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Dlouholetý pedagog Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Dušan Šlosar (1930) je znám především jako odborník na starší vývojové fáze češtiny. Vedle řady učebních textů vydal například monografie Slovotvorný vývoj českého slovesa (1981) a Česká kompozita diachronně (1999), nadto je spoluautorem knih Historický vývoj češtiny (1977), Spisovný jazyk v dějinách české společnosti (1979), Historická mluvnice češtiny (1986), Příruční mluvnice češtiny (1995) či Encyklopedický slovník češtiny (2002). Jeho osobnost, vědeckou činnost a rozličné další aktivity přibližuje sborník Pocta Dušanu Šlosarovi (1995), jehož informační spektrum by se dnes dalo ještě lecčíms rozšířit. 
Profesor Šlosar ovšem sleduje i současnou češtinu. Svědčí o tom glosy otiskované již v Hostu do domu, později v časopisech Věda a život, ROK nebo Host. Z tohoto glosátorství vzešly knížky Jazyčník (1985) a Tisíciletá (1990), vydané nakladatelstvím Horizont a určené dosti široké čtenářské obci. V letech 2004 a 2005 se na knižním trhu objevily znovu, a to zásluhou nakladatelství Dokořán, které k nim letos přidalo nový soubor nazvaný Otisky. 
Dušan Šlosar do něj zařadil šedesát krátkých, abecedně seřazených pojednání, v nichž podniká sondy do historie naší slovní zásoby. V úvodu právem píše, že jednotlivá slova nesou také stopy doby svého vzniku, přičemž výklady těchto otisků jsou někdy nesporné, jindy sporné, ale občas i značně nejisté. Předmětem svého zájmu pak činí slova běžná a často užívaná, jakož i slova málo frekventovaná, spisovná i nářeční či slangová.  
U mnoha z nich vysvětluje, z jakých jazyků k nám přišla. A tak se tu setkáme se slovy pocházejícími z arabštiny (algebra, alchymie, almanach, ba i alkohol), němčiny (knedlík, pampeliška), polštiny (plyn), jidiš (melouch, póvl) nebo z romštiny (čokl, žúžo). Jsou zde i slova, jež se v našem lexiku octla zásluhou valašských kolonistů (třeba brynza, čutora či fujara). Šlosar samozřejmě neopomíjí ani svéráznou brněnskou mluvu - starší plotnu a současný hantec, zahrnující charakteristické výrazy jako hokna, šolna, love, šalina, betálný. 
Ve svých dalších výkladech objasňuje názvy různých platidel (dolar, rubl, libra), hudebních nástrojů (dudy, varhany, šalmaj), světových stran, dnů v týdnu a měsíců: v této souvislosti zmiňuje básnickou sbírku Ludvíka Kundery Hruden (1985), neboť hruden byl druhdy „praslovanský měsíc, který se vkládal do prožívaného kalendáře po zimním slunovratu sedmkrát za devatenáct let“. V jiné spojitosti je připomenuto Skácelovo Dávné proso (1981), v němž se objevuje (konkrétně v básni Krajina s hlavou obrácenou zpátky) slovo hural, což je nářeční pojmenování černého bezu. Připomínkou třetí známé osobnosti  - entomologa Dalibora Povolného - je výklad názvu chvostoskoka sněžného, který se v předjaří objevuje ve fascinujícím množství na tajícím sněhu. 
Ve zbylých sondách Šlosar osvětluje původ slov bažant, granát, hampejs, ochechule, pamflet, pralinka nebo dýchánek (kdo by řekl, že tato zábava je pojmenována podle hadího páření?). Všímá si dalších dialektismů, názvů některých řek a jmen českých knížat, adjektiv smyslný a šumný či slova sporožiro, v němž spatřuje „pohrobka protektorátního peněžnictví“. Je třeba říci, že některé jeho výklady obsahují fakta víceméně známá, mnohé jsou však objevné nebo imponují začleněním do širokého kontextu. Úhrnem představují poučnou četbu místy až fejetonistické ražby.  
Svými pojednáními o dějinách slov a jejich významech Šlosar navazuje na podobné texty Karla Čapka, Pavla Eisnera, Františka Trávníčka či Milana Jelínka, ale má blízko i k publicistice Vladimíra Justa a Jaromíra Slomka. Leč nejblíž má k triptychu Michala Novotného Zákulisí slov (2003), Zákulisí slov podruhé (2004) a Zákulisí slov potřetí (2006). 
Je nutno ještě dodat, že Otisky provázejí - stejně jako Jazyčník a Tisíciletou - kresby Jana Steklíka (1938). Šlosarovy výklady nápaditě ilustrují a rozmanitě domýšlejí, přičemž Steklík v nich znovu staví na odiv svoji hravou fantazii, díky níž nám předkládá další úsměvné variace příznačných prvků svého osobitého výtvarného projevu.
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