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Abstract: This work is dedicated to neologisms and occasionalisms that are found on the site 

https://cestina20.cz/. The first part of the work summarizes the definitions of the neologism 

and occasionalism, inappropriate development of the coronavirus lexeme and research. The 

second part contains a derivational analysis of the discovered neologisms and occasionalisms. 

I intend to continue this research because after a while with the help of this work it will be 

possible to determine which of the identified lexemes remained in the language and became 

neologisms and which on the contrary turned out to be tied to the current moment. 

The last part of the work summarizes the results of the study. The appendix contains examples 

of the found neologisms and occasionalisms. 

Abstrakt: Tato práce se zabývá neologismy a okazionalismy vyskytujícími na webové 

stránce https://cestina20.cz/. První část práce shrnuje definice termínů neologismus a 

okazionalismus, nepatřičný vývoj lexému koronavirus a výzkum. Druhá část se skládá ze 

slovotvorného rozboru nalezených neologismů a okazionalismů. Mým záměrem je se k tomu 

zkoumání vrátit, poněvadž odstupem let tato práce nám umožňuje rozhodnout, která z těch 

sledovaných lexémů setrvala a stali se z nich neologismy, a která naopak vázaná na tu dobu. 

Závěry práce jsou shrnuty na konci. Přílohou je příklady nalezených neologismů a 

okazionalismů. 

Абстракт: Данная работа посвящена неологизмам и окказионализмам, которые 

встречаются на сайте https://cestina20.cz/. В первой части работы обобщаются 

определения терминов неологизм и окказионализм, ненадлежащее развитие лексемы 

коронавирус и исследование. Вторая часть содержит словообразовательный анализ 

обнаруженных неологизмов и окказионализмов. Я намерен продолжить данное 

исследование, поскольку через некоторое время с помощью этой работы можно будет 

определить, какие из выявленных лексем остались в языке и стали неологизмами, а 

какие, наоборот, оказались привязанными к текущему моменту. 

В последней части работы подведены итоги исследования. В приложении указаны 

примеры найденных неологизмов и окказионализмов. 
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1. ÚVOD 

Tento text má za cíl představit část bakalářské práce zabývající se neologismy v češtině 

vzniklé v době koronavirové epidemie 2020 – 2021. Inspirativním podnětem pro volbu mého 

tématu byla bakalářská práce Lucií Polákové z roku 2012 Neologismy a jejich fungování v 

současné češtině. Během svého výzkumu se zaměřím na neologismy1, které vznikly mezi 

lednem roku 2020 a lednem roku 2021. Všechny lexémy, které jsem použil ve své práci 

pochází z této webové stránky: https://cestina20.cz/ .   

Každý den vznikají nové lexémy a zanikají lexémy staré. Jazyk je dynamický systém, který se 

neustále vyvíjí. Podle mého názoru neologismům lépe porozumějí mladší generace. Je to 

způsobeno tím, že generace starších lidí2  si obtížněji zvykají na nové výrazy v jazyce, 

většinou jim úplně nerozumějí, případně je neznají nebo je mohou rovnou odmítat.  

Neologismy avšak nevznikají jenom v době koronavirové epidemie. K jejich vytváření 

docházelo (a bude docházet) v každé době, protože lidé měli odjakživa potřebu pojmenovávat 

nové jevy, věci a myšlenky. Důvod vzniku nových slov je tedy jasný. Utvářejí se kvůli lidem, 

jejich potřebám a vývoji společnosti. Lexémy, které byly kdysi klasifikovány jako nová slova, 

jsou dnes považovány za zcela běžná slova. V každém desetiletí se objevují jiné neologismy, 

které se mohou začlenit do obecné lexikální zásoby anebo mohou zaniknout.  

Cílem tohoto příspěvku je dokázat samostatnost slova korona, podívat se na výskyty nových 

slovech v různých slovotvorných postupech. Najít nejfrekventovanější komponenty při tvorbě 

neologismů. Mým cílem je psát o neologismech, ale protože text píši v době, kdy daná slova 

vznikají, nemohu přesně říci, která z nich zůstanou jako neologismy a ze kterých se stanou 

pouhé okazionalismy. Předpokládám, že přibližně 5-10% z toho, co jsem sebral má potenciál 

stát se neologismem.  

Lexémy jsem zanesl do tabulky microsoft excel. U každého lexému jsem uvedl 1. význam 

neologismu, 2. datum výskytu na internetové stránce, 3. slovní druh, 4. příklad užití 5. typ 

komunikátu (psaný /mluvený), 6. formálnost / neutrálnost / neformálnost. Pak jsem ze 

sebraného materiálu vybral 390 neologismů pro svůj slovotvorný výzkum. V části 

slovotvorné analýzy se nejdříve podívám na vývoj lexému koronavirus, dále se pokusím 

vymezit obě složky lexému „koronavirus“. Cílem této práce je za prvé dokázat, že první část 

lexému koronavirus je v současné době již užívána jako samostatný lexém, a za druhé 

roztřídit nově vzniklé neologismy vztahující se ke koronavirové pandemii podle 

slovotvorných postupů. 

                                                             
1 Některé neologismy jsou vytvořeny z vlastních jmen nebo s pomocí proprií, chci hlavně upozornit, že jsem 

nová slova používal pouze pro svou práci a není jejich cílem nikoho urazit. 
2 Starší lidé: považuji za starších lidí kolem věku 50 – 60 let. 

https://cestina20.cz/


2. VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 DEFINICE TERMÍNŮ NEOLOGISMUS A OKAZIONALISMUS 

Přesně definovat pojem neologismus je problematické, jelikož každý autor vymezuje tento 

pojem trochu jinak. Vezmeme si například definici M.Zikové3 „Neologismy lze 

charakterizovat jako soubor lexikálních jednotek plnících specifické onomaziologické funkce, 

který stojí na periferii systému slovní zásoby.“  Podle mého názoru je tato definice složitá tím, 

že se zde jedná o začlenění do slovní zásoby. Některé neologismy se mohou z periferie jazyka 

do jeho centra začlenit, ale drtivá většina z nich zanikne. 

Při psaní této práce vycházím především z definice O. Martincové a J.Bachmannové a kol. V 

definici O. Martincové je neologismus4: „Termínem neologismus se převážně označují 

prostředky lexikální, které se charakterizují jako nové“. Tato definice je jednoduchá a osobně 

pro mě je mnohem srozumitelnější než předchozí definice Podle mého názoru je termín 

neologismus nejlépe vysvětlen i v definici J.Bachmannové a kol.5: „Lexikální jednotka, která 

se ve vztahu k existujícím jednotkám slovní zásoby současného jazyka vyznačuje novostí, a to 

jak z hlediska vzniku, tak z hlediska funkčního (funkčně systémového, komunikačního, 

stylistického).“  

V následujících odstavcích čerpám informace z bakalářské práce Andrey Hrubé. 

Okazionalismy (příležitostná pojmenování) jsou to slova, které vznikají v projevu spontánně, 

přičemž vytvoření nového pojmenování nebylo mluvčím zamýšleno. Ale pro některé 

konkrétní situace může být záměrně vytvořena.6 Záměrné vytvoření nových lexémů pro 

konkrétní situace slouží k aktualizaci, ozvláštnění a k odrazu kreativitě autora. Okazionalismy 

ukazují schopnost a kreativitu člověka, jak nezáměrné vytvořit zajímavá slova, která vázaná 

na určitou dobu. Okazionální lexémy jsou používán zřídka párkrát či možná i jednou. 

NEPATŘIČNÝ VÝVOJ LEXÉMU KORONAVIRUS 

Slovo koronavirus (Coronavirus) se užívá od roku 2009 jako společné označení pro čtyři 

druhy kmenů viru zvaných jako Orthocoronavirinae. Ve spisovném českém jazyce existují 

lexémy vir i virus. užívají se proto varianty koronavirus a koronavir. Oba lexémy jsou 

správné a můžeme je skloňovat podle vzoru vir a virus. V minulém roce ještě nelze mluvit o 

samostatnosti lexému korona, poněvadž teprve vznikají neologismy a okazionalismy. Rapidní 

nárůst nových slov jsem zaznamenal v období karantény v březnu, dubnu a v říjnu roku 2020. 

V minulém roce slovní výraz korona ještě neexistoval, avšak nyní už je považován za nové 

slovo. Jeden z prvních oficiálních výskytů lexému korona, lze vidět v malé povídce Ahoj, já 

jsem Korona.  

https://www.unhcr.org/ceu/wp-content/uploads/sites/17/2020/05/hello-i-am-corona_Czech.pdf  

Jak bylo výše zmíněno, že korona se začíná stávat samostatným lexémem. Prvním důkazem 

vzniku, je povídka, kterou jsem dříve zmiňoval Ahoj, já jsem Korona od autorky Lies Scaut. 

Dalším důkazem jsou články Korona v Muzeu! na této webové stránce  

                                                             
3 ZIKOVÁ, M. Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter. Naše řeč 2/2001, s. 81 – 89. 
4 MARTINCOVÁ, O. Problematika neologismů v současné spisovné češtině, s. 10 

5 BACHMANNOVÁ, J. a kol. Encyklopedický slovník češtiny, s. 284. 
6 Martincová, O.: Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha 1983, s. 131. 

https://www.unhcr.org/ceu/wp-content/uploads/sites/17/2020/05/hello-i-am-corona_Czech.pdf


https://www.nm.cz/program/vystavy/korona-v-muzeu  

a Korona hra: zvládli byste pandemii lépe než naše vláda? Zkuste si to ve webovém 

simulátoru od autora Karla Kiliána na této webové stránce 

https://www.zive.cz/clanky/korona-hra-zvladli-byste-pandemii-lepe-nez-nase-vlada-zkuste-si-

to-ve-webovem-simulatoru/sc-3-a-208221/default.aspx  

nebo název reportáže Téma Korona na této internetové stránce 

https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/705029-korona  

nebo zase název článku  Svatá Korona, patronka před epidemiemi na této internetové stránce 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316svata-korona-patronka-pred-epidemiemi a také se 

vyskytují v různých článcích o Covidu-19 či koronaviru.  

Ji můžeme skloňovat podle vzoru žena. 

Dělení: ko-ro-na 

Rod: ž. 

 jednotné číslo množné číslo 

1. pád korona korony 

2. pád korony koron 

3. pád koroně koronám 

4. pád koronu korony 

5. pád korono korony 

6. pád koroně koronách 

7. pád koronou koronami 

 

Když toto shrneme je to odvozenina od lexému koronavirus, substantivum ženského rodu a 

skloňujeme ji dle vzoru žena. Podle mé analýzy se samostatným slovem stala v tomto roce, 

ale první výskyty už se objevily v minulém roku. Kořen -koron, -a pádová koncovka. Také je 

moc zajímavé, že v dativu jednotného čísla koroně a má ještě jiný význam kromě korony. 3 

dubna roku 2020 poprvé vyskytlo slovo koroně a má význam: dítě narozené během karantény. 

VÝZKUM 

Abychom mohli porovnat, kolik slov vzniklo v každém měsíci, analyzoval jsem pro ty účely 

13 měsíců. Zmapoval jsem všechny neologismy a jejich dobu vzniku. Poté jsem sestavil 

tabulku frekvencí výskytu. Nejvyšší výskyt slov byl v dubnu 2020 (95 slov), na druhém místě 

je březen 2020 (88), a na třetím říjnen 2020 (76). Při počítání lexémů se vyskytovaly lexémy, 

které mají dublety. Každou z nich jsem počítal za samostatný lexém. Uvedu několik příkladů: 

korověštec/koronavěštec, koronasádlo/korosádlo, korohaus/koronahaus atd. 

měsíce leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden 

slova 3 5 88 95 33 25 9 4 30 76 6 8 8 

Tabulka 1 Počet nových slov vzniklých v jednotlivých měsících. 

Pojďme se dále podívat, v jakých slovních druzích se vyskytlo nejvíc neologismů. Tabulka 2 

ukazuje na frekvenci sledovaných neologismů, co se týče slovního druhu. Ze 390 nových slov 

https://www.nm.cz/program/vystavy/korona-v-muzeu
https://www.zive.cz/clanky/korona-hra-zvladli-byste-pandemii-lepe-nez-nase-vlada-zkuste-si-to-ve-webovem-simulatoru/sc-3-a-208221/default.aspx
https://www.zive.cz/clanky/korona-hra-zvladli-byste-pandemii-lepe-nez-nase-vlada-zkuste-si-to-ve-webovem-simulatoru/sc-3-a-208221/default.aspx
https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/705029-korona
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316svata-korona-patronka-pred-epidemiemi


jsem dostal čtyři slovní druhy, tak zvaná autosémantika. To jsou substantiva, verba, adjektiva 

a adverbia. Z celkového počtu neologismů se jich nejvíce vyskytuje u substantiv - 88,7%, 

zbylý podíl tvoří adjektiva - 5,6%, verba - 5,3%, a jedno adverbium - 0,4%.  

slovní druh adjektivum verbum substantivum adverbium 

počet neologismů 22 21 346 1 

Tabulka 2 Výskyt neologismů v jednotlivých slovních druzích. 

Dále jsem se zaměřil na to, který rod substantiv byl nejfrekventovanější. Začal jsem hledat 

v každém neologismu jeho rod. Stanovení rodu u většiny substantiv nečinilo problém, ale u 

některých substantiv bylo stanovení složitější např. rouškiss (rouška+ z angl. kiss (políbení)), 

koronews (korona+ z angl. news (zprávy)), a proto jsem takové neologismy nebral v úvahu. 

Celkově převažuje rod mužský 52,5%. 

rod substantiva  ženský r. muž.živ. r. muž.neživ. r. stř. 

počet neologismů 40% 28,5% 24% 7,5% 

Tabulka 3 Frekvence rodu u substantiv. 

Dále jsem se zaměřil na frekvenci jednotlivých slovotvorných postupů. Nejčastější je 

kompozice. Lexém korona se stal součástí řady výrazů vzniklých kompozicí, celkem 82 

obsahuje radix korona. Téměř stejně četným slovotvorným postupem je derivace, na třetím 

místě je blendingy (teleskopy).  

 Počet neologismů 

Kompozice 97 

Prefixoidní kvazikompozice 8 

Sufixoidní kvazikompozice 11 

Blendingy (věšáky) 67 

Blendingy (teleskopy) 85 

Blendy z vlastních jmen a z názvu systému PES 12 

Derivace 96 

Abreviace 7 

Univerbizace 1 

Desufixace 1 

Deminutiva 1 

Roztřídění neologismů podle slovotvorných postupů:  

2.2 KOMPOZICE 

Zdrojem informaci pro následující část je magisterská práce od Kristýny Hájkové. Slova, 

která jsou tvořená s pomocí skládáním v češtině méně známá než odvozování. Při tvoření 

kompozice vstupuje do nového vzniklého lexému více než jedno plnovýznamové slovo, 

nejčastěji jsou to oba kořeny. Někde je kompozice spojeno s odvozováním např. korona virus 

– koronavirový7. 

Neologismy, které vznikly kompozicí, mají velmi často nebo všechny složeniny přejatou 

z jiného jazyka (např. koronapauza, koronahaus,  koronabonus aj.). Tento jev potvrzuje šíření 

slovní zásoby a zároveň má tendenci přejímat cizí prvky do češtiny, především z angličtiny. 

Nové kompozice lze rozdělit do několika tematických oblastí8: medicína, ekonomika, 

administrativa a správní oblast, média, náboženství, školství, historie, sport, doprava, lidské 

                                                             
7 Doba koronavirová - období od začátku až do konce koronavirové pandemie. 
8 Tematické oblasti jsou pro mě oblasti života společnosti, ve kterých se to slovo vyskytlo.. 



potřeby, jiné názvy pro koronavirus. Nejdříve se podíváme na lexémy, které mají radix 

korona (příklady jsou uvedeny v příloze):  

Uvedené příklady v příloze jsou substantiva, ale v následujících podkapitolách jsou i další 

slovní druhy. Dále se podívejme na zajímavé příklady kompozic: prymulotýden (Roman 

Prymula+týden), rouškooděnec (rouška+oděnec), rouškotisk (rouška+tisk), ksichtonosoplena 

(ksicht+nos+plena), covidpas (covid+pas), covidbaron (covid+baron), covid-bus nebo 

covidbus (covid+bus), rouškofoto (rouška+foto), covidkrize(covid+krize), covidutěsný 

(covid+těsný), coviduvzdorný (covid+vzdorný), kontravirus (kontra+virus), rouškoherec 

(rouška+herec), viruspárty (virus+party).  

Spousta neologismů, které zde uvadím pochází z oblasti medicíny, avšak velké množství 

nových slov vzniká i v dalších oblastech společenského života zatižených koronavirem.  

Kompozice, které mají kořen korona u nich jsou největší výskyty slov s rodem mužským 

neživotným (jich jsou více než 30), dále následuje rod ženský s výskytem 24 slov, pak 

mužský životný a až na konci adjektivum s rodem střední. 

Zde uvádím několik příkladů s jejich významy: 

1. Novonormalizace (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 12.09.2020) 

 – normalizace povinného nošení roušek a dalších omezení vyplývajících z koronavirových 

opatření.   

2. Rouškofoto (slovní druh: substantivum, rod střední. Datum vzniku: 18. 3. 2020) 

 – propagační fotografie člověka nosícího roušku za časů koronaviru. 

3. Koronaéra (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 26.10.2020) – období 

koronavirové epidemie. 

4. Koronapanika (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 03.04.2020) – 

strach z šíření koronavirové epidemie. 

5. Koronapacient (slovní druh: substantivum, rod mužský životný. Datum vzniku: 

27.10.2020) – pacient s koronavirovým onemocněním (covid-19). 

6. Koronavítěz (slovní druh: substantivum, rod mužský neživotný. Datum vzniku: 

18.09.2020) – podnik nebo obor, který nejvíce těží z koronavirové epidemie. 

Příklady:  

1) Novonormalizace je v plném proudu! 

2) V poslední době mi rouškofota zaplnila celý facebook. 

3) Během koronaéry jsme mohli cestovat leda tak prstem po mapě. 

4) Bacha na koronapaniku, přesně na to totiž pandemagogové9 čekaj! 

5) Špitály už nemají koronapacienty pomalu kam dávat. 

6) Mezi jasné koronavítěze patří e-shopy, hlavně ty s potravinami a léky, dále všechny 

online firmy a spolu s nimi taky potravináři. 

 

                                                             
9 Pandemagog – papaláš zneužívající paniky okolo pandemie koronaviru (Covid-19) k dosažení politických cílů 



2.3 PREFIXOIDNÍ A SUFIXOIDNÍ KVAZIKOMPOZICE 

V oblastích prefixoidních a sufixoidních kvazikompozic k dnešnímu dni vzniklo bohužel jen 

málo nových slov. Myslím si, že je pro lidi jednodušší vytvořit slova mechanickým křížením 

dvou slov, což jsou blendy (více dále v kapitole 2.4 Blendingy (věšáky a teleskopy)). 

Prefixoidní a sufixoidní kvazikompozice jsou motivovány věcmi, faktory, kterými jsou lidé 

během epidemie ovlivněni včetně samotné karantény. Všechny sufixy a prefixy, které se 

zúčastnily při tvorbě těchto neologismů jsou známé a běžně se používají v této oblasti. 

Použijeme tyto prefixoidní neologismy ve větách, ale především se podíváme na jejich 

významy: 

1. Pseudovýuka (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 16.10.2020) – 

distanční výuka během koronavirové pandemie. 

2. Poloprázdniny (slovní druh: substantivum, rod ženský pomnožné. Datum vzniku: 

10.04.2020) – období, kdy žáci kvůli koronavirové karanténě zůstávají doma, ale musí plnit 

úkoly zadávané přes internet.  

3. Skorovirus (slovní druh: substantivum, rod mužský. Datum vzniku: 26. 1. 2020) – 

nepotvrzený případ koronaviru z Číny. 

Příklady:  

1) Synek po šesti měsících pseudovýuky pořád neumí nic! 

2) Podle Roberta Plagy budou poloprázdniny trvat minimálně do května. 

3) Po včerejších zprávách můžeme očekávat plné čekárny skoroviru. 

Zde uvadím několik příkladů sufixoidních kvazikompozit s jejich významy: 

1. Covidéra (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 15.09.2020) – období 

koronavirové pandemie (podle covidu-19). 

2. Rouškomat  (slovní druh: substantivum, rod mužský. Datum vzniku: 19.03.2020) – 

prodejní automat na roušky. 

3. Covidománie (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 25.08.2020) – 

neustálá potřeba diskutovat o covidu-19 a tématech spojených s koronavirovou epidemií. 

4. Rouškofob (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 23.07.2020) – člověk, 

který nesnáší nošení roušek a staví se proti nim. 

5. Koronograf (slovní druh: substantivum, rod mužský. Datum vzniku: 04.04.2020) – graf 

zobrazující údaje o průběhu koronavirové epidemie (počty otestovaných, nakažených, 

uzdravených nebo mrtvých). 

Příklady: 

1) Během covidéry jsme do hospod moc nechodili. 

2) Naše obec chystá kvůli koronaviru rouškomaty pro občany. 

3) Trpí covidománií už od února. Každý den musí na internetu diskutovat o covidu. 

4) Jsem rouškofob, znovu už si kvůli koronaviru ten hadr na pusu nedám. 

5) Na tomto koronografu můžete vidět růst počtu nakažených v Itálii.   



2.4 BLENDINGY ( VĚŠAKY A TELESKOPY) 

V definici R.Neprašová (2015, s.60) je blending10: „Jde o skládání slov, při kterém se začátek 

prvního a konec druhého spojí do jednoho slova, jež připomíná slova výchozí. Zachází s 

východiskovými slovy – prototypicky jsou 2 – jako s řetězci elementárních znaků (fonémů, 

grafémů) a prolne je (přikloní je) tak, že vznikne slovo nové. Obvykle lze podle začátku 

výtvoru rozeznat první a podle konce druhé východiskové slovo.“  Podle mého názoru 

blendingy jsou jedny ze zajímavých způsobů, jak se tvoří slovo. Blendingy tvoříme 

mechanické, což znamená, že nerespektuje strukturu. Doslovní překlad lexému blending je 

„míšení“. Z toho vyplývá, že blending je míšení různých kódů, prvků, tvarů, směšování vazeb 

apod. Blending má kolem 30 různých pojmenování (Cannon 2000: 953) a spousta z nich byla 

použitá jenom jednou. Nejčastější názvy blendingů: portmanteau, mot-valise, nakrycie, 

Mischform, haplologické slovo, kontaminace a další. Tradičně (v angličtině) se odlišují dva 

typy blendingu, podle toho jestli mají společné písmeno oběma lexémům. To jsou věšáky a 

teleskopy. V definici J.Šimandl (2013, s.4) je věšáky a teleskopy11: při věšáku je z jednoho ze 

slov „vidět“ jen nezakrytou část, popřípadě je začátek prvního slova spojen s koncem 

druhého. Slova vytvářející teleskop musí mít společnou část (pojatou mechanicky jako řetězec 

písmen/hlásek), prototypicky společnou slabiku; pro tuto omezující podmínku jsou T vzácnější 

než V.  Když se podíváme na vývoj češtiny za poslední 15 – 20 let, pokračuje svůj vliv 

angličtina a díky té angličtině přibývají i blendy. V tomto příspěvku řadím blendingy jak 

s minimálně jedním komponentem cizího původu, tak s jedním komponentem českého 

původu.  

Příklady neobsahujících transientů (věšáky), (příklady jsou uvedeny v příloze): 

Zde uvadím pár příkladů s jejich významy: 

1. Rouštébák (slovní druh: substantivum, rod mužský životný. Datum vzniku: 12.05.2020) – 

člověk volající strážníky na souseda, který si na tři minuty sundal roušku, aby si zapálil před 

domem na liduprázdné ulici. 

2. Roušpublika (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 17.04.2020) – 

povinně zarouškovaná země. 

3. Korokaust (slovní druh: substantivum, rod mužský. Datum vzniku: 25.05.2020) – masové 

vymírání obyvatelstva spojené s šířením koronavirové nemoci covid-19. 

4. Strachodemie (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 20.03.2020) – 

epidemie strachu kvůli koronaviru, obvykle mediálně zesílená. 

5. Korocentrum (slovní druh: substantivum, rod střední. Datum vzniku: 30.05.2020) – 

ohnisko nákazy koronavirem.  

Příklady: 

1) Znáte nějakého rouštébáka? 

2) Ze dne na den jsme se proměnili v roušpubliku. 

3) Pirk je starý známý popírač korokaustu. 

                                                             
10 NEPRAŠOVÁ, R. Blending v rámci neologické excerpční databáze, 2015, s. 60. 
11 ŠIMANDL, J. Mechanické krácení a mechanické skládání; 2013, s. 4. 



4) Strachodemie je tak silná, že se lidé bojí strachu ostatních lidí, protože to může být 

sebenaplňující proroctví, které vyvolá ekonomickou krizi. 

5) Nejprv Litovel, pak důl Darkov. Kde bude další korocentrum?  

Největší výskyt nových slov podle rodu tady převažuje rod ženský (jich jsou více než 25), 

dále následuje rod mužský neživotný s výskytem 12 slov a na konci jsou rody mužský životný 

s rodem středním. Moc zajímavě, že v této oblasti díky věšakům bylo vytvořeno jenom jedno 

adjektivum covčanský12 průkaz (občanský+covid).  

Příklady obsahujících transientů (teleskopy), (příklady jsou uvedeny v příloze): 

Teleskopy stejně jako ostatní skupiny podle slovotvorných postupů jsem rozdělil do stejných 

sémantických oblastí. Největší část mezi ními zaujímá opět oblast medicíny, dále následuje 

oblast administrativy a správní oblast, pak téměř na stejné úrovni oblasti: ekonomiky, medií, 

politiky / vlády, lidských potřeb. Nejmenšími oblastmi výskytů nových slov jsou následující 

oblasti: školství, svátky, procházky. U příkladů teleskopů největší výskyt slov je u rodu 

mužského životného (téměř 40), dále následuje rod ženský (více než 30), pak rod mužský 

neživotný (13 lexémů). Právě u teleskopů se vyskytuje poprvé sloveso, tady máme dokonce 3 

slovesa (covidět se, koronverzovat, koronudit se). 

Podívejme se na jejich příklady a významy: 

1. Jasnocovidec (slovní druh: substantivum, rod mužský životný. Datum vzniku: 26.08.2020) 

– člověk, který se snaží odhadnout vývoj koronavirové infekce covid-19. 

2.*Chodiot13 (slovní druh: substantivum, rod mužský životný. Datum vzniku: 04.04.2020) – 

idiot, který chodí po venku navzdory koronavirové karanténě a vyhlášenému zákazu 

vycházení, ačkoliv k tomu nemá důvod. 

3. Koronávštěva (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 19. 3. 2020) – nutná 

cesta za rodinou v době celostátní karantény kvůli koronavirové nákaze. 

4. Srandemie (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 14.04.2020) – 

koronavirová pandemie, braná na lehkou váhu. 

5. Covidět se (slovní druh: verbum, rod ženský. Datum vzniku: 01.04.2020) – uvidět se 

online, mít videokonferenci (s někým) během koronakrize. 

Příklady: 

1) Netroufám si říct, jestli se v příštím roce zavřou školy, to bych musel být jasnocovidec. 

2) Venku jsme, po cestě od lékaře, potkali samé *chodioty. 

3) Dneska večer budu na koronávštěvě u babičky, má problém se záchodem. 

4) Kamile, tohle není žádná srandemie, až tě skolí koronavirus, pak se budeš divit. 

5) Takže, děcka, covidíme se zítra přes Skype, ju?  

 

2.5 BLENDINGY Z VLASTNÍCH JMEN A Z NÁZVU SYSTÉMU PES 

                                                             
12 Covčan a covčanský mohou mít i souvislost s hanlivým blenden "ovčan" (občan - ovce, nemyslící jedinec slepě 

přijímající nařízení shora). 
13 Všechna slova, která mají * vyjadřují expresivitu. 



Mezi blendy patřícím ke substantivům se objevují lexémy z vlastních jmen: prymerouška 

(Roman Prymula+rouška), prýma (Roman Prymula+rýma), prymulátka (Roman 

Prymula+látka), prymulex (Roman Prymula+lex (zákon)), kenovina (noviny+Adam Vojtěch 

(přezdívaný Ken)), prýmička (rýmička+Roman Prymula), *prymuloska (podle kondomu 

značky Primeros+Romana Prymuly), koronteng (Rey Koranteng+korona), pestaurace 

(PES+restaurace), psopatření (PES+patřit), babiškrť (Babiš+škrtit), prymulol (Roman 

Prymula+lol). Většina těch nových lexému vznikla od propria Roman Prymula. 

Podívejme se na jejich příklady a významy:  

1. Prýma (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 27.10.2020) – onemocnění 

covid-19; ze slov (ministr zdravotnictví Roman) Prymula + rýma. 

2. Prymulátka (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 16.10.2020) – rouška; 

podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly. 

3. Prymulex (slovní druh: substantivum, rod mužský. Datum vzniku: 08.04.2020) – soubor 

vládních opatření kvůli koronaviru; podle hlavního epidemiologa Romana Prymuly  

4. Pestaurace (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 17.12.2020)  – 

restaurace, hospoda, opakovaně zavíraná a otevíraná podle skóre protiepidemického systému 

(PES). 

5. Psopatření (slovní druh: substantivum, rod střední. Datum vzniku: 08.12.2020) – vládní 

opatření odvozené od rizikového skóre PES při koronavirové pandemii. 

Příklady: 

1) V pátek jsem byl na testech. Naštěstí to byla jen obyčejná rýma, a ne prýma. 

2) Ušil jsem si super prymulátku, ale slyšel jsem, že je stejně k ničemu. 

3) Od doby, co platí prymulex, se do hospody jen tak nepodíváme. 

4) Včera jsme s Karlem byli v naší skromné pestauraci, než nám to zase zavřou. 

5) Vláda zavádí nová psopatření, protože PES se dostal již do úrovně 4. 

2.6 DERIVACE 

V následujících odstavcích čerpám informace z webové  stránky https://www.pravopisne.cz/ a 

z magisterské práce Kristýny Hájkové. Derivace je nejrozšířenější a základní slovotvorný 

způsob, jak se tvoříme slovo v českém jazyce. Odvozovat můžeme dvěma způsoby: 

odvozujeme pomocí sufixu (př. korona - koronalog) nebo prefxu (např. korona a 

kontaminovat - dekorontaminovat14) ke kmenu základového slova. Někdy můžeme hovořit o 

afixaci (kupř. rouška - zarouškovaný15). Při derivaci lexému nového od lexému fundujícího 

někdy může dojít ke změně slovního druhu (např. verbum zkoronovat16 utvořené od 

substantiva korona, díky prefixu –z a sufixu –ovat). 

                                                             
14 Dekorontaminovat - důkladně očistit nějaké místo od koronaviru (covid-19). 
15 Zarouškovaný - s nasazenou rouškou na obličeji. 
16 Zkoronovat- zkrachovat kvůli covidu-19 a koronavirovým opatřením. 

https://www.pravopisne.cz/


Vedle základních druhů derivace17 máme i derivaci zpětnou: deprefixace (poslat - slát) a 

desufixace (korona, virus, sexuální - koronavirusexuál18). 

Během koronavirové pandemie mluvíme jenom o viru a proto asi nikdo není překvapen, že 

spousta těchto odvozenin vznikla od lexému korona, koronavir, koronavirus, covid-19 / 

kovid-19. Nová slova, která vznikla díky derivaci většinově byla vytvořena rodem mužským 

životním (více než 20), pak náleduje téměř na stejné úrovni rod ženský a sloveso, potom 

adjektivum. Nejvíce výskytů vzniklých neologismů u adjektiv (13) a sloves (14) právě 

vznikly v této oblasti u derivace. 

Zde uvádím několik příkladů s jejich významy: 

1. Koronalog (slovní druh: substantivum, rod mužský životný. Datum vzniku: 07.09.2020) – 

odborník na koronavirus. 

2. Covidový/kovidový (slovní druh: tvrdé adjektivum. Datum vzniku: 05.06.2020) – týkající 

se koronavirové epidemie nebo onemocnění covid-19  

3. Ksichtenka (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 25. 3. 2020) – rouška. 

4. *Koronavirusexuál (slovní druh: substantivum, rod mužský životný. Datum vzniku: 

8.6.2020) – člověk naprosto posedlý koronavirem. 

Příklady: 

1) Koronalog udělal velkou chybu.  

2) Tak snad už máme to kovidové šílenství za sebou.  

3) Nos ksichtenku, chráníš mě, nemusím aspoň čumět na tvůj ksicht. 

4) Ten Pavel je úplnej koronavirusexuál. Pořád si o tom blbým viru něco čte. 

2.7 ASOCIATIVNÍ PŘIPODOBŇOVÁNÍ 

Je velmi zajímavé pozorovat nové lexémy z hlediska asociativního připodobňování, tj.  

asociace nových lexémů k lexémům existujícím. Takových lexémů můžeme najít mnoho. 

V této části práci uvádím několik příkladů: 

Koroňátko (slovní druh: substantivum, rod střední. Datum vzniku: 18.03.2020): korona+átko 

místo koronátko máme koroňátko tam dochází k změkčení hlásky, která připodobňuje jinému 

slovu, které ke slovu koroňátko má asociaci a tímto lexémem je nemluvňátko, a proto tam je 

použité ň, i když proto není formální důvod. Nemluvně má měkký koncový morf a dochází 

k měkčení u koncového ň, ale u korony to nejde. Dochází k derivaci a zároveň dochází 

k asociativnímu přizpůsobení hláskového sledu, který odkazuje na nemluvňátko. 

Pipeťák (slovní druh: substantivum, rod mužský životný. Datum vzniku: 17.04.2020): 

pipeta+ák místo pipeták máme pipeťák zase se jedná o stejný příklad jako koroňátko, tam 

dochází k hláskové změně, která připodobňuje jinému slovu, které k tomu slovu má asociaci 

např. saniťák. Proto tam je použité ť, i když proto není formální důvod, jelikož to je sanitář, 

tady je měkký koncový morf a dochází k měkčení u koncového ť, ale u pipety to nejde. 

                                                             
17 Příklady jsou uvedeny v příloze! 
18 Koronavirusexuál - člověk naprosto posedlý koronavirem. 



Dochází k derivaci a zároveň dochází k asociativnímu přizpůsobení hláskového sledu, který 

odkazuje na saniťáka. 

Covidárium (slovní druh: substantivum, rod střední. Datum vzniku: 17.04.2020): 

covid+árium připodobňuje ke slovům akvárium, terárium. Sufix –árium má význam nějakého 

uzavřeního prostoru. Docela často se covidárium používá mezi nemocničním personálem, 

konkretněji v nemocnici pro pacienty s koronavirovým onemocněním covid-19.  

2.8 ABREVIACE, UNIVERBIZACE, DEMINUTIVUM 

Abreviací existujících lexémů vznikají lexémy zkratkové. Vytvoření neologismů/ 

okazionalismů s pomocí zkracování, univerbizaci a deminutiva uplatňují pouze výjimečně. 

Například: PF párty (podle počátečních písmen příjmení Prymula, Faltýnek), k-test 

(korona+test), karantén (karanténa), korna (korona), respec/respík (respirítor), kvído 

(covid/kovid – 19). 

Zde uvádím několik příkladů s jejich významy: 

1. Respec/respík (slovní druh: substantivum, rod mužský. Datum vzniku: 25.12.2020) – 

respirátor. 

2. Korna (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 17.3.2020) – korona. 

3. Karantén (slovní druh: substantivum, rod mužský. Datum vzniku: 31.03.2020) – dítě 

počaté v době celostátní karantény vyhlášené kvůli koronaviru (covid-19).  

Příklady: 

1) Sem se bez respecu nedostaneš! 

2) Ty máš kornu?! Ne, neblázni! Mám jen chřipku. 

3) To bude slávy, kolik se narodí karanténů, ale pak se nevejdou do školek!  

UNIVERBIZACE 

Nouzák – nouzový stav. 

Podívejme se na příklad a význam: 

1. Nouzák (slovní druh: substantivum, rod mužský. Datum vzniku: 8.4.2020) – nouzový stav 

v době epidemie koronaviru. 

Příklad: 

1) Jak zvládáš nouzák? Mně z toho už hrabe. 

DEMINUTIVUM 

Rouška – roušička. 

Podívejme se na příklad a význam: 

1. Roušička (slovní druh: substantivum, rod ženský. Datum vzniku: 25. 3. 2020) – žena, která 

šije roušky (během koronavirové epidemie).  

Příklad: 



1) Vedle bydlí roušička, co zásobuje zdarma celou ulici. 

ZÁVĚR 

Na začátku příspěvku jsem zkusil dokázat svou teorii, že korona je  samostatné slovo. 

Doufám, že jsem vás o tom přesvědčil a uvedl jsem všechny důvody, abychom jej počítali za 

slovo. Zřejmě je vidět, že nejfrekventovanější komponenty při tvorbě neologismů jsou: –

korona, -koro, -co, -rouška, -koronavirus, -covid. U kompozic, věšáků a teleskopů nejčastější 

a největší výskyty nových slov v oblasti medicíny. Oproti tomu nejmenší výskyty 

neologismů/ okazionalismů je u abreviací, univerbizace, deminutiva. U kompozic s radixem 

korona je totiž zajímavé, že všechny lexémy vznikly čistou kompozicí. Co se týče 

kvazikompozic v této oblasti vzniklo velmi málo neologismů / okazionalismů než jsem 

předpokládal. Oblast blendingu při tvorbě nových lexémů je nejfrekventovanější oblasti. 

Právě v této oblasti vzniklo nejvíc příkladů nových slov. Derivace většinou odvozena od slov 

korona, koronavir, koronavirus, covid-19 / kovid-19. Na rozdíl od jiných slovotvorných 

postupů u derivací je zajímavé to, že u nich můžeme najít asociativní připodobňování. U 

derivací z vlastních jmen většinově vznikla od propria Romana Prymuly. Pokud se povídáme 

na největších výskyt rodů v různých slovotvorných postupech: u kompozic – rod mužský 

neživotný (32), u věšaků – rod ženský (28), u teleskopů – rod ženský (34), u derivací – rod 

mužský životný (24). Vybral jsem si právě tyto oblasti, jelikož díky ním byly většinově 

vytvořené neologismy. Všechny nové lexémy jsou psané, protože jsem je sbíral v psané 

komunikaci. Ve svém příspěvku jsem pracoval s velkým množstvím lexémů a předpokládám, 

že většina z nich během krátké doby zanikne a pouze několik z nich bude zachováno jako 

součást lexikálního kulturního dědictví reflektujícího historickou událost koronavirové 

pandemie.  

Domnívám se, že tato práce je důležitá, jelikož odstupem let nám umožňuje rozhodnout, která 

z těch slov setrvala a staly se z nich neologismy, a která naopak jsou vázaná jenom na danou 

dobu a jsou to okazionalismy. Mým záměrem je se k tomuto zkoumání vrátit, až budu 

studovat na magisterském studiu. V dokumentech, které budou existovat, někde za tři roky 

budu moci hodnotit, která z těch slov přetrvala, a která existovalo pro tu danou dobu.  
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