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pracovní verze: 

Paparazzo 

Paparazzo - tedy novinář, který se snaží získat a zveřejnit co nejzajímavější 

informace a fotografie ze soukromí veřejně známých osobností. Tento výraz se v 

poslední době - především v souvislosti s nedávnou autonehodou princezny Diany - 

začal velmi často objevovat ve sdělovacích prostředcích.  V dnešním zákampí se mu 

budeme věnovat blíže. 

 

 Podstatné jméno paparazzo (množné číslo paparazzi) pochází z italštiny. 

Podle některých zdrojů (např. týdeníku Reflex 37/97, str. 16-17) vzniklo  koncem 50. 

let. Režisér Federico Fellini takto označoval neodbytné novináře: Paparazzo  bylo 

údajně jméno jednoho z Felliniho spolužáků, který vynikal obzvláštní drzostí a 

agresivitou. Ať už je tato verze pravdivá, nebo ne, nové slovo pro nově vzniklou 

skutečnost se ujalo, bylo přejato do dalších jazyků, a je proto vhodné všimnout si jeho 

postavení v současné češtině. 

 Výraz paparazzo není zatím uveden v žádném výkladovém slovníku českého 

jazyka ani ve slovnících cizích slov. Některé dvoujazyčné překladové slovníky jej 

však zachycují - například Velký anglicko-český slovník K. Haise a B. Hodka (1985, 

2. vyd. 1991) nebo Anglicko-český slovník J. Fronka (1996). (Anglicko-české 

slovníky uvádím  úmyslně - mj. pro znázornění toho, jak velmi je tento původem 

italský výraz rozšířen.) 

 Můžeme začít třeba u výslovnosti:  hlásková skupina zz se v italštině zpravidla 

vyslovuje jako c; vyslovujeme tedy /paparaco/, /paparaci/ (můžeme si to ověřit i 

v naší kodifikační příručce Výslovnost spisovné češtiny 2, 1978). Pokud se budeme 

snažit začlenit podstatné jméno paparazzo do skloňovacího systému češtiny,  neměli 

bychom narazit na příliš velké komplikace: podobně jako další podstatná jména 

mužského rodu zakončená na -o (jako například vlastní jména Hugo nebo Marko)  

skloňujeme výraz paparazzo podle vzoru pán (tedy 2. pád paparazza, 3. pád 

paparazzovi atd.).  Trochu jiná je situace v množném čísle - tam máme doloženy 

případy, kdy slovo paparazzi zůstává nesklonné  nebo se skloňuje  opět jako životná 



podstatná  jména mužského rodu.  V prvním pádě množného čísla buď zůstává 

původní podoba paparazzi, nebo je pro větší zřetelnost doplněna koncovkou -ové, 

tedy paparazziové. 

 Uvažujeme-li o těchto možnostech, měli bychom raději dát přednost 

skloňovaným podobám - rozhodně by nebylo vhodné tvary jednotného čísla skloňovat 

a množné číslo ponechat nesklonné.  Jednotné číslo skloňujeme podle vzoru pán, 

množné (v prvním pádě eventuálně doplněné o koncovku -ové) pak asi spíše 

(vzhledem k výskytu měkké souhlásky c v zakončení slova) podle vzoru muž 

(paparazzi/ové, 2.p. paparazziů, 3.p. paparazziům, 4.p. paparazzie atd.) Slovo 

paparazzo (množné číslo paparazzi/ové)  tedy do skloňovacího systému češtiny 

začlenit lze. 

 

Po více než dvaceti letech (2019) 

Od prvního zveřejnění tohoto zákampí v Lidových novinách uplynulo už více 

než dvacet let. A protože změny ve kterémkoliv živém jazyce  se obvykle počítají na 

léta a desetiletí, spíše než na týdny a měsíce, lze se nyní s odstupem času podívat, 

jakým způsobem se popisované jevy v úzu rozvíjely. Za tu dobu vznikla také řada 

teoretických prací a jiných zdrojů, které v době vzniku tohoto zákampí ještě nebyly 

k dispozici. 

V návaznosti na tradice moderní české jazykovědy, v případě jazykových 

zákampí tedy především v návaznosti na texty Františka Trávníčka a Milana Jelínka, 

se zaměříme zvláště na to, zda, a jakým způsobem příslušné jevy fungují v současné 

češtině. V této souvislosti je vhodné připomenout často opakovanou zásadu prof. 

Jelínka, že totiž jazykovědec má právo (a povinnost) popisovat, vysvětlovat a 

doporučovat – a dál ani krok; touto zásadou se řídí jak původní texty těchto zákampí, 

tak jejich aktualizace. Pokud se jedná o zmíněné fungování příslušných jevů 

v současné češtině, půjde především o to, kde došlo k aktualizaci (např. v podobě 

významového posunu), co ustoupilo, a co si naopak svou pozici upevnilo. Velice 

užitečnou pomůckou k tomu je součást Českého národního korpusu nazvaná Slovo 

v kostce (https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/) – na tomto místě lze zjistit základní 

údaje o užívání příslušného výrazu, včetně jeho zastoupení v různých typech 

komunikace, jeho územního rozsahu a podobně. 

https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/


Tvar jednotného čísla – tedy  paparazzo - se v použitém zdroji neobjevuje 

vůbec, tvar množného čísla – paparazzi – jen ojediněle, a to zvláště v publicistice, 

občas i s tendencí skloňovat (paparazziů). Právě takovéto a další údaje z korpusů 

mohou být podkladem pro příští slovníky češtiny, jako je například Akademický 

slovník současné češtiny (http://www.slovnikcestiny.cz/o_slovniku.php), a všechny 

charakteristiky v něm uvedené. 

 Toto zákampí lze uzavřít obecným konstatováním, že pokud bude existovat 

nějaká součást mimojazykové skutečnosti (například právě tento druh novinářů), je 

zapotřebí mít vhodné pojmenování, které samozřejmě lze do systému češtiny začlenit 

různě, jde také o různou mírou ustálenost, vedoucí třeba až k terminologizaci tohoto 

pojmenování. 

 Ani to samozřejmě není definitivní stav, v případě živých jazyků by 

definitivnost koneckonců potenciálně znamenala katastrofu, lze tedy uzavřít 

konstatováním, že komentovat další vývoj sledovaného jevu bude vhodné opět až 

s jistým časovým odstupem. 
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