
Cambridge
3.7.2022 –
16.7.2022

Contemporary English

KA1



Prečo objavovať 
súčasnú angličtinu?
Akýkoľvek bol jazyk včera, je iný ako je dnes a bude iný
zajtra. Jazyk, ktorý sa učíme celý svoj život aby sme ho 
mohli posúvať ďalej, neostane rovnaký. Jediné jazyky , 
ktoré sa nemenia sú mŕtve. Ak náš “ nepriateľ ” je 
zmena, oplatí sa poznať ho lepšie.

Professor David Crystal. Glasgow , 2016



Čo je to vlastne
súčasná
angličtina?
 Nové slová sa tvoria každých 18/58/98 

minút?

 Každý rok sa do slovníkov anglického

jazyka dostane približne 200-400 / 500 -

700/ 800-1000 neologizmov.

98

800-
1000



Čo sa mení
najrýchlejšie
a prečo?

 Výslovnosť?

 Gramatika?

 Slovná zásoba?



Aké sú aktuálne 
zmeny ?
 Afixácia : crowd, - less, - free

 Príslovky: well, super namiesto very, pretty, really...

 Denominalizácia – verbifikácia: lunch (n,v), pod (n, 

v)

 Zmena slovného druhu: adjektíva sa stávajú

podstatnými menami : happy



Súčasná a 
neštandartná 
gramatika

 Priebehový čas so statívnymi slovesami- I am really liking this course

 Používanie If I was you v podmienkových vetách

 Nepriama reč – využívanie quotative like He was like I‘m going ..... Alebo 

he is all, he goes 

 Použitie less s počítateľnými podstatnými menami: there are less people 

today

 Modálne slovesá ako may, shall, must na zostupe



Výslovnosť 21. 
storočia
 Aké je miesto „RP“ – Received pronunciation v 

súčasnej angličtine?

 Iba 2 %  hovoriacich

 Považuje sa za nemoderný a nóbl, “ vzdialený a 

chladný “

 Neodráža kultúrne a sociálne zmeny

 Nahrádza ho MLE – Multicultural London English



Aké sú nové trendy?
• Do roku 2066 sa zvuky TH –

budú vyslovovať /D/ - this, that

• Alebo /F/- think, thing

• Koncové L v slovách ako Paul 
sa vytratí

• Emoji sa stanú súčasťou 
jazyka

• Cockney a Geordie dialekty sa 
viac rozšíria vďaka MLE



Idiomy v súčasnej angličtine?  
Potrebujeme ich?        

• Sú súčasťou každodenného 
jazyka, sú všade okolo nás, vo 
filmoch, knihách, blogoch

• Sú súčasťou Cambridge
testov

• Výzvou pre študentov ale aj 
učiteľov 

• Vyvolávajú  oprávnenú  
zvedavosť



Aktuálne či staromódne?

• It‘s raining cats and dogs.

• How should we pay for drinks? 
Let‘s go Dutch.

• Have a couple of drinks to give
you a bit of Dutch courage.

• He is being so nice to me these
days. I am smelling a rat.

• Don‘t ask her about her holiday. 
She could talk for England.
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