —> cneucbeemmuc (hov.). 

K procesu tvoření podstatných jmen označujících osoby, jakož i podstatných 
jmen neživotných univerbizací došlo v bulharštině během posledních několika 
desetiletí pod vlivem ruštiny, srov. starší tvary nonumeMUzpanm, 
nojiwmameopHUK, nojiumKOMticap, nonumómpo, nojiumnpoceema, KOMnapmwt 
aj. s novými: counapmwi, counpaeumencmeo, cotfdenymam a další. 

Co se týče otázky, jak takovéto novotvary charakterizovat — zdali jako slože
niny, nebo jako abreviatury — V . Radevová se domnívá, že jestliže jedna složka 
zkráceného slova je pouze fonetickým celkem bez morfémové struktury, je třeba 
odvozená substantiva považovat za abreviatury (Radeva 1991, s. 5Ó-51). 

Substantiva typu cundunudep, znaenpovypop ap. se užívají především v mlu
vené a psané masmediální publicistice (v periodickém tisku, rozhlasu a televizi) 
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a až na malé výjimky patří ke slovní zásobě hovorového jazyka. Stále ještě ne
jsou kodifikována. 

Z našeho výkladu plyne, že abreviace se při tvoření jmen osob uplatňuje v 
bulharštině stále aktivněji. Tímto slovotvomým postupem vzniklo i nové sub
stantivum znaeceK (hov.) — „zjiaeen cenpemap" a sice podle slovotvomého 
modelu staršího substantiva zencex (hov.) — „zenepaneH cexpemap", při jehož 
vzniku také můžeme pozorovat výrazný vliv ruštiny. Substantivum zencetc roz
šířilo svůj lexikální význam a díky tomu se rozšířila i oblast jeho použití — ze 
sféry politiky (původně zeuceK na EKU, na KTICC) proniklo i do jiných oblastí 
společenského života, např. do sportu {zeuceK Ha EttmapcKW <pym6ojieH cbK>3). 

V češtině se abreviace při tvoření nových jmen osob uplatňuje v mnohem 
menší míře. Ze zkoumaných slov můžeme jako abreviatury určit následující 
substantiva: mukl (vězeň, slang) — „(politický) vězeň", vzniklo ze spojení muž 
určený k /ikvidaci (K. Pecka, Motáky nezvěstnému, 1978); pomvěd (slang) — 
„student vysoké školy pracující jako pomocná váttecká síla"; dik (hov. z DIK — 
„držitel investičních kuponů"). 

Jako kompenzační jev však v češtině pokračuje tendence, která pro bulharšti-
nu není charakteristická — tvoření jmen osob úpravou fundujícího slova. Nově 
vzniklá substantiva zachovávají onomaziologickou strukturu původního slova; 
po formální stránce je pro ně příznačná deformace, mechanické zpracování zá
kladového slova. Zkracování základu může být provázeno sufixací (kom-ouS) 
nebo konverzí (reji-a). Nově vzniklá substantiva jsou expresivní a většinou ná
ležejí do oblasti slangu.. Způsoby a prostředky, jež se podílejí na jejich tvoření, 
patří k periferním slovotvomým prostředkům (viz Martincová 1983, s. 90). 

1. Nová substantiva, která vznikla deformací kmene a novou sufixací: poliš 
(slang) — „policajt"; Jugoš (ob., zprav, haní.) — „býv. Jugoslávec"; komouš 
(slang, expr.) — „komunista"; profík (hov.) — „profesionál"; toxík (slang) — 
1. „toxikoman", 2. „výrobce toxických látek, drog"; Arnik (ob.) — .Američan"; 
viz ještě výše uvedené substantivum androš. 

2. Nová substantiva, jež vznikla deformací kmene a konverzí: rejža (slang) 
— „režisér"; lesba (slang) — „lesbička"; káma (slang) — „kamarád". 

Uvedené slovotvorné tendence nevyčerpávají všechny způsoby a prostředky 
tvoření nových jmen osob v bulharštině a češtině v průběhu posledních dvaceti 
let. Rozsah mé práce mi nedovolil zabývat se tvořením nových jmen činitel-
ských a konatelských (s výjimkou bulharských složenin s 1. částí aemo-, azpo-, 
eepo-, exo-, enepzo-, ucqtKo-, tozo-), tvoření jmen nositelů vlastností a jmen no
sitelů substančního vztahu. Tato slova jsou ze slovotvomého hlediska velmi 
zajímavá a měla by se stát předmětem samostatné práce. 
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SOME TENDENCIES IN THE FORMATION OF NAMES 
OF PERSONS IN BULGARIAN AND CZECH 

This artícle explores some considerable tendencies in the formatíon of names of persons in 
Bulgarían and Czech in the period after the 1970s up to now. That is connected mostly with the 
democratíc changes in the Bulgarían and Czech political and sociál life in 1989. As a result of the 
generál trends to democratization and intemationalization of the lexical systems in this period the 
following word-formational processes have been activated: formatíon of so called reduced com-
pounds containing the first component: avto-/auto-, agro-, evro-/euro-, eko-, energo-, narko-, 
yugo- (particular in Bulgarían); noun-formation by means of foreign prefixes; formatíon of femi-
nine nouns from the corresponding masculines in Bulgarían; formatíon of nouns by univerbization 
etc. The artícle descríbes a new tendency in Bulgarían towards formatíon of modificational names 
containing the first component top- like process that is strongly influencend by English. 
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