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nčle v porovnáni s předchozím) označeni používané ve slovnících pro frazeologická 
spojení ( • ) s uvedením slovesných frazeologických spojení k danému termínu, např. 
v hesle 3 A M E H A • BMÍÍTH Ha sanieHy. 

Součástí hesla je používáni zkratkových slov - pro označeni původu přejatých slov 
(zde dominuje angličtina), pro určení slovesného vidu. ale vyskytují se i zkratky použí
vané v oblasti sportovní terminologie H M (leMmioHar Mupa), HE (leiunHOHaT Eapo-
nu), C 3 (CnopT-3Kcnpecc /PoccHňcKan e>Ke.nHeBHaji raieTa/) aj. 

Pro ilustraci uvádíme přiklad slovníkového hesla - běžně používaný výraz 
„3A1UHTA", ke kterému se v dalších odstavcích uvádějí slovní spojení, doplněná ná
zornými příklady v kratším kontextu: 
3 A 1 H H T A 1. PamoBnaHocTb TaKTHnecKHx aeiícTBHfl: coBOKynHocTt Mep, HanpaBJíeH-
HWX HrpoKaMH Ha TO, MTO6U coxpaHHTb BopoTa CBoeB KOMaHiibi B HenpHKOCHOBeH-
HOCTH, orpajiHTb HX OT aTaK conepHHKOB; TO nce, HTO o6opoHa ( B 1 - M 3Han.) 
<příklad > 
3oHHan aauiHTa (30HHbiH Mému, 30HHbiO npHHunn saiuurbi) <....> 
riepcoHajibHafi saujHTa <....> 
CMeuiatwan aamuTa <....> 

Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv se jedná o příručku zahrnující slovní zásobu 
s velice úzkou sportovní tematikou, je třeba kladně ocenit snahu o utříděni, o všestran
ný výklad jednotlivých hesel, ujasněni významů a především zařazení a výklad mno
hých přejatých a v současné době již internacionálních výrazů (často synonymických 
k ruským ekvivalentům). Slovníček pravděpodobně nepředstavuje vyčerpávající pře
hled terminologie v dané sféře, ale poskytuje dostatečnou představu o aktuálních výra
zech a spojeních, se kterými přicházejí do styku nejen odborníci, ale celá veřejnost. 

Jiřina Svobodová 

Grochowski, A/.: Slownik polskich przekleňstw i wulgaryzmów. Wydawnictwo Nau-
kowe P W N , Varšava 1996, 185 s. 

V knižnici Slowniki Jezyka Polskiego vyšla práce, která se odborně zabývá vulga-
rismy v dnešni polštině. Po roce 1989 v Polsku, stejně jako v jiných zemích, kde po de
setiletí vládli komunisté, začaly vycházet nejčastěji anonymní slovníky vulgarismů, 
které měly s lingvistikou málo společného. Vyhovovaly spiše potřebě určitých kruhů 
veřejnosti vidět vytištěné velké množství obscénních a vulgárních výrazů, které byly 
součástí každodenního slovniho projevu velké části populace, nesměly se však dlouho 
objevit v tištěných textech a už vůbec nemohly být předmětem pozornosti lexikografů. 

Grochowski abecedně uspořádal nejužívaněji)' polské vulgarismy a často je dopro
vodil citáty z různých literárních děl (mj. z polského překladu Hrabalových „Tanečních 
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hodin pro starSÍ a pokročilé" z roku 1991). Nepřekvapuje, že většina polských vulga-
rismů souvis! se sexuálním životem a vyměšováním. Autor upozorňuje, že nékteré výra
zy jsou zastaralé. Je jisté, že značná část dnešních „živých" polských vulgarismů po po
měrně krátké době rovněž zastará a bude nahrazena novými. 

Určitý počet výrazů, uvedených ve slovníku, má příbuzné výrazy v jiných slovan
ských jazycích, také v češtině. Je však zřejmé, že v tomto ohledu jsou si zvlášť blízké 
polština a ruština. Udivuje, že v jinak bohaté bibliografii (s. 180-185) nejsou uvedeny 
slovníky vulgarismů v jiných slovanských jazycích, které v posledních letech vyšly ve 
velkém počtu. 

Antonín Měšťan 
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