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ÚVOD
Jazyk prochází v současné době velmi dynamickým vývojem a hodnocení nových
jazykových jevů a změn vyvolává mezi lingvisty ostré diskuse. Stále častěji zaznívají varovné
hlasy, obracející pozornost široké veřejnosti k současnému stavu jazykové kultury. Kritika je
zaměřena nejen na současný ruský a český jazyk, nýbrž i jazyky ostatní, což svědčí o tendenci
globálního

charakteru.

Nejvíce

výtek

je

směřováno

k

vulgarizaci,

barbarizaci

a

"nekulturnosti" mluvy mládeže. Na jedné straně se setkáváme s množstvím katastrofických
vizí, které spatřují v mluvě mládeže úhlavního nepřítele jazykové kultury, jenž systematicky
narušuje jazykovou normu, tradice a „čistotu" spisovného jazyka. Kritizováno však není
pouze vyjadřování mládeže, ale především mládež samotná. Přívlastky typu drzá, nekulturní,
nemravná, bez hodnot, vulgární a agresivní se snášejí na hlavu mladistvých ze všech stran. A
toto má být nová generace, naši nástupci, kteří budou předávat kulturní hodnoty dalším
pokolením? Ruský jazykovědec A. A. Dějev mluví dokonce o sociální a psychologické krizi,
jež se odráží v prostředí mládeže. Mládeži přisuzuje takové vlastnosti, jako je emocionální
nestabilita, agresivnost a maximalismus, chorobná touha po existenci pro sebe sama a zároveň
nejistota (2001, 34). Znamená to, že být mladým je choroba, ze které je možno se vyléčit
pouze

dospělostí?

Tyto

krajní

názory jsou

nezřídka

doprovázeny

značnou

měrou

emocionality, tedy i subjektivity a voláním po purismu a záchraně současného jazyka před
jeho kulturní degradací. Na straně druhé nestojí krajně euforické a nekritické schvalování a
podporování nových prvků, které přináší mluva mládeže, ale střízlivý náhled na objektivní
realitu. O. 1. Usminský odmítá považovat mluvu mládeže za nepřítele jazykové kultury a
spisovného jazyka a její nositele za jedince padlých mravů a mládeži naopak připisuje
schopnost samostatného uvažování a objektivního nadhledu (2004, 78). K tomuto názoru se
přiklání rovněž valná většina současných českých a ruských jazykovědců, kteří se zabývají
mluvou mládeže a snaží se objektivně popsat její podstatu, zákonitosti a fungování v systému
národního jazyka.
Mluva mládeže však není jevem problematickým pouze z hlediska jazykové kultury,
ale rovněž ze sociolingvistické a lingvistické perspektivy. Samotná kategorie mládeže není
jednoznačně věkově a sociálně vymezena, což podmiňuje i různorodost názorů na její jazyk.
Názory lingvistů na status, terminologii a místo mluvy mládeže v systému současného
národního jazyka nejsou jednotné jak v české, tak i ruské odborné literatuře. Výzkum sociálně
diferencovaných útvarů a později také mluvy mládeže prošel v obou jazykovědných tradicích
v průběhu dvacátého století velmi složitým vývojem. Výzkum sociálně diferencovaných
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jazykových útvarů, jenž byl započat ruskými i českými jazykovědci již na přelomu 19. a 20.
století, byl s příchodem komunistického režimu značně potlačen, neboť změna společenského
klimatu přinesla i nový pohled na sociálně diferencované jazykové útvary a především na
jejich nositele, jejichž jazyková odlišnost byla považována za „narušitelský prvek". Státní
režim vyvíjel silný tlak na jazykovou jednotu, jejímž úkolem bylo symbolizovat rovnost lidí
žijících v jednotném socialistickém státě. Mnoho sociálně diferencovaných útvarů z tohoto
důvodu zaniklo, neboť ztratilo své nositele, kteří by je aktivně užívali. Vztah komunistického
režimu к jakýmkoliv jazykovým odlišnostem, které by mohly mít souvislost s třídními
rozdíly, lze přiblížit na příkladu pojetí žargonu ve Velké sovětské encyklopedii. Tento pojem je
zde definován jako „ответвление

от общенародного

какой-либо языковой самостоятельности

национального

употребляемое

языка,

лишенное

узкой социальной группой. "

V uvedené definici lze postihnout určitý negativně zabarvený postoj nejen к tomuto útvaru,
který je klasifikován jako jazykově nesamostatné odchýlení od národního jazyka, ale i к jeho
nositelům. Kromč toho nalezneme v daném slovníkovém hesle parafráze Stalinových tezí z
pojednání „Марксизм и вопросы языкознания",

v nichž autor uvádí, že jazyk netvoří

rozdíly mezi jednotlivými třídami a jako prostředek komunikace má ve všech etapách svého
vývoje charakter jednotného dorozumívacího prostředku lidových mas. Stalin připouští
existenci určitých sociálních skupin, tříd, které využívají jazyk ve svůj prospěch a vytvářejí si
zvláštní slovník, termíny a výrazy. Nositeli těchto třídních dialektů, žargonů, salónních
,jazyků", jsou pak podle Stalina především aristokratické kruhy a vyšší třídy buržoazie, tedy
majetné vrstvy, které se odtrhly od lidu a nenávidí jej (Věděnský et al. 1952, 43). Poznatky o
sociálně diferencovaných jazykových útvarech byly v době ruského i českého komunistického
režimu užívány jen jako ilustrativní příklady třídní mluvy, jejíž nositelé byly prezentováni
jako

nepřátelé

širokých

lidových

mas, beztřídní

společnosti.

diferencované útvary společně s jejich nositely vdaných

Jestliže

byly

sociálně

podmínkách potlačovány

a

tabuizovány, je přirozené, že s pádem režimu a novou změnou společenského klimatu došlo
к intenzivnímu rozvoji nejen nových teoretických jazykovčdných a sociolingvistických prací,
ale i к rozšíření těchto jazykových útvarů do běžné každodenní komunikace a také do
hromadných sdělovacích prostředků. V současné době probíhá mnoho nových výzkumů, které
se zabývají právě hodnocením, funkcemi a pronikáním sociálně diferencovaných jazykových
útvarů a mluvy mládeže do mediálního prostředí.
Bohatou a různorodou odbornou literaturu zabývající se mluvou mládeže nám nabízí
ruská jazykověda a sociolingvistika. Studium mluvy mládeže se zde opírá o širokou škálu
poznatků, získaných výzkumy sociálně diferencovaných útvarů, kterými jsou v ruské tradici
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žargon, argot a slang. (Podrobné bibliografické odkazy viz - Gračev 1997, 5-17; Chimik
2000; Mokienko-Nikitinová 2000, 18-27 aj.). Intenzivní výzkum byl započat již na přelomu
devatenáctého a dvacátého století, kdy začali V. V. Vinogradov, B. A. Larin či A. M. Seliščev
jako první jazykovědci zkoumat vliv žargonů

(dále budeme užívat v souladu s českou

terminologií označení slang) a městské lidové mluvy na spisovný jazyk. Jejich pokračovatelé
se zabývali dalšími speciálními sociálně podmíněnými jazykovými útvary a vznikalo mnoho
prací, které byly věnovány zlodějskému a vězeňskému argotu a jednotlivým profesionálním
slangům, jako byla mluva potulných obchodníků či nejrůznějších řemeslníků (V. D.
Bondaletov, M. A. Gračev). Později se staly předmětem výzkumů rovněž další profesionální a
zájmové sociálně diferencované jazykové útvary. V současné době je velmi oblíbeným
tématem jak odborných jazykovědných, sociolingvistických a lexikografických publikací, tak
i studentských referátů, seminárních a diplomových prací právě mluva mládeže. Vzniká
rovněž mnoho internetových stránek, kde jsou publikovány seznamy aktuálních výrazů
jednotlivých slangů. Na internetu lze nalézt množství uživatelských slovníků ruského
počítačového,

žákovského,

studentského

slangu;

slangu

narkomanů

a

nejrůznějších

neformálních mládežnických sdružení a rovněž slovníky odrážející obecnou mluvu mládeže
(konkrétní odkazy viz Seznam literatury a Přílohy). Mluvou mládeže se v ruských odborných
vědeckých publikacích zabývali či zabývají například M. A. Gračev, V. S. Jelistratov, V. G.
Kostomarov, L. I. Skvorcov, F. I. Rožanský, M. M. Kopylenko, R. I. Rozinová, K. G.
Borisovová-Lukašancc, V. M. Mokienko, E. V. Mitrofanov, O. P. Jermakovová, A, 1.
Maročkin, T. G. Nikitinová, V. V. Chimik, B. L. Bojko, E. A. Zemská, E. M. Beregovská a
mnoho a mnoho dalších.
К hlavním

otázkám,

které jsou

předmětem

výzkumu

odborné

zabývající se mluvou mládeže, patří terminologie (молодёжный жаргон

ruské
či

literatury

молодёжный

сленг), místo v jazykovém systému a kritéria vyčlenění mluvy mládeže; její vztah k obecné
mluvě, hovorovému a spisovnému jazyku. Zkoumán je rovněž vztah tohoto jazykového
útvaru k argotu a jednotlivým profesionálním slangům; původ lexikálních a frazeologických
jednotek; jsou popisovány produktivní modely slovotvorby a principy lexikografického
popisu slovní zásoby mluvy mládeže. V neposlední řadě je zkoumána mluva mládeže také
v souvislosti

s jazykovou

kulturou

a jejím

pronikáním

do

hromadných

sdělovacích

prostředků. Přestože již bylo mnoho aspektů daného jazykového útvaru podrobně zkoumáno a
popsáno, zůstávají některé otázky, jež se týkají mluvy mládeže a sociálně diferencovaných
jazykových útvarů obecně, nezodpovězeny. Mezi tyto dezideráty patří podle V. M. Mokienka
a

T.

G.

Nikitinové

například

hlubší

historicko-etymologický

výzkum

sociálně
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diferencovaných jazykových útvarů, detailnější porovnání lexikálně-sémantických struktur
mezi jednotlivými útvary národního jazyka, komplexní sociolingvistický a regionální popis
(2000, 5). Další zkoumání vyžaduje rovněž problematika odlišnosti mluvy jedinců různého
pohlaví a porovnání mluvy ruské mládeže s mládeží cizojazyčnou. V této oblasti přináší nové
poznatky především V. M. Mokienko, který úspěšně spolupracuje s německým jazykovědcem
H. Walterem. Z jejich součinnosti vzešlo několik rusko-německých překladových slovníků
zpracovávajících mluvu mládeže, drogový slang a slang obecně.
Lexikografické publikace věnované ruské mluvě mládeže se začaly objevovat v 90.
letech dvacátého století (F. 1. Rožanský, T. G. Nikitinová, I. Juganov a F. Juganovová).
Rozsah slovníků osciloval mezi několika desítkami až desetitisícem lexikálních jednotek.
V několika posledních letech narůstá vlna lexikografických snah o fixaci argotu a slangů,
které v různé míře zahrnují i mluvu mládeže: В. С. Елистратов: Словарь русского
(2000), М. Л. Грачёв, В. М. Мокиенко: Историко-этимологический

словарь

арго

воровского

жаргона (2000), В. П. Коровушкин: Словарь русского военного жаргона (2000), В. М.
Мокиенко, Т. Г. Никитина: Большой словарь русского жаргона (2001), М. А. Грачёв:
Словарь тысячелетнего
русского

города

иностранный

русского

арго (2003), Б. И. Осипов: Словарь

(2003), Т. М. Шкапенко, Ф. Хюбнер: Русский

современного

тусовочный

как

(2003) Ke specializovaným slovníkům mluvy mládeže patří následující

publikace: Т. Г. Никитина: Словарь молодёжного
Левикова: Большой словарь молодёжного

сленга 1980-2000 гг. (2003), С. И.

сленга (2003), Т. Г. Никитина:

Молодёжный

сленг. Толковый словарь (2003). Nejnověji byl vydán slovník žákovského a studentského
slangu: X. Вальтер, В. M. Мокиенко, Т. Г. Никитина: Толковый
школьного и студенческого

словарь

русского

жаргона (2005). Cílem uvedeného výčtu není vyčerpávající

přehled všech publikovaných ruských lexikografických prací o mluvě mládeže, ale, ilustrace
současného narůstajícího zájmu o vědecký popis a fixaci tohoto jazykového útvaru. Kvalita
jednotlivých prací však není zdaleka srovnatelná. V některých slovnících zcela chybí
gramatická klasifikace, funkcionální a expresivně-stylistická charakteristika materiálu a
informace o původu některých slov. Tak je tomu například ve slovníku S. I. Levikovové.
Naopak s komplexní charakteristikou jazykového materiálu a striktním

dodržováním

základních lexikografických postupů se setkáváme ve slovnících V. M. Mokienka a T. G.
Nikitinové.
Zásadním rozdílem mezi ruskou a českou odbornou literaturou zabývající se mluvou
mládeže je rozdílné chápání jazykového statusu tohoto útvaru. Ruští jazykovědci

a

sociolingvisté s převažující tendencí klasifikují mluvu mládeže jako žargon či slang
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(молодёжный жаргон, молодёжный

сленг), tedy jako sociálně diferencovaný útvar. Čeští

lingvisté však ve většině charakteristiku mluvy mládeže jako samostatného
diferencovaného útvaru odmítají a hovoří spíše o „speciální obměně
jazyka"

běžně

sociálně
mluveného

(Hausenblas-Kuchař 1974, 86; Jaklová 1984, 2-10). První rozsáhlejší práce, jež se

zabývají sociálně diferencovanými jazykovými útvary v českém jazyce, začínají vznikat již na
počátku 20. století. Publikace vydané v první třetině 20. století se vyznačovaly velmi
rozkolísanou terminologií a užívaly především pojmů argot, žargon a hantýrka. К vyrovnání
terminologické nejednotnosti přispěly značnou měrou vědecké konference o argotu a slangu,
které se konaly v průběhu posledních dvou desetiletí 20. století v Plzni. Významný přínos pro
výzkum jednotlivých

slangů v češtině představují práce publikované

v šedesátých

a

sedmdesátých letech, které shrnovaly poznatky o mluvě železničářské, studentské, myslivecké
či hornické (J. Hubáček, L. Klimeš) a slangu obecně. V roce 1988 byl poprvé publikován
výkladový slovník tzv. nekonvenční

češtiny Patrika Ouředníka: Smírbuch jazyka

českého.

Tento slovník představuje první necenzurovanou lexikografickou publikaci, jež byla poprvé
vydána v Paříži. Ouředník v ní uvádí výrazy různého původů, přičemž netrvá na jejich
jednoznačné diferenciaci na výrazy slangové, argotické, hovorové či lexikální jednotky
obecné mluvy. V devadesátých letech se znovu narůstající zájem o sociálně diferencované
jazykové útvary projevuje v české lexikografíi publikováním nových prací a slovníků
zpracovávajících lexikální zásobu různých slangů. J. Hubáček vydává jěště v roce 1988 Malý
slovník českých slangu a J. Suk navazuje v roce 1993 knihou Několik slangových

slovníku.

V současnosti vznikají nové lexikografické práce, jež jsou často přejímány z cizojazyčného
originálu a doplněny českými ekvivalenty či jsou zaměřeny především na cizojazyčný slang:
T. Hrách: Sbírka anglických idiomů a slangu (1998), A. Launer: Slangové výrazy pro drogy.
Anglicko-český

výkladový slovník (2001). Z německého originálu O. Rosenbauma přepracoval

R. Marhold: Chat-slang.

Anglicko-český

slovník

internetu (1997). L. Haler a B. Zezula

vypracovali nčmecko-český slangový slovník Ey, Mann! (1994) a jako rusko-český ekvivalent
i
vznikl slovník Libora Dvořáka: Ej čuvak! Ruský slang aneb Český' hambář jazyka

ruského

(1995). Nově je také popsán slang cirkusácký ve slovníku T. Hančla: Ejhle, cirkusy a varieté
(1995) a byl vytvořen slovník brněnského slangu Velký slovník hantecu. Hanteco-český
česko-hantecový

a

slovník (2000), jehož autory jsou P. Dvorník a P. Kopřiva. V roce 2005 byla

vydána publikace Politický a ekonomický slang Martina Gregora. Je však nutné podotknout,
že velkou část novodobých českých slovníků zpracovávajících slovní zásobu sociálně
diferencovaných

jazykových

útvarů

nelze

lexikografickými pracemi. Samotní autoři

jejich

Velkého

kvalitou

slovníku

srovnávat

ruského

žargonu,

s ruskými
V. M.

Mokienko а Т. G. Nikitinová, kritizují například Dvořákův rusko-český slovník: Ej čuvak!
Ruský slang aneb Český hambář jazyka ruského, neboť Dvořák do slovníku řadí kromě
slangových výrazů i vulgarismy a výrazy, jež náleží do slovníků spisovné slovní zásoby (např.
барышня, братец, душенька).

Tato skutečnost neodpovídá podstatě a charakteru sociálně

diferencovaného jazykového útvaru, jenž je uveden v názvu slovníku (2001, 6). Mluvou české
mládeže se začala v 80. letech dvacátého století zabývat docentka A. Jaklová, která zkoumala
rovněž další sociálně diferencované jazykové útvary jako cirkusácký, pivovarský, vorařský a
rybářský slang, a to především na území jižních Cech. К publikacím, jež autorka věnovala
mluvě mládeže, patří například Mluva mládeže v dílech současné české literatury

(1980),

Mluva mládeže v jižních Cechách (1984), К všestrannému rozboru řečové činnosti

mládeže

(1985).
V současné době začínají vznikat nové práce, jež se zabývají problematikou české
mluvy mládeže. Tento jazykový útvar se stává rovněž stále častějším námětem diskusí ve
veřejném tisku. V různých periodikách se můžeme setkat s krátkými výkladovými slovníčky
české mluvy mládeže, které však čítají maximálně několik desítek výrazů. Na internetu lze
nalézt rozsáhlejší uživatelské slovníky, jejichž autory jsou převážně samotní nositelé mluvy
mládeže. К ojedinělému výzkumu svého druhu patří velmi rozsáhlý průzkum žákovského
slangu či, podle slov tiskové zprávy, tzv. nekonvenční a expresivní mluvy žáku ve věku 12-16
let, který realizovala v prosinci 2005 agentura Factum Invenio ve spolupráci s Ústavem pro
jazyk český AV ČR. Do průzkumu se zapojilo 461 škol z celé České republiky a z téměř
27 000 internetových dotazníků žáků bylo do výzkumu zařazeno okolo 22 000 úplně
vyplněných dotazníků. Průzkumem byla získána lexikální databáze zahrnující 600 000
výrazů, jež

předpokládá

<http://www.zakovskyslang.cz>

další

vědecké

zpracování.

Více

informací

lze

nalézt

na

(Kopová 2006). Odborná lexikografická práce, jež by

komplexně fixovala současnou českou mluvu mládeže, však dosud chybí.
Jazyk mládeže představuje jev zajímavý nejen sám o sobě, ale také z hlediska
i
nejednotného chápání jeho podstaty a charakteru v jazykovědě a sociolingvistice. Dosud
nebyly jak v české, tak i ruské odborné literatuře jednoznačně určeny hranice mezi
jednotlivými

sociálně diferencovanými jazykovými

útvary, chybí jednomyslné

přijetí

závazných definic. Nejrozporuplnější otázkou zůstává pojetí samotné mluvy mládeže, které je
v ruštině nejčastěji přisuzován charakter žargonu či slangu, zatímco v české odborné literatuře
je považována spíše za speciální obměnu hovorové či obecné mluvy, méně za samostatný
slang.
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OBJEKTEM sledování rigorózní práce je mluva mládeže v ruštině a češtině na přelomu 20. a
21. století.
v

•

v

PREDMETEM výzkumu je porovnání současné mluvy mládeže v ruštině a češtině a analýza
jejího fungování v systému ruského a českého národního jazyka.
CÍLEM rigorózní práce je:
1. Systematická strukturnč-sémantická a slovotvorná analýza slovní zásoby současné
mluvy mládeže v ruštině a češtině; zjištění vzájemných spojitostí a rozdílností ve slovní
zásobě těchto dvou jazykových útvarů.
2. Vytvoření rusko-ěeského slovníku současné mluvy mládeže, jenž bude představovat
výsledek fixace nashromážděného lexikálního materiálu.
Při výzkumu

současné

mluvy

mládeže

v ruštině a češtině je

upřednostněno

řešení

následujících problematických okruhů:
a) Klasifikace pojmů argot, žargon, slang a mluva mládeže v ruské a české odborné literatuře.
b) Začlenění mluvy mládeže do systému ruského a českého národního jazyka.
c) Zjištění diferenciačních příznaků mluvy mládeže ve vztahu ke spisovnému jazyku.
d) Popis lexikální struktury, základních zákonitostí a funkcí mluvy mládeže.
e) Strukturně-sémantická analýza mluvy mládeže v ruštině a češtině.
0 Slovotvorná analýza mluvy mládeže v ruštině a češtině.
g) Určení dalších způsobů obohacování slovní zásoby mluvy mládeže v ruštině a češtině.
h) Částečná analýza frazeologických jednotek v mluvě mládeže v ruštině a češtině.
Problematika sociální diferenciace nositelů mluvy mládeže, jejich psychologická,
národnostní charakteristika a rozdílnost mluvy jedinců podle pohlaví a místa bydliště se
speciálně nezkoumá. Analýza mluvy mládeže upřednostňuje lexikální jazykovou úroveň,
charakteristika hláskoslovných, morfologických, syntaktických odlišností a problematika
nonverbální komunikace není zahrnuta do výzkumného šetření. Tyto oblasti vyžadují
samostatný hlubší výzkum.
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MATERIÁL využitý při výzkumu mluvy mládeže v ruštině a češtině byl získán na základě
dotazování ruských a českých respondentů, zápisů autentických promluv, výpisků z českého a
ruského periodického tisku (Blesk, Bravo,
Комсомольская

Правда,

Аргументы

Bravo Girl, SPY; Московский

и Факты,

Огонёк,

Молоток,

Комсомолец,

COOL/),

zápisem

výrazů při sledování ruských a českých televizních pořadů, při poslechu rádia a rovněž
prostřednictvím výpisků z některých knižních děl (S. Dovlatov, V. Pelevin, N. Kocábová).
Sebraný materiál byl doplněn za účelem komplexní strukturně-sémantické a slovotvorné
analýzy mluvy mládeže výrazy přejatými z odborných lexikografických prací (MokienkoNikitinová 2001, Levikovová 2003, Gojdová 2004a) a některých uživatelských internetových
slovníků (podrobněji viz 3.1 Principy výběru a fixace lexikálního

materiálu).

METODOLOGIE. Při porovnávání mluvy mládeže v ruštině a češtině bylo užito popisněanalytické, kvalitativní a srovnávací metody.

Předložená rigorózní práce vznikla z práce diplomové, jež byla napsána pod vedením
PhDr. Many Žofkové, CSc. a v roce 2006 úspěšně obhájena na Katedře rusistiky a
lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky výzkumu byly
prezentovány při příležitosti 8. ročníku celostátní studentské vědecké soutěže v oboru
rusistika a též na semináři České asociace rusistů. Z hlediska obsahového je možno obě práce
považovat za totožné. Provedeny byly pouze jisté formání úpravy za účelem zdokonalení
grafické přehlednosti práce.
Rigorózní práce se skládá ze tří částí. První část se zabývá sociální diferenciací jazyka,
vzájemným vztahem argotu, žargonu a slangu a jejich pojetím v ruské a české jazykovědné
tradici a za cíl si klade určení místa mluvy mládeže v systému ruského a českého národního
jazyka. Úkolem druhé části je potvrdit vymezené teze za pomoci logické argumentace a
načrtnout základní charakteristiku mluvy mládeže, jež je zaměřena na popis nositelů,
struktury lexikální zásoby a určení základních zákonitostí a funkcí daného jazykového útvaru.
Třetí část zpracovává nashromážděný lexikální materiál a přináší strukturně-sémantickou a
slovotvornou analýzu slovní zásoby mluvy mládeže v ruštině a češtině, jež umožňuje
porovnání těchto dvou jazykových útvarů v kontextu daných aspektů.
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I. SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE JAZYKA. MÍSTO MLUVY MLÁDEŽE
V SYSTÉMU NÁRODNÍHO JAZYKA
1.1 SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE JAZYKA
Jazyk představuje mnohovrstevnatý systém, jenž lze zkoumat z mnoha různých
hledisek - z čistě lingvistického, sociolingvistického, fyziologického, psychologického aj.
Předmětem této kapitoly je jazyk jako fenomén sociolingvistický a jeho sociální diferenciace.
Jazyk je neoddělitelně spjat se svým nositelem, jenž zaujímá určité místo ve
společnosti. Tento vzájemný vztah jazyka a jeho nositele představuje klíčový pojem pro
společenskovědní disciplínu nazývanou sociolingvistika, „zabývající se vztahem jazyka a jeho
užití ve společnosti, sociální rolí a funkcemi jazyka, vlivy společenského dění na jazyk, jeho
strukturu

a funkce"

(Klabanová et al. 1998, 4. díl/164). Sociální diferenciace jazyka

představuje odraz sociální struktury společnosti v jazyce. Jazyk tak funguje jako zrcadlo
nastavené společnosti, odrážející její sociální rozmanitost.
Jazyk je jevem dynamickým, který prošel mnoha vývojovými fázemi a není možno na
něj nazírat ze statického pohledu. Jazyk je organicky spjat se společností a jeho existence je
na ní bezprostředně závislá, a proto je nezbytně nutné zkoumat jazyk v jeho sociálním
kontextu. Ruský jazykovědec V. M. Žirmunský tuto tezi formuluje následovně: „Социальная
дифференциация

языка

данного

рассматриваться

статиститески,

общественного

динамики социального развития языка. Язык данной эпохи, рассматриваемый

в его

всегда

представляет

элементы которой в разной мере продуктивны
Механическое сопоставление
состоянии воспроизвести

последовательного

и движутся

в движении,
с разной

разные

скоростью.

ряда синхронных срезов также не в

динамику этого движения.

точки зрения ее социальной дифференциации,

систему

среза,

может
учета

дифференциации,

синхронного

не
без

социальной

в плоскости

коллектива

Описывая структуру языка с

мы должны учитывать

будущее, т. е. всю потециачьиую перспективу ее социального развития"

ее прошлое и
(1968, 14).

Jazyková rozmanitost a variabilita je podmíněna mnoha různými faktory, ke kterým
Patří podle O. A. Laptěvové především vzdělání, sociální status, sociální původ, sociální role,
které jedinec ve společnosti vykonává, členství v různých sociálních skupinách, ale také
faktory jako věk, pohlaví (američtí sociolingvisté mluví o tzv. mužském a ženském

jazyce),

bydliště, profese, společné zájmy, záliby a rovněž konkrétní cíl, obsah, forma jazykové
promluvy, prostředí, typ komunikačního kanálu a jiné působící okolnosti při komunikaci
jedinců (2003, 102).
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Při trvalé a úzké komunikaci jedinců v rámci určité sociální skupiny se vytváří
podmínky pro vytvoření různých řečových návyků, upřednostňování určitých jazykových
prostředků a rovněž pro vznik specifického jazykového výraziva. Tímto způsobem se
v současném jazyce vyhranily specifické sociální jazykové útvary, jež jsou organickou
součástí národního jazyka. Abychom mohli zodpovědět otázky spjaté s existencí a funkcí
mluvy mládeže v jazykovém systému a společnosti, je nezbytné zaměřit se nejdříve
na národní jazyk jako celek, charakterizovat jeho strukturu, a tím vymezit vzájemný vztah
jednotlivých jazykových útvarů a určit místo mluvy mládeže v systému národního jazyka.
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1.2 STRUKTURA ČESKÉHO A RUSKÉHO NÁRODNÍHO JAZYKA
Národní jazyk je jedním ze základních znaků novodobého národa a zahrnuje všechny
jazykové podoby mluvené i psané. „Národním jazykem rozumíme soubor všech

jazykových

útvarů a prostředků,

příslušníci

jichž používají

při přirozeném

jazykovém

dorozumívání

jednoho národa" (Hrbáček 1995, 45-46). Ač neexistují jednotná kritéria, jež by jednoznačně
vymezila pojem národ, lze jako nejdůležitější atributy obecně konstituující národ jakožto
historicky vzniklé společenství lidí uvést společné kulturní tradice a dějiny, společné území,
trh, vědomí národní sounáležitosti a také společný jazyk. Český i ruský národní jazyk vznikl
ze společného slovanského jazykového základu, tzv. praslovanštiny, a vyvinul se z jazyka
původních kmenových společenství.
Národní jazyk představuje mnohovrstevnatý, polyfunkční útvar, jenž slouží všem
komunikačním potřebám jeho nositelů. Národně-reprezentativní funkce, která představuje
jednu ze základních funkcí národního jazyka, umožňuje jeho vyhranění vůči jazykům
umělým, vytvořeným za účelem jednotné mezinárodní komunikace, ale i vůči jazykům
kmenovým

či jazykům

národností.

Mnohovrstevnatost

národního

jazyka

se

odráží

v komplexu jednotlivých jazykových útvarů, jimiž je národní jazyk vytvářen: „ V současnosti
se národní jazyk

český nejeví jako

útvar jednotný.

V souvislosti

se stále aktuální

vnitřní

diferenciací sdělovacích potřeb současné vyspělé národní společnosti a v souvislosti s dalšími
faktory (místními, profesními,
jazyk

spisovný,

interdialekty,

zájmovými aj.) se diferencuje na specifické jazykové
dialekty,

slangy

a argot"

(Hubáček

útvary:

1988. 21-22). Toto

vnitrojazykové členění nalézáme rovněž v ruském národním jazyce (национальный
který je diferencován na tzv. литературный
niluva), диалекты
(souhrnné

označení

язык),

язык (spisovný jazyk), просторечие

(dialekty, teritoriálně diferencované jazykové útvary) а
pro sociálně diferencované jazykové

útvary)

(obecná
жаргоны

(Laptěvová

2003).

Odlišnosti v členění struktury ruského a českého národního jazyka tkví spíše v užívané
terminologii než v chápání podstaty uvedených jazykových útvarů.
Českému termínu národní jazyk

odpovídá v ruském jazyce termín

язык. Spisovný jazyk je v ruštině označován jako литературный

национальный

язык, což poukazuje v obou

Jazycích na jejich původní funkční omezenost na písemnou formu. Nespisovné útvary
národního jazyka jsou tvořeny teritoriálně a sociálně diferencovanými jazykovými útvary.
J

ako teritoriálně diferencované útvary jsou v české jazykovědné tradici označovány dialekty

(nářečí)
Ы}

a

interdialekty

Шер()иалект.

(nadnářečí),

Zvláštním

útvarem,

jimž

v ruštině

stojícím

na

odpovídají termíny
pomezí

teritoriálně

диалект
a

a

sociálně
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diferencovaných útvarů, je tzv. ruské просторечие, jehož charakteristikou a usouvztažněním
s českým ekvivalentem se budeme zabývat dále. Značně problematickou se jeví ve srovnání
s teritoriálně diferencovanými útvary otázka členění sociálně diferencovaných jazykových
útvarů. Překážkou v jednoznačném definování a rozčlenění této skupiny nespisovných útvarů
je jak nejednotnost názorů ruských a českých jazykovědců, tak i nejednotnost terminologická.
Z tohoto důvodu je nezbytné tuto problematiku podrobněji analyzovat v samostatné kapitole.
Usouvztažnění ruské a české terminologie v této oblasti tvoří základní předpoklad pro
pochopení podstaty a začlenění ruské a české mluvy mládeže do systému národního jazyka.

Obr. 1 STRUKTURA ČESKÉHO A RUSKÉHO NÁRODNÍHO JAZYKA
Pro ilustraci struktury českého a ruského národního jazyka jsme vytvořili následující
diagram, jenž znázorňuje základní vztahy mezi jednotlivými jazykovými útvary a odráží také
nejčastěji preferovanou terminologii.

Český národní jazyk
Русский национальный язык

Spisovný jazyk

Nespisovné jazykové útvary

Литературный язык

Нелитературные языковые образования

Teritoriálné diferencované útvary

Sociálně diferencované útvary

Территориальные диалекты

Социальные диалекты (жаргоны)
Obecná mluva
Просторечие

17

1.2.1 S p i s o v n ý

jazyk

Spisovný jazyk tvoří jádro národního jazyka a je považován za jeho nejdůležitější
útvar, neboť je jazykem reprezentujícím národní jednotu. Vzájemný poměr národního a
spisovného jazyka lze vyjádřit vztahem celku a jeho části. Spisovný jazyk je vždy jazykem
národním, avšak národní jazyk je spisovným pouze z určité části, neboť jeho přirozenou
součástí jsou i další, nespisovné útvary. Národní jazyk je pro jazyk spisovný zdrojem života.
Pokud spisovný jazyk nemá status jazyka národního, stává se něj jazyk mrtvý, jak je tomu
například u jazyka latinského či novořeckého. Spisovný jazyk na rozdíl od nespisovných
útvarů národního jazyka plní všechny funkce potřebné pro komunikaci daného národa a
kromě toho může plnit také funkci jazyka mezinárodního.
Český spisovný jazyk se historicky vyvinul na bázi středočeského nářečí. Základem
ruského spisovného jazyka se stalo nářečí starobulharské. Pojmenování spisovného jazyka
pochází od původně užívané, psané podoby. V ruštině odpovídá termínu spisovný jazyk pojem
литературный

язык, tj. jazyk literatury, jenž rovněž poukazuje na původní oblast jeho

funkčního užívání. Spisovný jazyk je jazykovědci definován jako ,,celonárodně
funkčně nejvyšší a prestižní útvar národního jazyka"
symbol národní jednoty"
образование,

система

(Hubáček 1998, 22), „reprezentant

(Šmilauer 1972, 21), „комплексное
систем"

závazný,
a

нормативно-системное

(Laptěvová 2003, 17). Spisovný jazyk nabyl v průběhu

svého historického vývoje určitých charakteristických rysů, které jsou nejčastěji v ruské a
české odborné literatuře klasifikovány jako: závaznost norem a jejich kodifikace, vazba na
tradici, pružná stabilita, systémovost, kontinuita, polyfunkČnost, stylistická rozvrstvenost,
existence písemné i ústní formy. V. Šmilauer charakterizuje spisovný jazyk ve vztahu
к nespisovným jazykovým útvarům jako mnohem abstraktnější a složitější, ale méně citový a
rovněž mnohem více konzervativnější útvar (1972, 21-22). Spisovný jazyk se tedy jeví jako
Stabilnější a odolnější vůči změnám, než je tomu u nespisovných jazykových útvarů a
disponuje normou, jež představuje určitý soubor jazykových zvyklostí, které jsou závazně
přijaty, kodifikovány. Pro spisovný jazyk je typický široký a propracovaný

inventář

výrazových prostředků v oblasti slovní zásoby, frazeologie, slovotvorby a gramatické
variability. Spisovný jazyk je tak schopen postihnout i jemné myšlenkové nuance. Výstavba
sdělení je mnohem propracovanější a kompaktnější, než je tomu u nespisovných útvarů.
V určité míře zohledňuje spisovný jazyk také vlivy vyplývající z měnících se vyjadřovacích
P°třeb, neboť jej nelze izolovat od působení prostředků nespisovných útvarů. Na tento
ambivalentní charakter spisovného jazyka upozorňuje také V. Šmilauer: „Spisovný jazyk musí
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smiřovat dva protikladné
předcházejících

požadavky.

Z jedná strany musí udržovat souvislost

s jazykem

generací (neboť jejich literární dílo je pevnou složkou národní kultury) a

musí být ustálen, aby mohl dobře plnit svou funkci nástroje dorozumění.
musí přizpůsobovat

Z druhé strany se

měnícím se vyjadřovacím potřebám, nejen intelektuálním,

ale i citovým.

Nesmí ustrnout" (1972, 21-22). Tyto změny se projevují především ve slovní zásobě a dále ve
skladbě na rozdíl od konzervativnějšího pravopisu a tvarosloví. J. Hrbáěek a J. Hubáček dále
klasifikují uvnitř spisovného jazyka na základě jeho značného výrazového rozpětí tři vrstvy
stylově příznakových jazykových prostředků, které tvoří t z f u n k č n í vrstvy, jež mají stejnou
stylovou platnost. Tyto prostředky jsou označovány jako knižní, neutrální

a

hovorové

(Hrbáček 1995, 61-65; Hubáček 1998, 22). Knižní výrazové prostředky jsou charakteristické
pro písemné oficiální projevy. Neutrální výrazové prostředky tvoří základnu výrazových
prostředků spisovného jazyka a jsou užívány jak v mluvené, tak i psané podobě. Tyto
prostředky jsou stylisticky bezpříznakové a stojí mezi knižními a hovorovými. Hovorové
prostředky se uplatňují oproti knižním naopak především v mluvené podobě.

Slouží

k běžnému dorozumívání v rodině, mezi přáteli, v pracovním prostředí. Hovorové projevy se
vyznačují větší spontánností, konkrétností, expresivností a představují určitý styčný bod mezi
jazykem spisovným a nespisovným. Některé výrazy nespisové jazyka mohou nabýt obecně
užívaného charakteru, který přestává být pociťován jako nespisovný a mohou přejít do
inventáře spisovných hovorových prostředků.
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1.2.2 N e s p i s o v n é ú t v a r y
Nespisovné

jazykové

útvary

národního
jsou

tradičně

jazyka
členěny

podle

horizontálních

(geografických, územních) a vertikálních (sociálních) kritérií. Jako nespisovné jazykové
útvary jsou v české jazykovědné tradici označovány tzv. teritoriálně diferencované jazykové
útvary, tj. dialekty (nářečí) a interdialekty

(nadnářečí), a sociálně diferencované útvary, které

jsou na nejobecnější úrovni tříděny na slang a argot (Smilauer 1972, Hubáček 1998). J.
Hrbáček navíc vyčleňuje kategorii tzv. běžné mluvy (běžně mluveného jazyka), kterou
definuje jako nestrukturní útvar sloužící к běžnému dorozumívání (1995, 52-56). V ruské
jazykovědné tradici se setkáváme s určitými rozdíly jak v terminologii, tak i v třídění
jednotlivých nespisovných útvarů. Stejně jako v českém národním jazyce jsou i v ruském
vyčleňovány teritoriální dialekty - территориальные
tzv. просторечие,

диалекты. Samostatnou skupinu tvoří

jehož chápání je v ruské jazykovědě dosud nejednoznačné. Tento útvar je

nejčastěji klasifikován jako samostatná jazyková kategorie a je mu připisováno mezní
postavení mezi teritoriálními dialekty a sociálně diferencovanými útvary. Vývojově však
vykazuje příbuznost s dialekty, v rámci kterých je považován za jistý polodialekt (Laptěvová
2003,

83-89).

diferencované

Samostatnou

skupinu

nespisovných jazykových

útvarů

tvoří

sociálně

útvary, jejichž chápání, členění a terminologie se v ruské a české tradici do

značné míry odlišují, a proto budeme tuto problematiku dále podrobněji analyzovat.

1.2.2.1 T e r i t o r i á l n ě
Teritoriální

dialekt

diferencované jazykové

útvary

neboli nářečí představuje jazykový útvar nespisovného jazyka,

jehož sféra působnosti je omezena na určité geografické území. Přitom je však nutno
zdůraznit často opomíjený fakt jeho sociální podmíněnosti, neboť teritoriální dialekty jsou
užívány určitým okruhem lidí, kteří tvoří rovněž skupinu sociální, která je reprezentována
Především venkovským obyvatelstvem starší generace. Na rozdíl od sociálně diferencovaných
útvarů je však nářečí útvarem strukturním, neboť disponuje vlastními prostředky zvukovými,
lexikálními i mluvnickými. Ve vztahu ke spisovnému jazyku nabývají dialekty podoby
územně i funkčně omezené, neboť jsou v současné době užívány pouze v ústní formě,
v

běžné, každodenní a rodinné komunikaci a postrádají kodifikaci závazné normy. Je

nesporné, že byly vytvářeny písemné památky na bázi dialektu, ale v důsledku jejich dalšího
Přepracovávání docházelo к postupné asimilaci nářečních prostředků spisovným jazykem.
Teritoriální dialekty představují jednu znejstarších forem existence národního jazyka,
Jež vznikla před zformováním jazyka spisovného. J. Hubáček uvádí, že v souvislosti
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s postupným vytvářením českého národního jazyka ve feudálním období docházelo k
poměrně rychlému vnitřnímu vývoji češtiny, zejména v období 12. - 16. století. „ V souvislosti
s tímto vnitřním vývojem a s upevňujícím se feudálním systémem se zároveň začala
diferencovat

teritoriálně

- vznikala místní nářečí (dialekty)"

čeština

(1998, 21). V Cechách, na

Moravě a ve Slezsku se postupně vyvinuly na základě jazykové příbuznosti čtyři nářeční
skupiny, jež zahrnovaly další dialekty. K těmto nářečním skupinám patřila nářečí česká v
Čechách

a

na

(východomoravská)

západní

Moravě,

hanácká

(středomoravská),

moravskoslovenská

na jihovýchodní Moravě a lašská (slezská) na severovýchodní Moravě a

ve Slezsku (Šmilauer 1970, 20; Hrbáček 1995, 112-116; Hubáček 1998, 22-23). V souvislosti
s obecnými historickými změnami společenských podmínek, jež byly podníceny likvidací
feudalismu a rozvojem kapitalismu, docházelo k jazykové integraci, která přinesla nivelizační
vlivy do jednotlivých nářečí. Rozdíly mezi různými dialekty se začaly vyrovnávat. V Čechách
vlivem centralizačních snah nářečí postupně téměř vymizela, na Moravě mnohá zanikla.
Významnou roli tak získala tzv. nadnářečí (interdialekty, polodialekty),

která označuje P.

Hauser jako oblastní slova či regionalismy a dále je diferencuje na tzv. čechismy a moravismy
(1980, 21-23). Interdialekty představují jazykový produkt, jenž je vytvářen vzájemným
působením nářečí a spisovného jazyka. Územní platnost interdialektů nabyla podoby značně
rozsáhlejší, než tomu bylo u jednotlivých dialektů. Na území České republiky jsou rozšířeny
následující regionální interdialekty: obecná čeština, obecná hanáčtina,

obecná

moravská

slovenština a obecná luština (Hrbáček 1995, 117-119; Hubáček 1998, 23). Nej dominantnější
Postavení získala obecná čeština, která se vyvinula na základě středočeského nářečí a rozšířila
se do celých Čech a aktivně proniká také na Moravu, především do měst. Obecná čeština je
velmi často užívána ve funkci běžné každodenní mluvy. Běžná mluva však zahrnuje nejen
Prostředky obecné češtiny, ale také směsici prostředků hovorových a slangových. Obecná
čeština je někdy označována také jako nadregionální jazykový útvar a silně působí na
spisovný jazyk. Není však ani jazykem celonárodním, ani nedisponuje jednotnou podobou
Jako jazyk spisovný.
Na území ruského státu se teritoriální dialekty historicky vyvíjeli v souvislosti s
kmenovým členěním východních Slovanů, kteří v průběhu 5. až 8. století našeho letopočtu
osídlili východ Evropy a rozčlenili se na jednotlivé kmeny. Na tomto teritoriu se později
vyprofilovaly tři východoslovanské jazyky - ruština, ukrajinština a běloruština. O. A.
Laptěvová uvádí, že na místě původních sídel kmenů vznikala ve středověku feudální
knížectví a postupně se na jejich území vytvářely jednotlivé dialekty, které vycházely
Původně z kmenových a později feudálních nářečí. Dialekty byly jazykem lidu a se vznikem
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staroruského spisovného jazyka (древнерусский язык) v 10. - 11. století se staly jeho
důležitým zdrojem (2003, 83-85).
Současně s termínem диалект

užívají ruští jazykovědci pro označení teritoriálně

diferencovaných útvarů rovněž pojmenování говор а наречие. Tyto termíny jsou v praxi
často zaměňovány a vnímány jako synonymní. V odborné literatuře jsou však užívána
následující
южнорусские

spojení,

zafixovaná

говоры,

jako

lingvistické

южновеликорусское

termíny:

наречие,

говор

русские

одной

деревни,

народные

говоры,

диалектные различия, диалектные объединения, диалектные особенности,
группы.

диалектные

Z výše uvedeného lze stanovit, že nejmenší dialektní jednotka je nejčastěji

označována jako jednotlivý говор a souhrn stejnorodých govorů pak tvoří наречие.
V soudobé

ruské

odborné

literatuře,

jež

se

zabývá

klasifikací

teritoriálně

diferencovaných jazykových útvarů, jsou vyčleňovány následující nářeční skupiny vyskytující
se na území současného ruského státu: tzv. severoruské a jihoruské nářečí иаречие а южнорусское

севернорусское

наречие. Mezi nimi existuje řada opozičních jazykových vztahů,

jež se velmi zřetelně projevují především na fonetické úrovni. Mezní postavení mezi těmito
dvěma skupinami zaujímají tzv. среднерусские

говоры (Laptěvová 2003, 86-87). Vlivem

koncentrace obyvatelstva ve velkých městech nabývají v Rusku na významu rovněž tzv.
•nterdialekty - интердиалекты,

které vyrovnávají rozdíly mezi jednotlivými nářečími a jsou

vystaveny silnému působení spisovného jazyka.
Současná jazyková situace na českém území je charakteristická ustupováním vlivu
dialektů a jejich postupnou asimilací. V Rusku však teritoriální dialekty plní i nadále
důležitou funkci v každodenní komunikaci, a to především ve vzdálenějších regionech, kde
Z1

je mnoho lidí na vesnici a uchovává si původní zvyky a kulturní tradice, jež jsou spojeny

také s jejich jazykem. Tato skutečnost je podmíněna jak teritoriální rozlohou ruského státu,
tak i sociální situací ruského obyvatelstva.
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1.2.2.2 O b e c n á
Jazykový

mluva
útvar

(Просторечие)

zvaný

просторечие

představuje

jeden

z

nejsložitějších

a

nejrozporuplnějších jevů současné ruské sociolingvistiky, lexikologie a lexikografie (dosud
nebyl vytvořen jediný slovník, který by zachytil a popsal tento jev). Podle O. A. Laptěvové se
просторечие

historicky

formovalo spolu se vznikem velkých měst, jejichž kláštery

představovaly

centra ruského písemnictví.

Města se vyvíjela na teritoriu

původních

kmenových osídlení a postupně se z nich vytvářela feudální knížectví, která dala vznik
ruským guberniím a oblastem. Města byla obklopována jednotlivými dialekty, z nichž se
v městském prostředí zformoval nový asimilovaný jazykový produkt - просторечие,

který

zde ztrácel svůj původní nářeční charakter a přetvořil se v určitý polodialekt (2003, 92).
V nejširším slova smyslu zahrnuje tento jazykový útvar prvky, které nejsou omezeny
jak sociálně-profesionální, tak i teritoriální příslušností а просторечие

je tak možno

definovat jako samostatný jazykový produkt, jenž zaujímá mezní postavení mezi teritoriálně a
sociálně diferencovanými útvary. Tatáž charakteristika je podle S. Gojdové připisována
v současné době také slangu. V ruské odborné literatuře se lzě nezřídka setkat s pojmem
новое качество сленга, jímž je označováno просторечие
просторечие

а просторечие

по вертикали,

či s termíny

жаргонизированное

které jsou užívány pro označení slangu (2004a,

14-16). Tento přístup je však do značné míry zjednodušující, neboť просторечие

je očividně

pojmem širším než slang. Ruský jazykovědec V. V. Chimik řadí к tomuto útvaru kromě
jiných

výrazů

утратили
единицами,

také

lexikální jednotky

локальную

и социальную

sociálně

ограниченность,

но с особой функционально-регистровой

эмоционально-оценочного

diferencovaného

использования"

стали

původu,

„которые

общеупотребительными

функцией сниженного

обиходного,

(1999, 21-25).

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze jednoznačně usouvztažnit ruské

просторечие

s jemu odpovídajícím českým ekvivalentem, neboť status tohoto útvaru není v ruské odborné
literatuře dosud jednoznačně definován. Pokud budeme vycházet z teze O. A. Laptěvové,
\

která charakterizuje просторечие

jako polodialekt, jenž vznikl vzájemným působením

dialektů a spisovného jazyka, lze tomuto útvaru přiřadit ekvivalent v podobě obecné češtiny,
která je jedním z polodialektů rozšířených na území českého státu. Obecná čeština však
zaujímá nejdominantnější postavení mezi ostatními interdialekty, což umožňuje považovat
tyto útvary za velmi blízké. Termín просторечие

neutrálním výrazem

obecná

jsme se rozhodli proto přeložit do češtiny

mluva.
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1.2.2.3 S o c i á l n ě d i f e r e n c o v a n é j a z y k o v é
Sociálně

diferencované

jazykové

útvary

útvary
představují

samostatnou

skupinu

nespisovných útvarů, jež je na rozdíl od teritoriálně diferencovaných útvarů podmíněna
faktory sociálními. Kromě termínu „sociálně diferencované

jazykové

útvary"

odborné literatuře objevily pojmy „vrstvová mluva", „společenská mluva",
„vrstvová nářečí",
mluva",

„žargon",

„profesionální

„společenská
„argot",

nářečí",

„pracovní

„speciální
slang",

dialekt", „stavovské jazyky",

nářečí",

„profesionální

„sociálníjazyky",

se v české

„sociálnínářečí",

„zvláštní nářečí",
slang",

„pracovní

„zájmový

„hantýrka, nověji

slang",

„sociolekt"

aj., jež označují sociálně diferencované útvary v odlišné rozsahové i obsahové šíři. V ruské
odborné literatuře se setkáváme s termíny „социальные варианты речи", „речевые
„субстандарт",
разговорная

лексика",

„экспрессивная
„социолект"

„арго",

„жаргон",

„жаргонизированная

„просторечно-разговорная

лексика

разговорного

aj. Termín социальный

лексика",

употребления",

лексика",
„сленг",

стили",

„сниженная
„интержаргон",

„социальный

диалект",

диалект, jenž je ruskými sociolingvisty hojně užíván,

však dosud není v ruské odborné literatuře jednoznačně definován. Tento termín je
upřednostňován především v americké lingvistice a naznačuje svým pojmenováním určitou
souvislost mezi sociálně a teritoriálně diferencovanými útvary. V ruské odborné literatuře byl
termín диалект původně užíván pouze ve významu dialekt teritoriální. Později se objevují
širší definice, ve kterých je dialektu připisována také doplňková funkce komunikačního
prostředku jednotlivých sociálních skupin. Takovouto definici lze nalézt například ve
Slovníku lingvistických

termínu (Achmanovová 2004, 131). V. M. Žirmunský zařazoval к

sociálním dialektům nejen dialekty teritoriální, ale také polodialekty a spisovný jazyk (v jeho
hovorové a písemné formě) a považoval je za tzv. sociální úrovně jazyka (1936), neboť jak již
bylo uvedeno výše, teritoriální dialekty jsou vymezeny nejen geograficky, ale jejich nositeli
Jsou také určité sociální skupiny. Kromě toho je spojuje vlastnost funkčního omezení a
absence kodifikované normy ve vztahu ke spisovnému jazyku.
Tomuto pojetí sociálních dialektů však odporuje několik podstatných skutečností,
teritoriální dialekty vznikly přirozeným historickým vývojem a stojí v protikladu vůči normě
spisovného jazyka na všech jazykových úrovních, což umožňuje jejich řazení ke strukturním
Jazykovým

útvarům.

Sociálně

diferencované

útvary

naopak

vznikaly

v

důsledku

Profesionální, skupinové, stavovské a věkové diferenciace společnosti a disponují vlastními
Jazykovými prostředky pouze na úrovni lexikální. Vlastní gramatické a fonetické prostředky u
těchto útvarů chybí a jsou realizovány nejčastěji na mluvnickém základě obecné a hovorové
mluvy. O. A. Laptčvová rovněž odmítá užívání termínu dialekt ve funkci označení sociálně
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diferencovaných jazykových útvarů a svůj názor argumentuje následujícím tvrzením: „Под
социальными диалектами понимаются не системные, а лишь лексические

особенности

речи отдельных

возрастных.

социальных

Этот их ведущий
грамматики,
средства

признак

и профессиональных
- отсутствие

где в них используются

- коренным

образом

групп, а также групп

особенностей

общенародные

отличает

в области

и общелитературные

их от традиционных

крестьянских диалектов и потому не позволяет характеризовать
своей природе это жаргоны. Они несистемны,
обязательны

не

территориальных
их как диалекты. По

и быстротечны.

Последнее

особенности

Территоральиые

Они не

складывались веками, они архаичны, консервативны, устойчивы, системны.
языковые

всеобщи.

языковые

диалекты

что диалектные

и

неустойчивы

и

же

означает,

к употреблению

фонетики

представлены

на всех

уровнях

языка" (2003, 85-86). Tento fakt vylučuje charakterizovat sociálně diferencované útvary jako
útvary strukturní a tedy i jako dialekty. Stejného názoru jsou rovněž B. Havránek a A.
Jedlička, autoři normativní České mluvnice (1986, 9, 420-421). S ohledem na tuto skutečnost
budeme nadále užívat pro označení sociálně podmíněných jazykových útvarů neutrální termín
sociálně diferencované jazykové
V české odborné

útvary.

literatuře se vytříbila poměrně stabilní a širokým

okruhem

jazykovědců přijímaná klasifikace sociálně diferencovaných jazykových útvarů. V této
klasifikaci jsou vyčleňovány dvě základní skupiny sociálně diferencovaných útvarů, a to
argot a slang. Slang je dále diferencován na mluvu profesionální

(profesní) a vlastní slang -

mluvu zájmových skupin. Argot je v české odborné literatuře tradován jako "tajná mluva"
deklasovaných společenských živlů a argotismům (vrstvě nespisovných argotických útvarů) je
Připisován charakter zaměřený výlučně na utajování informace (Oberpfalcer-Jílek 1934.
Šmilauer 1972, Hauser 1980, Hrbáček 1995, Hubáček 1998). Profesionální (profesní) slang
v

pojetí českých jazykovědců označuje nespisovnou mluvu jedinců, kteří jsou vázáni stejným

Pracovním prostředím. Profesionální slangová slovní zásoba „zahrnuje soubor

nespisovných

\

názvů odborných a pojmenování

a obratu rozšířených vdaném pracovním

okruhu"

(Hauser

1980, 23). Tyto slangové výrazy slouží jak к dorozumívání nositelů profesionálního slangu,
tak i к vyjádření příslušnosti к danému kolektivu. Motivace vzniku jednotlivých pojmenování
v

Profesionálním slangu je určována především potřebou stručného a zároveň jasného a

jednoznačného dorozumění příslušníků stejné profese. Obecně využívají profesionální slangy
také méně obrazných a synonymních výrazů ve srovnání se slangy zájmovými a expresivita je
u

nich pociťována méně. Na rozdíl od spisovné odborné terminologie, často tvořené

sdruženými pojmenováními, se u profesních slangů hojně uplatňuje univerbizace. Některé
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slangové výrazy pak dokonce pronikají do spisovného jazyka jako termíny. J. Hubáček
vyčleňuje ve své publikaci O českých slanzích následující profesionální slangy: hutnický,
železničářský, hornický, dopravní, myslivecký, rybářský a rybníkářský, včelařský,
řemeslnický,

stavbařský,

politický, publicistický,

technický,

policejní,

lékařský,

filmařský,

zemědělský,

divadelní,

herecký,

úřednický, motoristický, letecký, vězeňský aj. a sám dodává, že tímto

výčet profesionálních slangů rozhodně nekončí, neboť každá profesní oblast disponuje
alespoň minimem profesních slangových výrazů. Pokud však profesionální slang své nositele
ztratí, zaniká. К zaniklým českým slangům Hubáček řadí například slang vorařský,

šumařský,

drátenický, mlynářský či nunvářský - slang zvěroklestičů (1979).
Jako druhou skupinu nespisovného sociálně diferencovaného výraziva vyčleňují čeští
jazykovědci slang zájmový neboli skupinový, jenž představuje nespisovnou mluvu různých
zájmových skupin. Tato definice však nevystihuje celistvý charakter zájmových slangů. Určit
rozdíl mezi zájmovou a pracovní skupinou není vždy jednoduché. Jako slang čistě zájmové
skupiny označuje J. Hubáček slang trampský.
studentský

a vojenský,

К zájmovým slangům je řazen také slang

byť se zde nejedná výlučně o skupiny zájmové, ale především

pracovní. Uvnitř těchto skupin se však vytvářejí silné citové vazby, které se odrážejí
v charakteru mluvy, jež se značně liší od jazyka čistě pracovních skupin. Odlišnost zájmového
slangu od profesionálního je podle J. Hubáčka, který užívá pro označení těchto útvarů termín
sociolekt,

pociťována především v jeho funkci a charakteru. Vznik slangových výrazů

zájmových skupin nebývá motivován snahou o stručné a jednoznačné vyjádření, ale naopak
snahou o projev obrazný, hravý a originální. Velice zřetelně se zde projevuje tendence
к manifestaci emocí a příslušnosti к dané skupině. Mnohé lexikální jednotky nesou silný
Příznak expresivity, užívá se hojně výrazů synonymních a metaforických. Hravost se
Projevuje také v nejrůznější záměrné deformaci slov. Hubáček však doplňuje, že prostředky
jazykové hry a expresivity se mohou vyskytovat samozřejmě i v profesionálních slanzích a
jako příklad uvádí názvy lokomotiv v železničářském slangu: bobina - lokomotiva řady E
469, E 499, s podvozkem mezinárodního typového označení Bo+Bo (nesprávně čteného bobo
místo b-nula, b-nula)\ karkulka - lokomotiva řady T 444.0, podle červeného nátěru aj.
Celkově klasifikuje J. Hubáček 41 zájmových a profesionálních slangů (1979).
V ruské

odborné

literatuře

se

setkáváme

s podrobnou

klasifikací

sociálně

diferencovaných útvarů například u M. A. Gračeva v publikaci o ruském argotu. Gračev
vyčleňuje samostatnou skupinu žargonu
деклассированных)
Ремесленников

živlu

(арго

a smluvené jazyk)' řemeslníků a potulných obchodníku (условные

языки

отходников

(жаргоны),

и бродячих торговцев).

argot deklasovaných

Žargony Gračev dále člení na čtyři
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skupiny: žargony

třídně-vrstvové

(iклассово-прослоечные),

jež byly zastoupeny mluvou

šlechticů, měšťanů, rolníků, duchovenstva atd., žargony výrobní (производственные),
jsou užívány nositeli libovolné profese, žargony podle zájmové činnosti a žargony
(.молодёжные жаргоны),

které
mládeže

za jejichž nositele Gračev považuje žáky a studenty, pracující

mládež a neformální mládežnické skupiny (1997). Podobnou klasifikaci navrhl V. D.
Bondaletov, který vycházel z hlavní funkce sociálně diferencovaných útvarů, charakteru
jejich lexikálně-pojmového systému, oblasti a podmínek užívání, typů slov, slovotvorných
způsobů a řady jiných strukturně-jazykových a extralingvistických faktorů. Bondaletov na
základě těchto aspektů klasifikuje čtyři základní skupiny sociálně diferencovaných útvarů: 1.
vlastní profesionální

„jazyky"

(собственно

профессиональные

neboli korporativní žargony {групповые или корпоративные

„языки")-, 2.

жаргоны); 3. smluvené

(argot) [условные языки (арго)]-, 4. žargon (argot) deklasovaných
деклассированных].

živlu [жаргон

jazyky
(арго)

První skupinu tvoří mluva představitelů určité profese či vykonávané

činnosti. Zde Bondaletov uvádí jako příklad mluvu mysliveckou (язык
rybářskou (язык рыболовов),

hrnčířů (гончаров),

dělníků

vlnu

zpracovávajících

(стекольщиков),

skupinové

zvěrolékařů

omítkám (штукатуров),

obráběčů dřeva

(шерстобитов),

(коновалов),

kamnářů

vozků (ямщиков),

malířů (маляров), bednářů (бондарей),

охотников),

(деревообделочников),
(печников),
zedníků

sklářů

(каменщиков),

ševců (сапожников)

aj.

V jejich případě se nejedná o speciální jazyk ve vlastním slova smyslu, ale spíše o speciální
slovní zásobu. Skupinové

neboli korporativní

žargony představují mluvu určitých blízce

Propojených skupin (studenti, žáci, sportovci, vojáci aj.). Tyto sociálně diferencované
jazykové útvary na rozdíl od profesionální mluvy obsahují lexikální výrazy, které označují
expresivně a odlišně obecně známé pojmy. Tzv. условные
v

языки (арго) byly rozšířeny

době carského Ruska. Nejznámějšími nositeli těchto jazyků byli tzv. офени, což byli drobní

obchodníci Vladimirské gubernie, kteří se se svým zbožím potulovali po Rusku. Žargon
(argot) deklasovaných

živlu neboli zlodějská hantýrka (воровской язык) představuje podle

Bondaletova profesionální jazyk deklasovaných živlů - žebráků, tuláků, zlodějů a některých
společenských skupin jako potulných obchodníků a řemeslníků. Oblast užívání žargonu
deklasovaných živlů je pak omezena nejčastěji na kriminální a vezeňské prostředí (1974).
Ruská i české odborná literatura, jež se zabývá sociálně diferencovanými jazykovými
útvary, j e velmi rozsáhlá a rozmanitá. Značně problematickou oblast vždy představovala
otázka jednotné terminologie. Následující kapitola si klade za cíl přiblížit odlišnosti a
spojitosti v chápání sociálně diferencovaných jazykových

útvarů jak u jednotlivých

jazykovědců, tak i v české a ruské jazykovědné tradici. Neméně důležité je rovněž
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usouvztažnění terminologie, jež je užívána v češtině a ruštině. Zodpovězení těchto otázek
tvoří nezbytný předpoklad pro jednoznačné definováni statusu mluvy mládeže v ruštině a
češtině, jejího vztahu k sociálně diferencovaným jazykovým útvarům a tím i pro její další
výzkum.
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1.3 VÝKLAD POJMŮ ARGOT, ŽARGON A SLANG V RUSKÉ A ČESKÉ
ODBORNÉ LITERATUŘE
Abychom mohli jednoznačně objasnit vztah mluvy mládeže к jednotlivým sociálně
diferencovaným jazykovým útvarům, je nutno stanovit jednotné pojetí klíčových sociálně
podmíněných jazykových útvarů, kterými jsou argot, žargon a slang. Tento úkol je ztížen
nejednotností názorů různých škol i jednotlivých lingvistů na terminologii a definici těchto
pojmů a jejich vzájemný vztah. Často se proto s nadsázkou hovoří o samotném

žargonu

lingvistu.
V následující kapitole se seznámíme s vývojem a současným stavem chápaní těchto
termínů v české a ruské odborné literatuře a určíme jejich definice, ze kterých budeme
vycházet při dalším výzkumu mluvy mládeže.

1.3.1 A r g o t
Pojem argot představuje původem francouzský termín označující jazyk žebráků,
zlodějů a cikánů. V současném francouzském jazyce má termín argot tentýž význam jako
termín slang v anglicky mluvících zemích a označuje souhrn neterminologických slov, jež se
Hbí určité sociální skupině (Gojdová 2004a, 24). V české jazykovědné tradici se chápání
Pojmu argot nevyvíjelo natolik složitě jako je tomu u slangu. Problematikou pojeti argotu
v české jazykovědě se podrobně zabývala A. Jaklová ve svém příspěvku Развитие
«арго" в чешской лингвистике.

понятия

Autorka uvádí přehled jednotlivých publikací a slovníků

věnovaných v české lingvistice argotu a analyzuje výsledky konferencí o slangu a argotu, jež
se konaly v posledních dvou desetiletích 20. století v Plzni. Podle Jaklové se s první rozsáhlou
fixací více než 1000 výrazů českého argotu setkáváme na počátku 20. století v podobě
Slovníku české hantýrky (1914), jehož autorem byl František Bredl. Autor neužíval termín
argot, ale pouze hantýrka,

který ztotožňoval s německým termínem Rotwelsch.

[První

doložená zmínka o výrazu Rotwelsch pochází z roku 1250 a tento termín byl užíván pro
označení obecně nesrozumitelného, záludně užitého způsobu vyjadřování. Slovem Rot (mn. č.
Rotte) byli nazývání tuláci obecně. Výraz walsch (welsch) byl původně užíván pro označení
komolené řeči podomních obchodníků ze švýcarského kantonu Wallis. Brzy se toto
Pojmenování přeneslo na románské a nakonec na všechny cizí jazyky, jejichž neznalost
vyvolávala v německých měšťanech nechuť. První speciální výrazy zlodějské hantýrky byly
tradovány od roku 1342. Mnohé z těchto lexikálních jednotek pocházely zcikánštiny a
židovského jazyka (Stedje 1989, 198-202, Bedürftig et al. 1990, 4157).] Při sestavování
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slovníku využil Bredl jak autentických zápisů z konce 16. století z výslechů zločinců, tak i
několik méně rozsáhlých rukopisných slovníků. Jako další lexikon českého argotu, obsahující
téměř 3000 výrazů, uvádí Jaklová německy psanou publikaci Eugena Rippla Zum Wortschatz
des tschechischen Rotwelsch, jež byla vydána v roce 1926. Rippl vycházel při sběru materiálu
Z Brcdlova slovníku, v. drobných časopiseckých příspěvků a také z děl autorů, j e ž psali o

životě pražské společenské spodiny, tzv. pepiků. Za zajímavou publikaci považuje Jaklová
slovník O. Nováčka Brněnská plotna (1929), ve kterém autor fixuje nejen slovní zásobu
argotické mluvy v brněnských ulicích, ale pokouší se také o sociální a psychologickou
charakteristiku jejích nositelů. Charakteristickým příznakem brněnské plotny je německočeský bilingvismus (německá slova tvoří téměř 70% slovní zásoby). První teoretickou
Publikaci podávající všeobecnou klasifikaci pojmů argot a slang představuje nejen podle
Jaklové, ale i mnohých dalších českých jazykovědců stať F. Oberpfalcera-Jílka Argot a slangy
(1934), ve které označuje argot jako mluvu profesionálních zločinců a jim blízkých
Podezřelých jedinců. Rozdíl mezi slangem a argotem nedefinuje z hlediska lingvistického,
nýbrž sociologického.

V 30. letech vychází německá publikace Karla Taimera

Das

tschechische Rotwelsch. Entstehung und Schichten, v níž autor charakterizuje český argot jako
Prolesionální a stavovskou mluvu nejnižších společenských vrstev a zdůrazňuje její tajný
charakter. V předmluvě Taimer uvádí bibliografii prací publikovaných o argotu na konci 19.
století a v první třetině 20. století ve slovanských a převážně českých zemích (Jaklová 2001,
58-62).
Ve všech pracích, jež byly publikovány v první třetině 20. století, se setkáváme s
terminologickou nejednotností. Autoři v nich současně bez sémantické diferenciace užívají
Pojmy argot, hantýrka a žargon. Tvůrci německy psaných publikací o českém argotu, jak
uvádí A. Jaklová, užívali termíny - Rotwelsch,
Rotwelsche Sprache,
funkční vymezení
V

Gaunerausdrücke,

Jargon.

Kundensprache,

Schelmenrede,

Hantýrka,

Společným atributem všech prací bylo

argotu, jemuž byla shodně připisována
l

funkce tajné mluvy, jež

Představovala prostředek boje společenské spodiny se společností. Všichni autoři také
Poukazovali na velké množství přejatých slov.
Zájem o nový výzkum argotu byl aktivizován teprve v posledních dvou desetiletích
století. Nové podněty pro výzkum argotu a slangu přinesly vědecké konference v Plzni,
Jejichž výsledky shrnuje A. Jaklová. Tradiční pojetí argotu jako tajné mluvy společensky
dolovaných skupin, jejíž hlavní funkcí je boj se společností a ochrana před ní, začali mnozí
eeští jazykovědci zpochybňovat a navrhovali nové pojetí argotu. Tyto vědecké přístupy
Scházely z potřeby nově definovat argot a určit jeho funkci v podmínkách komunikace a
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rovněž také nově stanovit vztah argotu k jednotlivým sociálním, profesionálním a jiným
skupinám současné společnosti. Charakter úmyslného utajování již nebyl považován za
určující a argotu byl nově připisován také charakter profesionální, neboť zlodějství a
antisociální činnost byla považována v době svého vzniku za profesi. Nezřídka rovněž
zazníval návrh považovat za argot pouze historickou argotickou slovní zásobu. O kompromis
mezi různými názory na podstatu argotu se pokusil J. Suk, který navrhl, aby se omezilo užití
termínu argot na případy vědomého utajování informace a pro všechny ostatní případy navrhl
termín slang (Jaklová 2001, 58-62).
Pojetí argotu jako mluvy společensky deklasovaných a izolovaných společenských
skupin, jež je srozumitelná pouze pro jejich příslušníky a slouží zpravidla k utajení informace,
se odrazilo v publikacích mnohých českých jazykovědců a odpovídá rovněž současným
tendencím chápání argotu v české lingvistice (Šmilauer

1972, 21, 45; Mauser 1980, 27-29;

Havránek-Jedlička 1986, 9, 421; Hrbáček 1995; Hubáček 1998, 24; Petráčková-Kraus 2001,
68). Pojem argot je naprostou většinou soudobých českých jazykovědců ztotožňován
s termínem hantýrka a Hrbáček jej označuje dokonce jako tzv. slang společenské

spodiny

(1995, 121). S identifikací argotu a slangu se setkáváme i ve Slovníku spisovného
českého

(1989,

1. díl/48).

Společensky

jazyka

deklasované skupiny, označované také jako

společenská spodina či asociální a kriminální živly, jsou nejčastěji konkretizovány v podobě
Pobudů, zlodějů, prostitutek, kasařů, recidivistů, chuligánů, podvodníků, tuláků, překupníků
a

J- Stejně jako ostatní sociálně diferencované útvary je i argot nestrukturním jazykovým

útvarem a tuto skutečnost zmiňují ve své definici také autoři Akademického
slov, v němž je argot charakterizován jako „ mluva příslušníku
deklasovaných

společensky

vrstev, založená na souboru výlučných, jiným nesrozumitelných

(s gramatickou

stavbou

a základním

slovním fondem přejatým

slovníku

cizích

izolovaných,
slov a obratu

z běžně mluvené,

podoby

""rodního jazyka), hantýrka; zlodějský a. " (Petráčková-Kraus 2001, 68). J. Hubáček uvádí,
že

„argot bývá označován jako „tajná mluva" užívaná lidmi pohybujícími

lidské společnosti

(zloději, vandráky, recidivisty,

rozumí vrstva nespisovných
skutečnost
r

°zmajstrovat

24

(např.

vočko

názvu (argotismň)
= nežádoucí

kasaři, prostitutkami
s funkcí záměrně

pozorovatel,

rozšít

káču

se na

periferii

apod.; argotem

utajit

se

pojmenovávanou

= vyloupit

psy = vypáčit zámky, stříkačka = pistole, zatloukat = zapírat apod"

pokladnu,
(1998,

)- V této definici jsou obsaženy všechny tři základní příznaky argotu: 1. mluva společensky

deklasovaných skupin; 2. nesrozumitelnost pro nezasvěcené; 3. vědomě utajovací charakter.
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V ruské odborné

literatuře

se problematikou

argotu

zabývalo

rovněž

jazykovědců a sociolingvistů a nalezneme v ní velmi dobře propracovanou

mnoho
sociálně-

psychologickou charakteristiku nositelů tohoto jazykového útvaru. Významný přínos pro další
výzkumy argotu představovaly teze V. M. Zirmunského, publikované v roce 1936 v knize
Национальный

язык и социальные

диалекты.

Žirmunský užívá při klasifikaci argotu

rovněž termín žargon. Argot označuje jako druh žargonu a za specifický příznak argotu
považuje jeho profesionální funkci, čímž se liší od žargonu. V. D. Bondaletov (1974) a L. I.
Skvorcov (1979a, 23-24) pojetí argotu dále rozpracovávají a pod tímto termínem shodně
chápou mluvu zločinců, deklasovaných živlů a přitom poukazují na jeho tajný charakter a
uzavřenost. Jazyk zlodějů nazývají rovněž termínem феня nebo блатная музыка. Podle V.
V. Chimika lze pod pojmem argot chápat také jazyk užívaný v některých profesích, sociálních
skupinách, pro jejichž mluvu jsou charakteristické tytéž rysy jako u řeči deklasovaných živlů
(2000). Ovšem v důsledku komunikace představitelů různých skupin mohou argotismy
vycházet za hranice úzce profesionálního užívání a stávají se z nich жаргонизмы.

Proto nelze

argot považovat za absolutně uzavřený systém. Hranice mezi žargonem a argotem se tak stává
nejasnou. Ve Slovníku lingvistických termínů O. S. Achmanovové je termín argot ztotožňován
s

termínem žargon. Rozdíl mezi nimi vidí Achmanovová pouze v nepřítomnosti příznaku

hanlivosti u argotu (2004, 53).
Nejucelenější definici argotu, jež zahrnuje jeho základní tendence a charakteristiky,
Pnnáší

L.

I.

Skovrcov:

Ха

Рактеризирующаяся

и

условности,

принадлежностью

отношениях)

относительно

В строго

деклассированных

это

социальная

разновидность

речи,

или своеобразно освоенной (в смысловом

общеупотребительной

искусственности

Функция арго - быть средством
общества.

-

узкопрофессиональной

словообразовательном

элементами

"Арго

и

лексикой,

„тайности".

нередко

Арго

является

замкнутых социальных групп и сообществ.
их обособления,

терминологическом

отделения

Основная

от остальной

смысле арго - это речь низов

с

части

общества,

групп и уголовного мира: нищих, воров, катержных шулеров и т.п. "

(1979а, 23-24). Skvorcov tak argotu přisuzuje relativně uzavřený charakter a do jeho
lexikálního inventáře řadí jak jednotky úzce profesionální, tak i osobitě osvojené běžně
u

zívané výrazy. Hlavní funkci argotu vidí Skvorcov ve snaze jeho nositelů odloučit se

Prostřednictvím své mluvy od ostatní části společnosti. Je zmíněna i snaha o utajování
některých jevů. Skvorcov uvádí i úzce terminologické pojetí argotu, které pojímá tento
Jazykový útvar jako mluvu společenské spodiny. Toto úzké pojetí argotu lze usouvztažnit s
t á p á n í m termínu argot v současné české jazykovědě a sociolingvistice.
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1.3.2 Ž a r g o n
Termín žargon (fr.jargon) pochází z francouzštiny a je ve francouzských výkladových
slovnících klasifikován jako tzv. „zkažený jazyk"

(langue corrumplu), jehož nositeli byli

drobní zlodějíčkové a podvodníci (Gojdová 2004a, 36). V současné české odborné literatuře
se s pojmem žargon při klasifikaci sociálně diferencovaných jazykových útvarů často vůbec
nepracuje a užívá se pouze termínů slang a argot. Autoři Slovníku spisovného jazyka
uvádí následující definici žargonu: „mluva urč. společenské
společenství;

skupiny

hantýrka, slang" (1989, VIII. díl/460). V Akademickém

n.

skupiny

nebo pracovního

společenství,

případné

pracovního

slovníku cizích slov

nalezneme téměř identické pojetí žargonu, jenž je charakterizován jako „způsob
určité společenské

českého

vyjadřování

i hantýrka:

žargon

Periferie; studentský žargon slang; zlodějský žargon argot" (Petráčková-Kraus 2001, 825).
Z výše uvedených definic vyplývá, že je termín žargon v české odborné literatuře volně
zaměňován s pojmy slang i argot. Toto pojetí žargonu lze nalézt i v dříve vydaných pracích
dalších českých jazykovědců (Trávníček 1958, Dvonč 1957).
V ruské odborné literatuře označují někteří jazykovědci a sociolingvisté termínem
-argon na straně jedné profesionální a zájmovou mluvu (v češtině slang) a na straně druhé je
žargon ztotožňován s jazykem deklasovaných živlů, tj. s argotem. Termín žargon užívají další
r

uští jazykovědci také jako označení všech sociálně diferencovaných útvarů (Laptěvová 2003,

103). Takovéto pojetí žargonu se shoduje s jeho chápáním v české lingvistice.
Jedním z prvních sovětských lingvistů, který již v 30. letech 20. století trval na
dilerenciaci těchto termínů, byl V. M. Žirmunský. Tento jazykovědec nevylučoval sblížení
žargonu s profesionálním jazykem, ale jeho okruh působnosti považoval za širší. Hlavní
rozdíl mezi argotem a žargonem Žirmunský spatřoval ve výlučně profesionální funkci argotu.
Argot jakožto mluva žebráků, zlodějů, potulných obchodníků a řemeslníků slouží podle jeho
názoru jako nástroj jejich profesionální činnosti, sebeobrany a boje proti společnosti, zatímco
žargon má blíže ke společenskému rozptýlení, jazykové hře, jež je podřízena principům
emocionální expresivity (1936, 118-119).
Nejblíže к současnému chápání podstaty žargonu

mají ty definice, jež klasifikují

v

žargon jako mluvu určitých profesionálních a sociálních skupin a společenství, přičemž důraz
J e kladen především na relativní otevřenost těchto sdružení. Tato charakteristika je zahrnuta
v

definicích L. I. Skvorcova či V. D. Bondaletova. V pojetí L. I. Skvorcova je žargon

definován

jako

профессионалы/ой

„социальная

разновидность

(нередко экспрессивно

речи,

переосмысленной)

характеризирующаяся
лексикой

и

фразеологией
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общенародного

языка. Жаргон является принадлежностью

относительно

открытых

общностью

интересов,

социальных и профессиональных

групп людей, объединенных

привычек, занятий, социального

положения и т.п. (напр. жаргон охотников,

спортсменов,
отталкивается

жаргон моряков).

В отличие

от общелитературного

языка, являясь как бы социальным

определенной общности или профессиональной
смысле

"жаргон"

употребляется

от арго, жаргон в своем

для

группы. В нестрого
обозначения

оформлении
диалектом

терминологическом

искаженной,

неправильной речи [то лее, что арго], но с пейоративной,

жаргон

унижителыюй

вульгарной,
оценкой"

(197%, 82-83). Tato definice podrobně klasifikuje soubor lexikálních jednotek, které žargon
Pojímá a poukazuje také na možné terminologické směšování žargonu s argotem, na které se
odvolává také 0 . S. Achmanovová (2004, 53) a autoři Velkého slovníku žargonu, kteří se
opírají o práce B. A. Larina a dalších ruských jazykovědců (Mokienko-Nikitinová 2001, 7).
Skvorcov dále uvnitř žargonu vyčleňuje tzv. производственное

ядро, jež představuje

nominační bázi a je tvořeno argotem. Ostatní soubor lexikálních jednotek označuje termínem
общебытовая

лексика, jež má na rozdíl od profesionálního'jádra charakter expresivní.

Slova, která jsou užívána mimo původní prostředí, jsou pak nazývána žargonismy a při jejich
užití v běžné mluvě či umělecké literatuře získávají specifické stylistické zabarvení (1979b,
82-83). V. V. Chimik považuje žargonizmy ze emocionálně-hodnotící expresivní útvary, mezi
nimiž převládají nominace s negativně hodnotícím charakterem, což způsobuje, že i sám
termín je pojímán jako známka negativního hodnocení (2000, 13).
S. A. Šmačkov navrhuje klasifikaci žargonu a argotu, jež je podle jeho názoru schopna
definitivně vyřešit problémy s rozlišováním těchto termínů. Šmačkov klasifikuje žargon a
argot z čistě jazykového hlediska. Tradičně užívaný sociolingvistický přístup к diferenciaci
Pojmů žargon a argot, který dané pojmy posuzuje jako části jazykové kultury určité sociální
skupiny, je podle Šmačkova příčinou nejasností v rozlišení těchto jednotek. Jako lingvisticky
motivovaný útvar označuje žargon a jako nemotivovaný (či pouze sociálně motivovaný)
argot. Lingvistická motivace představuje užívání obvyklých slovotvorných modelů a
lexikálních procesů. Lingvisticky nemotivované útvary mají naopak charakter

uměle

vytvořených jednotek, jejich strukturu nelze lexikálně objasnit (2003, 286-293).
Kromě již uvedené rozdílnosti mezi žargonem a argotem, jež spočívá v opozici

otevřenosti

a uzavřenosti sociálních uskupení nositelů, vyvstávají dále další opoziční příznaky

těchto sociálně diferencovaných útvarů, na které upozorňuje S. Gojdová. Žargonismus

je

P°dle autorky vždy expresivním slovem, argot ismus jím být nemusí. Žargonismy mají téměř
vž

dy sémantickou paralelu ve spisovném jazyce, argot ismus ji mít nemusí. Žargonismy jsou
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více či méně srozumitelná slova, kterými mluvčí poukazuje na svou příslušnost k určité
sociální skupině. Část Žargonismú se rozšířila za hranice skupinového užívání a vystupuje ve
funkci tzv. interžargonu (2004a, 39-40).

1.3.3 S l a n g
Pojem slang představuje velmi sporný předmět mnoha vědeckých diskuzí. Lingvisté
se neshodují ani v názoru na etymologický původ, ani v samotné definici tohoto útvaru.
Etymologický původ slangu je objasňován několika výklady. Český jazykovědec F. Kopečný
považuje slang za anglické slovo skandinávského původu, jež bylo poprvé zmíněno v roce
1758. Toto slovo podle Kopečného představuje dějové jméno ke slovesu sling - vrhat, házet
(1982, 28-30). Jiný názor zastává J. Hubáček, který souhlasí stvrzením, že slovo slang se
poprvé objevilo v první polovině osmnáctého století v Anglii a označovalo vulgární jazyk.
Hubáček vychází z předpokladu, že výraz slang pochází z anglického s'lang(uage)

tedy

z koncovky s, pomocí které se tvoří přivlastňovací 2. pád (nazývaný též saský genitiv) a první
slabiky slova language (jazyk) - mariner's language (námořnická mluva), soldier's

language

(vojenská mluva) aj. J. Hubáček uvádí rovněž další možný výklad pojmu slang, jehož
zastáncem je M. M. Makovský. Tento sovětský jazykovědec připouští, že slovo slang mohlo
Pocházet zcikánštiny či severoanglických dialektů (1979, 9; 1988, 6). A. Jaklová je toho
názoru. Že výraz slang původně označoval nejspíše zvláštní zpěvavý jazyk žebráků (2000,
86).
Jednou z prvních českých publikací, v níž byl zaznamenán pojem slang byla stať F.
Oberpfalcera-Jílka Argot

a slangy

(1934).

Oberpfalcer nebyl prvním, kdo se v české

jazykovědě zajímal o slang, ale jeho názor na pojetí tohoto útvaru byl určujícím v české
lingvistice po dlouhou dobu. Slang podle Oberpfalcera představuje výsledek

členění

národního jazyka podle sociálních skupin a charakterizuje jej jako rozvrstvení mluvené
češtiny podle stavů. Nejvýrazněji se podle něj sociální stratifikace projevuje ve slovní zásobě
a

sémantice. Chápání slangu vymezil Oberpfalcer pouze jeho skupinovým a ústním

charakterem. Význam jeho přínosu však tkví především v tom, že položil základy pro vědecké
studium slangu v české jazykovědě.
Nové podněty pro bádání v oblasti slangu a sociálně diferencovaných jazykových
útvarů přinesla tvorba Františka Trávníčka. Ve své publikaci Úvod do českého jazyka

staví

Trávníček do protikladu k lidovým nářečím a spisovnému jazyku útvary, jež nemají národní
dorozumívací charakter a svou vlastní strukturu. Tyto útvary naopak slouží k dorozumívání
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pouze jedné společenské třídě nebo různým společenským vrstvám. Nazývají se žargony nebo
slangy. Pro domácí podmínky nalézá Trávníček nejvhodnčjší označení těchto útvarů jako
vrstvová nářečí či vrstvová mluva a jako nejrozšířenější uvádí mluvu rybářskou, mysliveckou,
studentskou, sportovní, vojenskou, dětskou, zlodějskou a vulgární. Třídní nářečí v domácí
tradici vylučuje (1958, 48). Výzkumem slangu se v české jazykovědě dále zabývali například
Adolf Kellner, Břetislav Koudela, František Cuřín či Lumír Klimeš, kteří chápali slang v jeho
širším pojetí. Nadále se však neshodovali v termínech, užívaných pro označení sociálně
diferencovaných útvarů, ani v jednoznačném definování vzájemného vztahu slangu, argotu a
žargonu. Podrobný bibliografický seznam děl těchto a dalších autorů je možno najít
v publikaci J. Hubáčka O českých slanzích (1979).
Bohuslav Havránek a Alois Jedlička, autoři normativní České mluvnice, považují slang
za soubor speciálních názvů a jazykových obratů, jež jsou užívány zpravidla v běžně
mluvených projevech lidmi pracujícími v určitém oboru (v tomto případě je možné i označení
Pracovní/profesionální

mluva, pokud jde o názvy blízké termínům) či příslušníky zájmových

skupin. Termíny do slangu neřadí. Autoři pouze připouští, že z pracovní mluvy mohou
Proniknout některé názvy do spisovného jazyka jako termíny. V České mluvnici také zaznívá
upozornění na nevhodnost označení těchto prostředků jako sociální

nářečí. Toto označení

vylučují autoři z toho důvodu, že tyto prostředky nedisponují zvláštními mluvnickými nebo
hláskovými prostředky a využívají pouze zvláštních prostředků lexikálních (1986, 9, 420421). Stejný názor na pojetí sociálních nářečí (dialektů) zastává O. A. Laptěvová (2003).
Jistý kompromis a ucelenost chápání pojmu slang přináší Jaroslav Hubáček, který
vychází z podrobného výzkumu vlastního i studia dosavadních domácích i zahraničních
Publikovaných poznatků. Výsledná Hubáčkova definice slangu zní následovně: „Slang
Obytná

součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné vrstvy speciálních

realizované v běžném
Rzaných
s

stejným

pracovním

Pecifkký>m potřebám

k

Prostředí

sla

(nejčastěji

jazykové

polooficiálním

prostředím
komunikace,

nebo

a neoficiálním)

dorozumívacím

stejnou

zájmu

sférou

jednak jako prostředek

pojmenování
styku

a sloužící

vyjádření

je

lidí

jednak

příslušnosti

či zájmové sféře" (1971, 18 / 1979, 17-18 / 1988, 8 / 1998, 24). V této definici je

ng chápán v širokém slova smyslu, je zde naznačeno možné členění na sféru profesní a

U m o v o u a zohledněno j e také funkční užití slangu. Daná definice velmi dobře ilustruje
s

°učasné chápání tohoto jazykového útvaru v české lingvistice.
A. Jaklová shrnuje dosavadní poznatky a názory na pojetí slangu v české jazykovědné

tra

dici a definuje tři základní faktory, jež podmiňují vznik, vývoj a samotnou existenci slangu:
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1. zvláštní potřeby spojené s určitou pracovní činností (každý druh činnosti vyžaduje znalosti
nazvání předmětů, jevů a činností potřebných pro danou pracovní činnost); 2. zvláštní
prostředí;

3. zvláštní

sociální

skupina.

Slang může podle Jaklové vzniknout

pouze

za

předpokladu, že jsou splněny všechny tři podmínky. Pokud není splněna první podmínka,
nevzniká slang, ale zvláštní varianta běžně mluveného jazyka, což je podle Jaklové například
mluva městského obyvatelstva, řeč mládeže či řeč v rodině (2000, 86-92).
Níže

uvedené názory poukazují

na tři hlavní

směry

v chápání

pojmu

slang v české

lingvistice. Nejužšímu chápání slangu odpovídá například Šmilauerova definice, jež pod
Pojmem slang rozumí zvláštní mluvu pouze zájmových skupin a zvlášť vyděluje mluvu
profesionální a argot (1972, 21). Naopak nejširší chápání slangu, jak je tomu například u
Josefa Hrbáčka, zahrnuje do pojmu slang tzv. slangy zájmové (skupinové), dále slangy
Profesní (profesionální) a také argot (slang společenské spodiny) (1995, 121). Kompromis
mezi těmito dvěma krajními pojetími tvoří Hubáčkova definice, která prostřednictvím pojmu
slang zastřešuje profesionální a skupinovou mluvu a argot považuje za samostatný útvar
(1998,24).

V ruské odborné literatuře se problematikou klasifikace slangu podrobně zabýval I. R.
Galperin. Ve své publikaci О термине сленг analyzoval názory jednotlivých anglických a
amerických vědců (Jespersen, Partridge) na tuto problematiku. Na závěr uvádí svou vlastní
definici slangu, jejíž široké pojetí nedává odpověď na otázku jednoznačné charakteristiky
tohoto jazykového útvaru. Slang staví do protikladu к jazyku spisovnému a vyjímá z jeho
slovní zásoby vulgarismy, žargonismy, profesionalismy a dialektismy. Slang Galperin
ne

Považuje za samostatnou

kategorii (1956,

107-114). Toto pojetí stojí v protikladu

к názorům některých českých lingvistů, kteří ke slangu řadí jak profesionalismy, tak i
ar

gotismy a také vyvrací současné chápání slangu v české lingvistice, které do tohoto

Jazykového útvaru zahrnuje kromě zájmové mluvy i mluvu profesionální.
Další výzkumy slangu však připouští přítomnost prvků profesionální mluvy uvnitř
tohoto jazykového útvaru. O. S. Achmanovová považuje slang za „ элементы
ва

Рианта той или другой профессионльной

(1 Лиг

пературный

(с

Je
Uv

или социальной группы, которые,

проникая

язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения

"июй группе лиц, приобретают

депрессивную

разговорного

в этих разновидностях

окраску (особую лингвостилистическую

к

языка

особую-эмоционально

функцию)"

(2004, 419). Slangu

tak připisována expresivně-hodnotící funkce, s čímž souhlasí také V. V. Chimik, jenž
ádí, že slang na rozdíl od argotu a žargonu nemá jasnou sociálně-skupinovou orientaci a
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v protikladu к argotu neobsahuje racionální nominace (argotismy), známé pouze úzkému
kruhu nositelů (2000, 14). Z uvedeného vyplývá, že slang mohou užívat lidé nezávisle na
jejich věku, vzdělání i sociálním postavení. Přičemž lze postihnout určité preference ze strany
mladšího pokolení a nižších společenských vrstev.
Nový pohled na charakter sociálně diferencovaných útvarů přinášejí teze B. L. Bójka,
který termíny žargon, argot a slang považuje z hlediska sociálního za stejnorodé, neboť plní
totožnou funkci identifikace a sebeidentifikace členů daného sociálního
"Специфика

языка

лингвистических

работах

пластов лексики,
символической

субкультуры

обобщена

жаргон,

эти понятия могут применяться

в социальном

идентификации

сленг,

для именования

плане они однопорядковые,

функции как средство

банной субкультуры

в понятиях

společenství:

поскольку

арго.

В

различных

используются

или самоидентификации

в

членов

" (2002, 353).

Velmi přínosnou práci v oblasti chápání vzájemného vztahu argotu, žargonu a slangu
Představuje tvorba ruského jazykovědce V. V. Chimika, který svými tezemi vnáší do této
Problematiky jistou přehlednost v chápání vzájemného vztahu těchto tří útvarů. Přechod mezi
argotem, žargonem a slangem objasňuje Chimik v následující větě: „Бывшие
выходят за пределы узкопрофессионального
Жаргонизмов,

приобретают

широко

известными,

сленгом"

(1999,24).

яркую

оказываются

употребления,

расширяются

эмоционально-оценочную
надсоциальными

окраску

жаргонизмами,

арготизмы
до

и,

бытовых
становясь
массовым

Pokud bychom vycházeli z Chimikova pojetí vzájemného vztahu argotu, žargonu a
s

'angu. jež není v rozporu s klasifikací dalších ruských lingvistů (V. D. Bondaletov, L. I.

Skvorcov, O. S. Achmanovová), lze formulovat definice těchto tří termínů následovně. Pod
Pojmem argot je chápáno určité jádro sociálně diferencovaných útvarů, které zahrnuje soubor
speciálních, relativně stabilních nominací užívaných uzavřenou profesionální skupinou a
sloužících jako prostředek odlišení členů takovýchto skupin od ostatní části společnosti.
\

Argotismy představují speciální nominace, jejichž význam je chápán pouze uvnitř dané
skupiny a lze je také klasifikovat jako lexikální jednotky, jejichž funkcí je utajení určité
^formace. Přechodným útvarem na cestč ke slangu j e žargon. Žargon zahrnuje emocionálněex

Presivní lexikální jednotky polouzavřených profesionálně-sociálních skupin. Zcela otevřený

oynamický systém emocionálně-expresivních nominací mísících se s hovorovým jazykem a
obecnou mluvou a užívaných širokými společenskými vrstvami bez určité sdružující
pr

°fesionálně-sociální příslušnosti představuje slang (interžargon).
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Pro názornost jsme vytvořili diagram, jenž odráží výše uvedené tendence v chápání
vzájemného vztahu argotu, žargonu a slangu. Cílem tohoto znázornění je také ilustrovat
obecnou jazykovou tendenci, která se zakládá na silném působení vlivu normy, jež oslabuje
uzavřenost a stabilitu daných jazykových útvarů a vyvíjí tak silný asimilační tlak.

Obr. 2 ZNÁZORNĚNÍ VZÁJEMNÉHO VZTAHU ARGOTU, ŽARGONU A SLANGU VE
VÝŠE UVEDENÉM POJETÍ

АРГО

ЖАРГОН

СЛЕНГ

Z uvedených přístupů ke klasifikaci argotu, žargonu a slangu v české a ruské
jazykovědné tradici vyplynulo několik podstatných skutečností. Chápání pojmu argot v české
a ruské jazykovědné tradici lze usouvztažnit na základě jeho úzce terminologického pojetí
jako

mluvy

společensky

deklasovaných

jedinců,

která

slouží

k utajení

informace.

Jednoznačné usouvztažnění pojmů žargon a slang se jeví vzhledem k názorové pluralitě jako
Problém podstatně obtížnější. Přesto však lze nalézt jistou spojnici mezi slangem a žargonem,
která vychází z odlišné preference těchto termínů v ruské a české jazykovědné tradici.
Zatímco ruština dávala dříve přednost

francouzskému

termínu žargon

a pojem slang se

objevil v ruské jazykovědě a sociolingvistice později, čeština užívala novější anglický termín
^ang. Dokladem tohoto tvrzení je také skutečnost, že v encyklopedii Ruský jazyk z roku 1979
ter

mín slang chybí, zatímco do téže encyklopedii vydané v roce 1997 je již termín slang

č l e n ě n . Pokud porovnáme pojetí žargonu u V. D. Bondaletova, L. I. Skovorcova a dalších
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ruských jazykovědců a sociolingvistů se současným pojetím slangu v české odborné
literatuře, jak jej definuje například J. Hubáček, lze nalézt mezi těmito dvěma pojmy zřejmou
příbuznost. V současné době také dochází v ruštině к volnému zaměňování těchto dvou
termínů (молодёжный

жаргон / сленг). Oba termíny označují v tomto pojetí identický

objekt, což umožňuje považovat jazykový útvar označovaný v češtině jako slang za totožný
s útvarem, jenž je v ruštině klasifikován jako žargon.
Pro účely rigorózní práce jsme se rozhodli chápat argot v jeho úzkém významovém
Pojetí jako mluvu společensky izolovaných, deklasovaných vrstev, jež má utajovací charakter.
Slang chápeme v souladu s J. Hubáčkem jako mluvu profesionálních a zájmových skupin a
tento pojem považujeme za souznačný s ruským termínem žargon.
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1.4 M Í S T O M L U V Y M L Á D E Ž E V S Y S T É M U R U S K É H O A

ČESKÉHO

NÁRODNÍHO JAZYKA
Mluvu

mládeže

lze

považovat

za jeden

znejtvrdších

lingvistických

oříšků.

Nesourodost názorů na terminologii, definici, podstatu a charakter tohoto útvaru značně
komplikuje vytvoření jednotné představy o jazyku mládeže. Na rozdíl od české jazykovědné
tradice přináší ruská odborná literatura propracovanější a ucelenější pohled na podstatu mluvy
mládeže (i když i v ruské tradici se neustále vedou spory o status tohoto jevu). Ruští
jazykovědci se ve většině shodují na klasifikaci mluvy mládeže jako sociálně diferencovaného
jazykového útvaru a při jeho pojmenovávání vycházejí nejčastěji ze dvou ustálených termínů:
молодёжный

жаргон

synonymicky a volně

а молодежный

сленг, přičemž tyto termíny jsou často užívány

zaměňovány. Češti lingvisté zřídka mluví

o samostatné

kategorii slangu

mládeže. Častěji je jazyk mládeže charakterizován jako „speciální obměna běžně
Jazyka podmíněná

věkově, generačně,

(Hausenblas-Kuchař 1974, 86) či jako

mluveného

neboť nejde ani o zájmový, ani o profesionální
„specifické

jazykové prostředky

celonárodního

slang"
jazyka,

šerých užívá mládež rozličných sociálních a zájmových skupin a věkových stupňu mužského i
ženského pohlaví
Prostředí"

od 6 do 25 (30) let v soukromém

komunikačním

styku a

neoficiálním

(Jaklová 1984. 2). Nejčastěji užívaným termínem v české jazykovědné tradici je

mluva mládeže či jazyk mládeže. S uvedením blíže nespecifikovaného termínu slang

mládeže

se setkáváme u Jaroslava Hubáčka (1979, 84).
Při výzkumu

mluvy

neutrální termín mluva/jazyk
v

mládeže v ruštině
mládeže

a češtině

budeme

upřednostňovat

(bez konotací přisuzovaných tomuto termínu

české jazykovědě) a jako ruský ekvivalent budeme užívat termín

молодёжный

Жаргон ěi сленг. V další kapitole budeme vycházet z následujících tezí, které si kladou za cíl
Podpořit a argumentovat tvrzení o sociálně podmíněném charakteru jazyka mládeže a také
Položit základ pro následnou charakteristiku podstaty, lexikální struktury, zákonitostí a funkcí
mluvy mládeže. Tyto teze

jsme

formulovali na základě prostudovaného materiálu o mluvě

mládeže a naším úkolem j e bude v následující části potvrdit.

Mládež tvoří jak určitou věkovou, tak i sociální skupinu.
2

- Mládež představuje specifickou skupinu, jež je charakterizována nejen

určitými

společnými fyziologickými, psychickými, sociálními, ale také jazykovými příznaky.
3

- Mluva mládeže j e tvořena jádrem a periferními lexikálními jednotkami.

4

- Mluva mládeže má svou normu, její existence a vývoj je podřízen vnitřním zákonitostem.

5

- Mluva mládeže j e mnohovrstevnatým a polyfunkčním útvarem.
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II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODSTATY MLUVY MLÁDEŽE
2.1 MLÁDEŽ JAKO SPECIFICKÁ VĚKOVÁ A SOCIÁLNÍ SKUPINA
Názory českých i ruských sociolingvistů a jazykovědců na věkové a sociální
vymezení skupiny mládeže nejsou jednotné. L. P. Krysin za nositele mluvy mládeže považuje
studující i pracující mládež (studenty, žáky vyšších tříd, mladé zaměstnance) a zčásti také
mladou technickou a humanitní inteligenci ve věku přibližně od 22-23 do 33-35 let (1989,
76). A. K. Babinová řadí k nositelům mluvy mládeže jedince ve věku 12-30 let (2000). Podle
J. G. Borisovové jsou nositeli mluvy mládeže mladí lidé od 14-15 let do 25-30 let (1981, 8387). Užší rámec vyčleňuje M. M. Kopylenko, jenž tvrdí, že mluvu mládeže užívají mladiství
ve věku 14-15 až 24-25 let (1976, 79). A. Jaklová považuje za nositele mluvy mládeže
Příslušníky rozličných sociálních a zájmových skupin a věkových stupňů mužského i
ženského pohlaví od 6 do 25 (30) let (1979, 2). Na základě našeho výzkumu jsme dospěli
k závěru, že nejlépe odpovídá nejaktivnějšímu užívání mluvy mládeže věkové vymezení, jež
navrhuje M. M. Kopylenko. Z tohoto věkového rámce budeme dále při charakteristice mluvy
mládeže vycházet. Samotnou kategorii mládeže definujeme jako soubor jedinců, kteří se
nacházejí ve stádiu fyziologického, sociálního, profesního a osobnostního vývoje a mají
různou hodnotovou orientaci, životní styl a chování, sociální aktivitu, směr seberealizace.
Období dospívání představuje jedno z nej složitějších životních období. Mladý člověk
n

a sobě pociťuje tělesné změny, jež se promítají do jeho psychiky. Vlivem nových okolností

ztrácí mladistvý dosavadní jistoty a je nucen hledat nové místo ve společnosti. Tyto změny se
Projevují také v jeho chování a jednání. Zdeněk Helus pojímá vzájemný vztah mezi jedincem
a

jeho prostředím jako vztah subjektu a objektu a formuluje jej následovně: „ Objektivní

složka prostředí zahrnuje všechno to, co jedince obklopuje, v čem se nachází: lidi a vztahy
mezi nimi, postoje a vztahy těchto lidí k němu, předměty, úkoly apod. Toto vše ale nepůsobí
automaticky,

na

individualizované,
Postoje, radosti

každého

stejně.

subjektivizuje

Prosazuje

se

vzhledem

k tomu

kterému

se přes jeho vnímání a uvažování, předchozí

a obavy, očekávání.

Nachází

svůj odraz ve vnitřním

modelu

jedinci
zkušenosti,
vnějšího

Prostředí. Tak, jak je jedinec skrze tento model ve svém prostředí zorientován, jak je chápe a
'nterprctuje, tak se v něm cítí a projevuje"

(2001, 81).

Mladý člověk tak filtruje veškeré vnější podněty přes svůj vlastní subjektivní obraz
skutečnosti. Pro psychiku dospívajícího jedince je charakteristická relativní nestabilita,
náladovost a názorová a hodnotová proměnlivost. Mladiství přehodnocují svůj vztah
k

autoritám, které jsou reprezentovány rodiči a dospělými obecně. Objevuje se u nich kritické
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myšlení, jemuž jsou vystaveny všechny hodnoty dospělých, jež byly dosud přijímány jako

,jediné správné". Dospívající

odmítají tradiční hodnotový

systém, společenské normy

a

hledají hodnoty nové, jež by demonstrovaly jejich názorovou i faktickou svobodu a
nezávislost. Mladí lidé se snaží nalézt sebe sama v kolektivu svých vrstevníků a jejich potřeba
individuality se tak organicky spojuje s tendencí ke stádnosti a korporativnosti. Členství

určité

v

sociální skupině umožňuje jedinci identifikovat se s novými hodnotami, zaujmout

nové postoje a dává mu určité jistoty, které napomáhají ve formování jeho sebevědomí. Pocit
příslušnosti к určité skupině navozuje u mladistvého jedince pocit určité výjimečnosti,
individuality - vyděluje sebe a sobě podobné jako „JÁ - MY" a do protikladu staví ostatní
v podobě „ONI" (dospělí - rodiče, učitelé, autority, společnost). Mladí lidé své vnitřní
přesvědčení navenek demonstrují stylem oblékání, účesem, módními doplňky, svým jednáním
a chováním a také vlastním jazykem: „Для того, чтобы быть включенным
сообщество,

стать в нем „своим", молодому

по возрасту,

но также и говорить

именно владеть и пользоваться

молодежное

человеку надо не только быть

на языке, свойственном

молодежным

в

его возрастной

молодым
группе, а

сленгом" (Levikovová 2003, 6).

Jazyk mládeže slouží mladým lidem jako prostředek vyjádření jejich pocitů, prožitků,
hodnot, představ a zájmů, vlastní odlišnosti a výjimečnosti a stojí v opozici к
dospělých,

který j e mladistvými velmi často považován za stereotypní,

jazyku

schematický,

šablonovitý, nudný a suchopárný. Lze však hovořit o samostatném a svébytném jazyku
mládeže? Lze tento jazykový útvar přiřadit к sociálně diferencovaným útvarům? Mládež
bezesporu tvoří určitou věkovou skupinu. Z v ý š e uvedeného vyplývá, že ji

můžeme

Považovat v jistém smyslu rovněž za skupinu sociální, neboť j e vnitřně strukturována a
o h r n u j e jednotlivé sociálně-profesionální podskupiny či subsystémy, které tvoří sociálně
Ratifikovanou část společnosti. S tímto tvrzením souhlasí i A. Jaklová, která označuje mluvu
Mládeže jako skupinový jazyk a přisuzuje mu charakter relativně uceleného, diferencovaného
útvaru, jenž lze rozčlenit na sociální a zájmové podskupiny. Do těchto podskupin řadí
Profesionální a zájmové slangy. Jaklová dále připouští, že v mluvě těchto podskupin se často
Z j e v u j í i argotismy, vulgarismy a slova zhrubělá (1984, 7-8). Sociální rozmanitost mládeže
Ve
ar

de к míšení její mluvy s jednotkami obecné mluvy, profesionálních a zájmových slangů,

ěotu deklasovaných živlů, jejichž nositeli jsou rovněž mladí lidé. Mluva mládeže je tvořena

ne

Jen obecně srozumitelnými výrazy, ale také speciálními lexikálními jednotkami, jež jsou

P * jedince středního a staršího pokolení nesrozumitelné. Tato skutečnost umožňuje v souladu
s

Názorem převážné části ruských jazykovědců a některých českých lingvistů (J. Hubáček)

Popisovat lexikálnímu jádru mluvy mládeže slangový charakter.
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2.2 VNITŘNÍ STRUKTURA LEXIKÁLNÍ ZÁSOBY MLUVY MLÁDEŽE
Mládež jakožto určitá věková a sociální skupina tvoří vnitřně diferencovaný útvar,
jenž se přirozeně člení podle rozdílných hodnot, postojů, názorů, zájmů, ale je také uměle
uskupován ve vzdělávacích organizacích, podle profesního zaměření atd. Mládež lze tak
diferencovat podle nejrůznějších příznaků, jež jsou charakteristické pro jednotlivé sociálněprofesionální podskupiny (subsystémy). Jako mládež můžeme označit žáky, učně, studenty,
mladé pracující lidi i nezaměstnané, představitele nejrůznějších profesí a rozličných
sociálních skupin. Tato sociální rozmanitost mládeže vede к míšení jádrových lexikálních
jednotek mluvy mládeže s obecnou mluvou, různými profesionálními a zájmovými slangy,
kriminálním argotem, jejichž nositeli jsou rovněž mladí lidé. Tato skutečnost znovu vede
к otázce, zda lze hovořit o samostatné kategorii mluvy mládeže. Jako optimální řešení se
nabízí diferencované zkoumání lexikální zásoby mluvy mládeže. S. Gojdová navrhuje
vyčlenit tři soubory lexikálních jednotek, jež konstituují tento jazykový útvar. К nim patří:
1 • Функциональные

молодёжные

жаргонизмы

(funkční slangové jednotky

mluvy

mládeže), jež představují lexikální jednotky profesionálních a zájmových slangů a
argotu, jejichž nositeli jsou představitelé všech věkových skupin. Tyto výrazy
vystupují v určitých podmínkách ve funkci lexikálních jednotek mluvy mládeže.
2. Druhou skupinu výrazových prostředků, jež se vztahují к mluvě mládeže, tvoří tzv.
корпоративные
slangové jednotky

/групповые

молодёжные

жаргонизмы

(korporativní/

skupinové

mluvy mládeže). Tyto lexikální jednotky jsou užívány pouze členy

mládežnických skupin (např. studenty, žáky, narkomany, hudebními fanoušky aj.).
3. Do třetí skupiny řadí autorka tzv. общемолодёжные
жаргонизмы

(obecně mládežnické

slangové jednotky).

/ собственно

молодёжные

Tyto lexikální výrazy jsou

užívány mladistvými nezávisle na jejich profesní či jiné činnosti (2004a, 64-65).

Na základě námi shromážděného a analyzovaného jazykového materiálu mluvy
mládeže, popř. výrazů převzatých z dále blíže specifikovaných lexikografických publikací,
můžeme ilustrovat jednotlivé soubory lexikálních jednotek, jež vyčleňuje S. Gojdová,
konkrétními příklady lexikálního výraziva mluvy mládeže. Veškeré výklady

ruských

'exikálních výrazů byly systematicky ověřovány ve Velkém slovníku ruského žargonu, jehož
autory jsou V. M. Mokienko a T. G. Nikitinová. (Ktéto problematice více viz 3.1 Principy
v

yběru a fixace lexikálního

materiálu).

Jako příklad t z f u n k č n í c h slangových jednotek mluvy mládeže, jež mají svůj původ
v různých profesionálních a zájmových slanzích a argotu, můžeme uvést:
• okno (náhlá ztráta paměti - pův. divadelní slang); kapsář (pachatel kapesních krádeží - pův.
policejní slang); šťáva (pohonná hmota - pův. motoristický slang; tento výraz nabývá v mluvě
mládeže významu: síla, intenzita); bachař (dozorce vězňů - pův. vězeňský argot; v mluvě
mládeže označuje tento výraz učitele, rodiče, vychovatele) (Hubáček 1979);
• мусор (policista - pův. zločinecký argot); мочить (někoho zbít - pův. zločinecký argot);
курорт (vězení - pův. vězeňský argot), отбиться (vrátit peníze, jež byly získány prodejem
zboží - obchodnický slang; v mluvě mládeže má tato lexikální jednotka význam: dostat se
z bezvýchodné situace odepřením si něčeho) (Mokienko-Nikitinová 2001).
Ke korporativním

(skupinovým)

slangovým

jednotkám

mluvy

mládeže,

jež jsou

užívány pouze mládežnickými skupinami, patří například:
• vyletět (neuspět u zkoušky - pův. studentský slang); koks (kokain - pův. slang narkomanů
čili drogový slang); pařit

(hrát počítačové hry - pův. počítačový slang);

• балдеть (užívat narkotika - pův. slang narkomanů); бацать (hrát na hudební nástroj - pův.
hudební slang); герvia (dívka - pův. slang hippies).
Obecně mládežnické

slangové jednotky

zahrnují lexikální výrazivo typu:

* geronti (rodiče), hustý (kladné hodnocení), šťávička (pěkná dívka);
* npuKud (oblečení), uiu3anymbiu (bláznivý), ceiiuiu (večírek).
Z v ý š e uvedeného je zřejmé, že mluva mládeže tvoří mnohovrstevnatý útvar, který
zahrnuje lexikální jednotky různého charakteru, jež jsou rozličné vzdáleny od centrální části
tohoto jazykového útvaru. Koncentrický přistup kc élcnéní lexikálních jednotek v systému
národního jazyka nalézáme například u F. Čermáka. Čermák navrhuje několik různých
klasifikací vnitřního členění přirozeného jazyka. Bližší pohled na jazykovou
Putuje

možnost

koncentrického

členit

podle

v

vzásadé

dán

umožňuje

a

„Tento

beroucí za základ ..sbíhá,os,

jenž

mediálního

klasifikovat určité lexikální jádro a periferii, Čermák charakterizuje následovně:

Mru. je

přístup,

horizontálního,

útvaru

na jazyk

Koncentrický

vertikálního,

v jazykovém

МЫ

principu.

jazyk

strukturu

- a souvztažnostem

různou frekvencí jeho jednotek

aj. směrem ke

v každé jeho rovině, od

společnému
„«častějších

jádru až po řídké na okrají tohoto pohledu. Jako relativní, mající povahu škály a

pojené,
*««né

se tu užívají obecně termíny
rovině

jednotek řídkých

nejčastějších

(..jádro")

a tedy okrajových

centra,..-periferie,
a hlavních

vzájemně

t j pro oblast jedno,ek

(např. nejěastějši

(např. řídká slova,. S tímto pojetím

slova) pro,i
škály souvisí

a jeví,
oblast,
pojem
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ustálenosti forem
přestávají

a jednotek;

ty, které, jsou na okraji periferie,

tudíž i patřit do systému jazyka"

přestávají

být ustálené, a

(2001, 17). Přestože Čermák klasifikuje podle

koncentrického principu strukturní uspořádání národního jazyka jako celku, lze tento přístup
v určité transformaci aplikovat i na slovní zásobu jednotlivých jazykových útvarů národního
jazyka. Čermák rozlišuje lexikální jednotky z hlediska tohoto aspektu pouze podle jejich
frekvence. V mluvě mládeže je však kromě tohoto příznaku zohledňován i jejich charakter
z hlediska sociálně-jazykové stratifikace. Výrazy obecně mládežnické lze považovat v mluvě
mládeže za frekventovanější než výrazy funkčně náležející к jednotlivým profesionálním,
zájmovým

slangům

či

argotu.

Lexikální

jednotky,

jež

konstituují

jádro

sociálně

diferencovaných útvarů, představují speciální nominace, které nejsou všeobecně srozumitelné.
Periferní lexikální jednotky jsou pak již více či méně srozumitelné bez sociálně-věkového
omezení či patří к jiným jazykovým útvarům. Toto tvrzení zčásti podporuje také L. I.
Skvorcov, jenž takto člení žargony (v češtině slangy), ve kterých rovněž klasifikuje lexikální
jádro a periferii a nazývá je termíny производственное
nominacemi а общебытовая

ядро, které je tvořeno speciálními

лексика, jež má expresivní charakter a je zčásti srozumitelná

nejen nositelům daného jazykového útvaru (1979b, 82-83). S možným členěním mluvy
mládeže na lexikální jádro a periferní jednotky souhlasí rovněž i S. Gojdová (2004a).
Opírajíce se o poznatky z v ý š e uvedených odborných publikací, pokusíme se na
Příkladech

námi

shromážděného

lexikálního

materiálu,

popř.

dalších

pramenů,

charakterizovat povahu jednotlivých lexikálních jednotek, jež konstituují lexikální jádro a
Periferii mluvy mládeže.
Za lexikální výrazivo konstituující JÁDRO mluvy mládeže budeme považovat ve
s

hodě s S. Gojdovou tzv. obecně mládežnické

slangové jednotky,

které jsou srozumitelné pro

většinu mladých lidí a jsou mládeží též užívány. Tyto výrazy však nejsou užívány příslušníky
střední a starší generace a také nejsou pro většinu srozumitelné. Do této skupiny náležejí i

lexikální

jednotky jiných slangů či argotu, které jsou různým způsobem adaptovány. Tyto

výrazy buď mění svůj význam: пацан (v mluvě mládeže: vážený člen mládežnické skupiny /
Ve

zločineckém argotu: mladý, začínající zloděj), a nebo přešly v mluvu mládeže beze změny

významu: бухать

(ve zločineckém argotu i mluvě mládeže: pít alkohol); benga

(ve

zločineckém argotu i mluvě mládeže: policisté).
PERIFERNÍ JEDNOTKY stojí blíže či dále vzhledem к jádru mluvy mládeže a lze

rozčlenit
1

p

na tři skupiny podle blízkosti к lexikálnímu jádru.

rvní skupinu tvoří lexikální výrazivo, jež není užíváno jedinci středního a staršího

Pokolení a jeví se pro ně z větší části jako nesrozumitelné. Tyto jednotky však nejsou

Ah

užívány veškerou mládeží z důvodu jejich neaktuálnosti pro mnohé (částečně mohou být
také nesrozumitelné). Dané výrazy vycházejí ze slovní zásoby různých neformálních
mládežnických sdružení a žákovského a studentského slangu. Do této skupiny lze řadit i
jednotky, které v prostředí mládeže nabyly nového významu, ale neztratily zde ani svůj
význam původní: pařit - veselit se a pít alkohol (mluva mládeže) / hrát počítačové hry
(počítačový slang), клетка -policejní auto (mluva mládeže) / vězení (argot).
2. Druhou, vzdálenější skupinu periferních lexikálních jednotek mluvy mládeže konstituují ty
výrazy nejrůznějších sdružení mládeže, které jsou srozumitelné pro část představitelů
středního a staršího pokolení a jsou jimi užívány. Kromě těchto jednotek do této skupiny
patří rovněž výrazy srozumitelné pro představitele mladšího a středního pokolení, méně
pro jedince staršího věku. Tyto jednotky mohou být jimi též užívány: domáknout se domyslet si, štětka - prostitutka; пузырь - láhev vodky, поддатый - opilý. Dále je možno
řadit do této skupiny výrazivo komerčního či obchodního slangu: být v plusu - mít zisk;
наваривать - vydělat na něčem, dostat zisk ze smlouvy (Mokienko-Nikitinová 2001) a
nové útvary kriminálního argotu, které mají silnou tendenci přecházet do slangu a jsou
užívány většinou mladistvých a představitelů mladšího a středního pokolení: киллер

-

nájemný vrah, кинуть кого на что - ukrást, oloupit (Gojdová 2004a).
Nejvzdálenějšími lexikálními jednotkami od centrální části mluvy mládeže jsou jádrové
jednotky profesionálních slangů a zločineckého argotu, které jsou známy pouze těm
mladým lidem, kteří mají bezprostřední vztah к funkčním sférám daných sociálně
diferencovaných útvarů: elpaso, elpíčko - loupežné přepadení (ze zločineckého argotu)
(Hušek 2004); пение - nepokoj či křik, самах - pronásledovatel (ze zločineckého argotu);
корела - grafický redaktor Corel Draw (z počítačového slangu) (Mokienko-Nikitinová
2001). Mezní postavení mezi periferními jednotkami zaujímají zastarávající a zastaralé
lexikální výrazy: špacírštangle
džíny modelu

- nohy, geltásky - peníze (Krátký 2004); пирамиды

Pyramid, тугрики

-

peníze (Mokienko-Nikitinová 2001).

-

Přechod

*

jednotlivých lexikálních jednotek z jednoho slangu do druhého je spojen především se
změnou složení nositelů daného slangu (např. slang narkomanů se rozšířil působením
lúppies v 60. letech; narůstající počítačová gramotnost

mládeže rozšiřuje znalost

Počítačového slangu apod.).
Mluvu mládeže lze tedy ze strukturního hlediska klasifikovat jako mnohovrstevnatý,
v
s

nitřně diferencovaný útvar, jenž má své lexikální jádro a periferii. Lexikální jádro každého

°ciálně diferencovaného útvaru obsahuje speciální nominace, které pojmenovávají reálie, jež
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jsou pro jejich nositele nejaktuálnější a odráží specifiku dané sociální skupiny. Současná
mluva ruské i české mládeže se nachází v blízkém vztahu ke studentskému, počítačovému,
hudebnímu a drogovému slangu. Podle S. Gojdové tvoří obecně
jednotky

mládežnické

lexikální

periferní část jednotlivých zájmových slangů. Periferní jednotky, jež nenesou

specializovaný charakter, přecházejí mezi slangy často beze změny původního významu
(2004a).
Lexikální jádro mluvy mládeže je tvořeno takovými sémanticko-tematickými okruhy,
které jsou spojeny s každodenním životem, potřebami a zájmy mládeže obecně. Ke sférám,
které nejvíce působí na mládež, můžeme řadit školu, techniku, hudbu, sport, módu, drogy,
alkohol, peníze, kriminální prostředí, neformální mládežnická sdružení, masovou kulturu aj.
Hlavní faktory, které působí na mluvu mládeže, jsme znázornili v následujícím diagramu:
Obr. 3 ZÁKLADNÍ FAKTORY, JEŽ PŮSOBÍ N A TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ MLUVY
MLÁDEŽE
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Značný vliv na obecnou mluvu mládeže mají tzv. neformální
jsou v ruštině označována jako неформальные

молодёжные

sdružení mládeže, jež

объединения

-

неформалы

(Rodimkinová-Rajli-Landsman 2002), a proto bude užitečné blíže se s těmito sdruženími a
jazykovými zvláštnostmi jejich členů seznámit. Neformální sdružení mládeže si jakožto určité
sociální skupiny vytváří svůj vlastní jazyk, slang. Jádro jejich mluvy je tvořeno speciálním
výrazivem, které v současné době velmi aktivně obohacuje mluvu mládeže. Členové těchto
uskupení se sdružují na základě společných zájmů, hodnot či přesvědčení. Odlišují se však
také svými vnějšími atributy, jako je například oděv, účes, symbolika aj. К silným
sdružujícím faktorům patří například hudba či sport. Různé hudební styly mají své přívržence,
kteří tvoří vlastní mládežnická sdružení, jež užívají i svůj vlastní jazyk: techno hudba
(technaři / ре/э/йверы),
металлисты),

rapová hudba (rapeři / рэп[n]еры),

metalová hudba (meíaláci /

hudba ve stylu punk rock (pankáči, pankeři / панки), rocková hudba (rokeři /

Рокеры), hudba ve stylu hard rock (hardrokeři / хардрокеры),

rock and roli

(Janoušci

Kromě hudby je silným sdružujícím faktorem také sport. Sportovní

fanoušci

rokenrolu/рокобилы/рокабиллы)

aj.

Představují dnes již neodlučitelnou součást všech sportovních utkání. Některé skupiny

fanoušků,

a to hlavně fotbaloví, jsou však značně agresivní, mají své vnější atributy a také

vlastní jazyk. Počátek těchto agresivních sdružení se váže к Anglii, kde vznikly v 60. letech
dvacátého století první skupiny tzv. fotbalových hoolingans,
нарушает

общественный

бесчинствует"
se

порядок,

проявляет

неуважение

tedy „ тех,
к достоинству

кто

грубо

человека,

(Ušakov 2005, 1164). Podle společných hodnot, a to především materiálních,

v Rusku sdružují elitářské skupiny bohaté mládeže, které vznikly v několika posledních

letech. V českém prostředí je tato mládež označována jako tzv. zlatá. К ruské zlaté mládeži
Patří například tzv. мажоры, попперы či хайлафисты.
charakterizováni jako

mladí

Мажоры (od latinského major) jsou

představitelé elity (synové bohatých

rodičů),

materiálně

zabezpečení, jež považují materiální zájmy za nejdůležitější a neustále demonstrují svou
Povahu nad ostatními (Mokienko-Nikitinová 2001, 328). Попперы

se sdružují okolo

diskoték za účelem zábavy, pití, požitků, navazování sexuálních kontaktů a vychloubání se
značkovým oblečením mezi sebou (Mokienko-Nikitinová 2003, 461). Хайлафисты

anglického
м

high life - život horních

(od

deseti tisíc) jsou představiteli nejelitárnější skupiny

аэ1соров (Mokienko-Nikitinová 2003, 639).
Společné přesvědčení spojovalo také představitele hnutí květinových dětí (hippies /

Х1

'ппы)

a

sdružuje i členy hnutí skinheads (skinheadi / скинхэды).

Tito převážně mladí lidé

manifestují svůj nonkonformismus holými hlavami a stylem oblékání s bojovými prvky.
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Představitelé hnutí skinheads tvoří vnitřně různorodé sdružení. Jeho členové jsou však často
stoupenci militantních, nacionalistických až rasistických myšlenek, které navenek projevují
agresivním způsobem (Klabanová et al. 1998, 4. díl/124). V poslední době se v Rusku množí
vraždy s rasistickým podtextem. Za rok 2004 a 2005 došlo к 74 vraždám a narůstá rovněž
množství extremistických organizací, jejichž členy jsou právě převážně mladí lidé národní jednotka,

Je čas, Hnutí proti nelegálnímu přistěhovalectví,

Nacionálně

Ruská

lidová strana,

Strana svobody (Mrázek 2006, 36-39).
Zvláštní postavení zaujímá slang tzv. miťků

(митьки),

jehož tvůrci jsou členy

experimentálního soudružství umělců a jeho stoupenci. Toto petrohradské sdružení bylo
založeno již v polovině 80. let 20. století. Je zřejmé, že dané soudružství nelze považovat za
výlučně mládežnické. Zmiňováno je zde však především z důvodu značné oblíbenosti tvorby

jeho členů mezi současnou ruskou mládeží. Podstatu, charakter a poslání tohoto sdružení
shrnuje ve své knize Митьки jeden z jeho zakládajících členů, Vladimír Šinkarev. Jako
Příklad jejich tvorby můžeme uvést část anonymního textu Evangelia (Евангелие от
Митьков):

„Житие

великого

митька

Иисуса

по кликухе Христос

и о том, как он

Тащился и как его замочили враги. Вначале все было до фени. И до фени было все Богу.
И «сем до фени был Бог. Хиповал тогда чувак Иосиф, плотничал
пришло время, приспичило

ему жениться

и напрягался.

на тусовой герле Марии. Да и

была ие прочь. И взял он ее к себе на хату, но сам оказался

А когда
сестренка

слаб. Входил к ней по

"Скольку реп а день и уходил пи с чем. И потеряла надежду Мария поймать

кайф"

(Šilman 2001).
Všechna neformální sdružení mládeže a jejich jazyk představují osobitý protest proti
obecně přijatým normám. Neformálním sdružením může být jakákoliv skupina jedinců
spojená vnější symbolikou. Jednotlivá neformální sdružení mládeže lze dále členit podle

hrůznějších

charakteristik a atributů. Pro ilustraci a doložení teze o mnohovrstevnaté

sociální struktuře mládeže a tedy i členitosti lexikální zásoby její mluvy je však tento výčet
Postačující. Každá sociální podskupina mládeže je spojena s určitými vnějšími a vnitřními
charakteristikami. Nezastupitelné místo zaujímá také jejich vlastní jazyk, který tvoří jeden
z

Podstatných ukazatelů příslušnosti к dané sociální skupině.

50

2.3 ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI A FUNKCE MLUVY MLÁDEŽE
Mluva mládeže je jedním ze sociálně diferencovaných útvarů národního jazyka. Tato
skutečnost podmiňuje, že se v ní odráží stejně jako v ostatních útvarech určité vnitřní
zákonitosti jazyka jako celku. S. A. Šmačkov diferencuje základní zákonitosti, jež fungují na
obecné jazykové úrovni a rovněž i na úrovni jednotlivých sociálně diferencovaných
jazykových útvarů, na: „закон системности;
экономии; законы противоречий

закон традиции;

(антиномии)"

закон аналогии;

закон

(2003, 419-420). Při klasifikaci základních

zákonitostí v mluvě mládeže budeme vycházet ze zjednodušeného Šmačkovova třídění
vnitřních jazykových zákonitostí a vyčleníme zákon systémovosti,
zákon analogie a řečové ekonomie.

zákon jazykové

tradice,

Daný materiál obohatíme poznatky z dalších publikací.

Jednotlivé zákonitosti budeme ilustrovat vlastními (vždy, pokud není uvedeno jinak) či
Přejatými konkrétními příklady ze slovní zásoby mluvy mládeže.
Zákon

systémovosti

není v mluvě mládeže patrný natolik jako ve strukturních

útvarech národního jazyka. Přesto však lze v mluvě mládeže systémové vztahy nalézt, neboť
zadný jazykový útvar nemůže přežít v chaosu a samoorganizace jeho jednotek vyplývá
Pnrozeně.
m

Jak

již

bylo

uvedeno

v

předcházející

kapitole,

jazyk

mládeže

tvoří

nohovrstevnatý, vnitřně diferencovaný útvar, jenž sdružuje lexikální jednotky různého

Původu a má své lexikální jádro a periferii. Jádro je tvořeno jednotkami, které odráží zájmy,
Potřeby, názory a běžný život mládeže. Na periferii se nacházejí výrazy méně aktuální pro
každodenní komunikaci mládeže. Jednotlivé lexikální jednotky mluvy mládeže vstupují do
t a j e m n ý c h synonymních, homonymních, antonymních a paronymických vztahů, což je
nesporným příznakem systémové organizace její slovní zásoby. Systémovost mluvy mládeže
Se

Projevuje také ve skutečnosti, že změny v jednom z jazykových systémů (fonetickém,

'exikálně-sémantickém, morfologickém) jsou doprovázeny změnami v systému druhém. Jako
Příklad může sloužit změna formy, která vede ke změně významu slova, jeho stylistické,
gramatické a jiné platnosti. Výraz наркоман
r

(narkoman) má stylisticky neutrální význam a

°vněž formu jednotného i množného čísla. Ovšem synonymní výraz наркота, jenž označuje

v

rnluvě mládeže narkomana, nabývá hanlivého charakteru a vedlejšího významu označení

narkotik. Tento výraz oproti původnímu spisovnému ekvivalentu nemůže tvořit množné číslo
a

n e s e význam hromadnosti.
Zákon

lom

jazykové

tradice

působí v mluvě mládeže s m e n š í intenzitou, než je

u například u spisovného jazyka. I přes značnou proměnlivost a krátkodobý život

některých výrazů existuje v mluvě mládeže objektivní tendence к zachování určité stability.

Přestože lexikální výrazy v mluvě mládeže rychle zastarávají a následně zanikají, často se
můžeme setkat s jejich znovuobnovením a zapojením do aktivního slovníku. Před několika
desetiletími byly aktuálními výrazy kalií či kalič, které jsou dnes znovu stabilní součástí
slovníku české mládeže (tyto výrazy byly nalezeny v publikaci Čeština za školou z roku 1979
a rovněž zaznamenány v námi zadaných dotaznících). Slovo шпаргалка

(tahák)

přechází

Podle S. A. Smačkova z pokolení do pokolení již od 19. století a upravuje pouze svou vnější
íormu - шпора, шпорка, шпаргала,

шпорить, uina, итока aj. (2003, 419). М. V. Arapov

uvádí několik výrazů, jež sloužily pro pojmenování peněz v jednotlivých časových obdobích.
V 50-60. letech 20. století nesly peníze označení тугрики či pynnuu, v letech 70. byly tyto
v

ýrazy nahrazeny pojmenováními монеты

(1990,

151).

V dotazníkovém

šetření

а мани a v 80. letech je zaměnil výraz бабки
byly

zjištěny

další

lexikální

jednotky,

jež

Jsou preferovány současnou ruskou mládeží při pojmenovávání peněz: бабло а лавэ.
Zákon

jazykové

форм, уподоблении
словообразовательном

analogie

одной

формы

уровнях

tkví v „некоторой
другой

унификации,

выравнивании

на акцентологическом,

грамматическом,

(Šmačkov 2003, 419). Na slovotvorné úrovni se zákon

analogie projevuje v užívání určitých slovotvorných modelů, které jsou typické i pro
spisovnou slovní zásobu. Například na základě modelu: činnost - jméno
tvořeny výrazy: pařit

- pařan,

торчать

- торчок.

činitelské

jsou

Na akcentologické úrovni dochází

к vyrovnávání přízvuku podle analogických výrazů. Zřetelně se tato skutečnost projevuje
v ruské mluvě mládeže například při přejímání slov z angličtiny. Přízvuk bývá často
ne

Jednotný: искать, лукать,

вайфа, ale postupně se vyrovnává: аскать

(vzor -

делать)

(Mokienko -Nikitinová 2001). Při přejímání slov z angličtiny do ruštiny působí zákon analogie
také na úrovni grafické. Výraz označující večírek disponuje několika grafickými podobami,
které jsou mládeží více či méně adaptovány: сэшн,

сэйшн,

сэшиеи,

сэйшон,

сейшен

(Mokienko -Nikitinová 2001). Postupem času jsou stále více upřednostňovány výrazy s v í c e
ru

sifikovanou podobou a tyto jednotky pak nahrazují ostatní varianty. Stejně je tomu i na
i

llr

°vni gramatické. Anglicismům je přiřazován v ruštině i češtině gramatický rod podle

analogického zakončení v domácím jazyce. Například výrazy zakončené na souhlásku jsou
Svažovány za slova bez koncovky a je jim připisován mužský rod. Analogicky jako
v
s

domácím jazyce j e tvořeno také množné číslo (kamp - kompy, френд - френды).

'°vesa jsou přiřazována к domácím typům časování a jsou podle příslušných vzorů ohýbána

fasetovat

- někoho zbít: resetuju, resetuješ, resetuje, resetujeme, resetujete,

resetujou).

Dalším zákonem, který v mluvě mládeže působí již zřetelněji, je zákon
e

Přejatá

k0 n o ni i e,

jenž

se projevuje tendencí

minimalizovat

řečové

úsilí

řečové

při jazykovém
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vyjadřování na všech úrovních jazykového systému. Tato jazyková zákonitost se projevuje
jako jeden z typickým příznaků mluvy mládeže. V tomto jazykovém útvaru se tendence
křečové

ekonomii

silně projevuje například

na syntaktické

úrovni

v podobě

časté

univerbizace (pracák - pracovní cvičení, зарубежка - зарубежная литература) a u různých
typů zkracování (HC; hard core [ha:d ko.r] - kladné či ambivalentní hodnocení, алк:
алкоголик - alkoholik).
Tyto základní jazykové zákonitosti, které působí na obecně jazykové úrovni a rovněž
na úrovni jednotlivých jazykových útvarů (a tedy i v systému mluvy mládeže), jsou
realizovány ve specifických funkcích. Funkce mluvy mládeže se do jisté míry odlišují od
obecných jazykových funkcí, což je podmíněno specifikou nositelů jazyka mládeže. Různí
lingvisté užívají různé klasifikace obecně jazykových funkcí i různorodou terminologii. J.
Hubáček označuje jako základní jazykové funkce dorozumívací

a komunikativní

funkci.

Kromě těchto dvou základních jazykových funkcí autor klasifikuje funkce další, a to mentální
(jazyk je nástrojem myšlení), estetickou (jazyk je nástrojem estetického působení), národněfeprezentativní

(jazyk je hlavním znakem národní příslušnosti), agi lační (jazyk je nástrojem

Přesvědčování, agitace) a prestižní (jazyk - zpravidla spisovný - je prostředkem dosažení
žádoucí prestiže uživatele) (1998, 15-16). V. Šmilauer mluví o tzv. řečových funkcích a za
základní považuje stejně jako Hubáček funkci sdělovací (dorozumívací),
s

funkcí komunikativní.

expresivní (výrazovou),

kterou ztotožňuje

Jako další samostatné řečové funkce vyčleňuje funkci
výzvovou

myšlenkovou,

(apelovou) a estetickou (1972, 17). F. Čermák vychází

z

myšlenek Pražského

z

hlediska systémového pouze o dvou jazykových funkcích: nominativní

(pojmenovávací),

Prostřednictvím které je pojmu přiřazován jazykový znak a komunikativní

(dorozumívací).

Je

lingvislického

kroužku a v souladu s Vilémem Mathesiem uvažuje

dnotlivé komunikativní funkce Čermák dále diferencuje podle Jakobsonova třídění na:

referenční; emotivní / expresivní; konativní / direktivní; poetickou; fátickou / kontaktovou
m

etajazykovou

a

(18-20, 74-75).

Uvedené klasifikace charakterizují obecné jazykové funkce. Mluva mládeže jakožto
s

Pecifický jazykový útvar vyžaduje však specifickou klasifikaci funkcí. Ruský jazykovědec E.
Kolomiec navrhuje členit funkce mluvy mládeže na: konspirativní

Poznávací

(опознавательная);

(мировоззренческая);
Эл

signální

nominativní
(сигнальная);

*отивная) a tzv. funkci psychologického

®001,76-80).

(конспиративная);

(номинативная);

komunikativně-emotivní

světonázorovou
(комуникативно-

uvolnění (функция психологической

разгрузки)

Se zřetelem na výše uvedené prameny jsme se rozhodli vyčlenit čtyři základní
jazykové funkce mluvy mládeže: nominativni (Kolomiec 2001, Čermák 2001),
reprezentativni
Jakobsona

-

(v pojetí Kolomiece - сигналышя),
emotivní/expresivní,

комуникативпо-эмотивная

Šmilauer

а функция

emocionálně-expresivní
-

(Čermák podle

expresivní/výrazová,

психологической

разгрузки)

identifikačně-

Kolomiec
a

-

konspirativní

(Kolomiec 2001).
Nominativní

funkce

představuje základní funkci jazyka mládeže. Centrální

část slovníku mládeže je tvořena určitou sumou reálií, která je bezprostředně spojena
s vyjadřovacími potřebami a zájmy mládeže. Tyto výrazy však nemají vždy příslušný
ekvivalent v normativním jazyce a tato skutečnost vede к potřebě nového pojmenování
různých osob, předmětů či jevů: лыжник - člověk oblékající se neustále do sportovní úboru
místo běžného či svátečního oblečení (Mokienko-Nikitinovová 2001); frikulín

- vyznavač

módních trendů setrvávající v permanentní pohodě. Ne všechny jednotky mají expresivněemocionální zabarvení. To je ale často pociťováno dospělými. Mládež však v důsledku
častého užívání těchto jednotek emocionálně-expresivní zabarvení nepociťuje.
Identifikačně-reprezentativní
z

funkce

jazyka

mládeže

vychází

Potřeby přijetí do určité sociální skupiny a také do prostředí mládeže všeobecně. Mladí lidé

specificky nahlížejí na společnost a její příslušníky, které rozlišují na „své" a „cizí". Vlastním
jazykem se mládež snaží izolovat a odlišit od ostatní části společnosti, od světa dospělých, od
Příkazů, zákazů, pravidel a norem a identifikovat se s hodnotami svého světa. Specifický
jazyk jim

umožňuje demonstrovat

svou výlučnost a protest proti závazně

přijatým

společenským normám. Často nestačí být pouze mladým, aby byl jedinec přijat svými
Vr

stevníky, ale je třeba také mluvit „svým" jazykem a signalizovat tak svou příslušnost

k

^čité skupině. Užívání speciálního lexikálních výraziva je doprovázeno také určitými
mi zvláštnostmi mluvy mladých lidí, především určitou intonací promluvy, barvou

hlasu a výslovností.
Emocionálně-expresivní

možnosti

funkce

mluvy mládeže je důležitým zdrojem

vyjádřit stručně a přitom s odpovídající intenzitou vlastní pocity a emoce. Mladý

člověk tíhne ke krajnostem, jeho pohled na svět je ovlivňován změnami v jeho osobnosti a
podléhá vnějším vlivům. V mladistvých se kumuluje množství podnětů, které často
ne

jsou schopni okamžitě zpracovat. Jazyk tak může sloužit jako hromosvod vnitřního napětí a

Negativních emocí. Pro tyto účely využívá mládež nejen lexikální výrazivo s pejorativním,
zhrubělým a někdy až vulgárním zabarvením, ale i prvky humoru, situační komiky a ironie,
kte

rých je dosahováno různými transpozičními a transformačními postupy ve spojení
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S mimojazykovými prostředky. O. E. Morozovová považuje mládežnické lexikální jednotky
za téměř vždy expresivní. K základním psychologickým funkcím mluvy mládeže řadí autorka
schopnost zbavit se prostřednictvím jazykového vyjádření napětí buď za pomoci legrace a
jazykové hry, či verbální agrese (2002, 203-212).
Konspirativní

funkce

mluvy mládeže nepatří mezi bezprostředně primární

funkce, jako tomu je například u zločineckého argotu. Slovník mládeže se vyvíjí a mění
mnohem rychleji než lexikální zásoba tradičních profesionálních slangů a argotu. Každé
pokolení si vytváří své vlastní výrazivo a tato skutečnost přispívá k omezené srozumitelnosti
mluvy mládeže pro svět dospělých. Konspirativní funkce se jako primární motivace
slovotvorby projevovala například v tzv. tajných školních jazycích. O. I. Usminský uvádí
Příklad starého tajného jazyka žáků a studentů - tzv. ruský „LUOIfbr, jenž existoval až do
20. let 20. století. Jeho podstata tkvěla v přemísťování slabik ve slově a vkládání komponentů
M r

a

„ I f b r (2004, 78-82). Nesrozumitelnost mnohých výrazů pro představitele starší

generace však vychází také z jejich neznalosti či pouze omezené pasivní znalosti anglického
jazyka. Vlna anglicismů zasáhla velmi silně současnou mluvu jak ruské, tak i české mládeže a
většina těchto přejatých výrazů není srozumitelná pro příslušníky starší generace. Primární
motivací užívání anglicismů není snaha utajit informaci, ale snaha o působivé, módní,
originální a někdy také jasné a stručné vyjádření.
Přestože je mluva mládeže na rozdíl od spisovného jazyka nestrukturním útvarem a
Připouští značnou variabilitu realizace prostředků na všech jazykových úrovních, respektuje
základní jazykové zákonitosti. Tato skutečnost umožňuje podle názoru S. Gojdové nalézt v
mluvě mládeže určitou normu, která vychází z jejích vnitřních zákonitostí (2004a). Tuto
normu samozřejmě nelze stavit na úroveň závazně přijaté a jednoznačné normy spisovného
jazyka, na straně druhé je však hrubé narušení tradiční realizace jednotek mluvy mládeže pro
její

nositele zřetelné

a je pociťováno jako narušení určitého úzu, jenž je chápán jako „ zvyklost

užívat určitý jazykový prostředek

častěji než prostředek podobný"
i
l0r
m ě tohoto úzu je norma mluvy mládeže realizována.

(Hubáček 1998, 19). Ve
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Druhá část rigorózní práce, zabývající se základní charakteristikou, strukturou slovní
zásoby, vnitřními zákonitostmi a funkcemi mluvy mládeže, si kladla za cíl podložit teze, jež
byly formulovány v závěru první části. V jednotlivých kapitolách byla systematizována

argumentace, dokazující opodstatněnost tvrzení o věkové a sociální podmíněnosti mládeže a
její mluvy, o existenci

samostatného,

mnohovrstevnatého,

vnitřně diferencovaného a

polyfunkčního jazykového útvaru, užívaného jako prostředek komunikace, identifikace,
reprezentace, expresivně-emocionálního vyjádření mladého člověka. Předmětem výzkumu
části následující je strukturně-sémantická a slovotvorná analýza ruské a české mluvy mládeže,
která si vytyčuje cíl systematicky porovnat lexikální zásobu těchto dvou specifických
jazykových útvarů z hlediska vybraných aspektů a odhalit vzájemné spojitosti a rozdílnosti ve
slovní zásobě ruské a české mluvy mládeže.
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III. STRUKTURNĚ-SÉMANTICKÁ

A SLOVOTVORNÁ

ANALÝZA

MLUVY MLÁDEŽE
3.1 PRINCIPY VÝBĚRU A FIXACE LEXIKÁLNÍHO MATERIÁLU
Shromážděný lexikální materiál, jenž tvoří základ pro strukturně-sémantickou a
slovotvornou analýzu mluvy ruské a české mládeže, byl získán na základě několika postupů.
Slovní zásoba mluvy mládeže byla systematicky zaznamenávána od poloviny roku 2004 a k
základním metodám užívaným při sběru informací patřilo pozorování, dotazníkové šetření,
vedení rozhovorů, zapisování výrazů z televizních a radiových pořadů, z periodického tisku a
některých beletristických děl. Pro úplnou strukturně-sémantickou a slovotvornou analýzu
slovní zásoby mluvy mládeže bylo zapotřebí užít rovněž odborné lexikografické práce i
uživatelské internetové slovníky a další dále blíže specifikované publikace.
Kvantitativně je celkový materiál z jedné třetiny složen z lexikálních jednotek
zafixovaných

prostřednictvím

dotazníkového

šetření.

Druhou

třetinu

tvoří

výrazy

nashromážděné zaznamenáváním jednotek z hromadných sdělovacích prostředků. Zbylý
lexikální materiál byl získán na základě dalších výše uvedených postupů.
Lexikální významy a přízvuky analyzovaných jednotek ruské mluvy mládeže byly
systematicky ověřovány v odborných specializovaných slovnících (Mokienko-Nikitinová
2001, Levikovová 2003, Gojdová 2004a). Z těchto lexikografických prací byl rovněž čerpán
výklad významu výrazů ruské mluvy mládeže. Pokud nebyly některé jednotky nalezeny
v

uvedených slovnících, byly konzultovány s rodilými mluvčími a zařazeny k analyzovanému

materiálu pouze v případě, že jejich výskyt byl vícečetný (5 a více respondentů). Tyto
lexikální jednotky však tvoří pouze zlomek daného materiálu. Výklad významu výrazů české
m

'uvy mládeže vycházel z naší vlastní analýzy. Tato skutečnost je podmíněna absencí

možnosti jednoznačně ověřit význam jednotlivých výrazů české mluvy mládeže, neboť v
v

Ces

ké lexikografii nebyl dosud vytvořen specializovaný výkladový slovník mluvy mládeže,

Jenž by komplexně fixoval slovní zásobu tohoto jazykového útvaru.
' D O T A Z N Í K O V Á

METODA

Jednou ze základních metod užitých za účelem sběru materiálu bylo dotazování
v

eeských a ruských žáků a studentů. Při výzkumu byly užity tři dotazníky. První dva dotazníky
^ely identickou podobu a byly určeny pro získání autentického lexikálního materiálu a
Porovnání shodných sémanticko-tematických skupin výrazů v mluvě české a ruské mládeže,
^otazníky byly zaměřeny na několik tematických oblastí, které mapují prostředí a zájmy

mládeže.

Ke zkoumaným okruhům jsme zařadili otázky týkající se následujících témat: škola

a lidé, předměty a jevy s ní spojené; volný čas a jeho využití; hodnocení osob, předmětů a
jevů; vztah k rodičům a jedincům opačného pohlaví; předměty, jevy a činnosti spojené se
zájmy a povinnostmi mládeže. Dané tematické oblasti byly v následující kapitole začleněny
do komplexněji pojatého souboru sémanticko-tematických kategorií slovní zásoby mluvy
mládeže. Jedním z úkolů dotazovaných respondentů bylo převedení spisovné promluvy do
vlastní mluvy mládeže. Vytvořené věty sloužily jako částečný zdroj kontextualizovaných
promluv. Třetí dotazník byl určen pro české studenty a byl sestaven za účelem zjištění míry
porozumění mluvě ruské mládeže. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo
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respondentů.
Český a ruský dotazník zaměřený na sběr lexikálního materiálu
Dotazník zkoumající mluvu české mládeže vyplnilo 56 respondentů (30 dívek a 26
chlapců) ve věku od 13 do 25 let, přičemž průměrný věk více než dvou třetin dotázaných byl
15 let. 45 respondentů bylo žáky ZŠ s RVJ při PedF UK v Praze; ZŠ Milín a 5. ZŠ Příbram.
Výběr ostatních respondentů byl náhodný. Ruský dotazník vyplnilo celkově 53 žáků a
studentů (20 dívek a 33 chlapců). Během mého semestrálního studijního pobytu (září 2005 •eden 2006) na Puškinově státním institutu ruského jazyka v Moskvě jsem

provedla

dotazníkové šetření na Střední všeobecně vzdělávací škole № 1134, jehož se zúčastnilo 28
re

spondentů ve věku 14-16 let. 11 dotázaných ve věku 17-19 let pocházelo ze Státního

institutu ruského jazyka A. S. Puškina.

14 respondentů

ve věku

15-17 let

patřilo

k hokejovému družstvu lotyšské národnosti. Uvedení lotyšští mladiství navštěvují ruské školy
v

Pohraničním lotyšském městě

někteří pocházejí zbilingvních

Daugavpils

a jejich jazyková situace je značně individuální -

rodin, druzí komunikují pouze rusky.

Prostřednictvím

dotazování lotyšské mládeže bylo zjištěno několik zajímavých skutečností. Naprostá většina
j'mi užívaných výrazů se shoduje s jednotkami mluvy mládeže ruské národnosti. Rozdíly však
nalézáme ve frekvenci užívání jednotlivých výrazů. Všechny uvedené dotazníky byly
anonymní, respondenti uváděli pouze svůj věk a pohlaví.
»otazník určený ke zjištění úrovně porozumění ruské mluvě mládeže českými studenty
U dotazníku pro české respondenty, který zjišťoval úroveň porozumění mluvě ruské
^'ádeže, bylo požadováno uvedení znalosti cizích jazyků a délka jejich studia. Tyto
dotazníky vyplnilo 29 studentů ve věku 17-23 let. 17 respondentů (15 dívek a 2 chlapci) bylo
st

udenty Vyšší odborné školy cestovního ruchu v pražské městské části Řepy a 12 dotázaných

(9

dívek a 3 chlapci) pocházelo z příbramského Gymnázia J. A. Komenského. Všichni

Uve

dení respondenti studují ruský jazyk 3 roky. Studenti VOŠ cestovního ruchu studují
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ruštinu jako třetí cizí jazyk. Pro studenty Gymnázia J. A. Komenského je ruština vedle
angličtiny druhým cizím jazykem. Anglický jazyk studují všichni uvedení respondenti jako
první cizí jazyk.
Součástí tohoto dotazníku byly tři úkoly zaměřené na: 1. odhadnutí významu jednotek
přejatých z cizích jazyků (z angličtiny a méně němčiny); 2. určení významu frazeologických
jednotek, jež byly zapojeny do kontextu a 3. přiřazení ekvivalentu k původem ruským
výrazům zařazeným do synonymických řad.
L-Odhad významu jednotek přejatých z angličtiny a němčiny
Na cizojazyčný původ lexikálních výrazů byli respondenti upozorněni. Průzkumem
bylo zjištěno, že z 31 výrazů ruské mluvy mládeže, jež byly přejaty z angličtiny (22 výrazů) či
němčiny (10 výrazů), dotázaní rozuměli každému druhému slovu. Zajímavé je, že studenti
s

neznalostí

německého jazyka

přesto

odhadli

význam

téměř

čtyř

výrazů

z deseti.

Nejproblematičtějšími jednotkami z hlediska odhadnutí jejich významu byly:
-Analyzovaná jednotka
Jlonuiu
junamb
ндэсовый
jca^
J^uiu^
Jepjja^
ренайтоватъ

Správný překlad a původ výrazu
hodinky - od angl. watch
jíst - od angl. to eat
německý - od něm. der Bund (spolek)
dům - od angl. house
šťastný - od angl. happy
dívka - od angl. girl
přenocovat - od angl. night: noc

Počet správných odpovědí
0
2
4
5
5
5
6

Význam ostatních výrazů přejatých z anglického a německého jazyka byl odhadnut
Početněji. К výrazům френд (přítel - od angl friend), штудироваться

(studovat - od něm.

Uudieren), мутер (matka - od něm. die Mutter) byly přiřazeny správné ekvivalenty všemi
respondenty.
p

rvní část dotazníku přinesla následující zajímavé výsledky:

• Význam výrazu вотчи nebyl správně odhadnut nikým. U šesti respondentů se objevil
Překlad sledovat či sleduj. V tomto případě došlo к záměně anglického substantiva watch hodinky (jemuž je v ruštině přidávána koncovka množného čísla - и ) za sloveso to watch Vdovců, pozorovat.

Ve třech případech se vyskytla odpověď oči. Zde je zřejmá fonetická

Příbuznost s českým nespisovným výrazem voči.
• Význam výrazu xayc správně odhadlo pouze 5 respondentů. 8 dotázaných zaměnilo danou
jednotku výrazem chaos. Jiné varianty uvedeny nebyly.
• Význam výrazu .vanu (peníze - od angl. money) správně odhadlo 16 respondentů. 5
k á z a n ý c h tento výraz zaměnilo s anglickým man (muž).
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• Výraz бундэсовый

(německý - od něm. der Bund - spolek), u něhož došlo к sémantickému

posunu, byl ve čtyřech případech správně přeložen. 6 respondentů uvedlo ekvivalent
spolkový,

který vychází z doslovného překladu (pravděpodobná asociace s

Deutschland - Německo či Bundesliga - spolková

Bundesrepublik

liga).

Čeští studenti porozuměli polovině uvedených ruských přejatých výrazů, čemuž
napomohla jejich velice dobrá znalost anglického jazyka. Téměř poloviční úspěšnost odhadu
původem německých lexikálních jednotek (i přes značně omezené či téměř žádné znalosti
německého jazyka respondentů) si vysvětlujeme dlouholetým zakořeněním daných výrazů
v

povědomí české společnosti. Příčinou chybného odhadu významu zbylých přejatých slov

může být nedostatečná znalost ruského jazyka, který respondenti studují třetím rokem a
rovněž přepis původem cizojazyčných výrazů do azbuky. Lze předpokládat, že pokud by byly
dané izolované výrazy užity v kontextu, poměr správných odpovědí by byl vyšší.
^_V_ýbčr správné varianty překladu kontextualizovaného ruského frazeoloaismu
Druhá

část

dotazníku

byla

zaměřena

na

výběr

správné

varianty

významu

Contextualizovaných frazeologických jednotek. Úspěšnost výběru byla téměř poloviční.
Význam deseti frazeologismů byl odhadnut z hlediska správnosti odpovědi v následujícím
Pořadí (celkový počet respondentů - 29): Нам надо перед экзаменами массировать мозги. Musíme se před zkouškami pořádně učit. (25 správných odpovědí); Кончай базар и двигай
°П1сюда. - Zmlkni a padej odsud. (24); // сделаю все, чтобы мой ребенок был весь и шоколаде. ^děláni vše proto, aby bylo moje dítě plně zabezpečené. (22); Давай кинем кости к Мши е. - Pojď,
Půjdeme za Mášou. (22); Ты что, не заметила, что у него крыша съезжает. - Copak jsi si
"еvšimla, že blázní? (22); Неделю назад он коньки отбросил. - Před týdnem zemřel (18); Не
пора лц

шш

включить Чайковского? - Nevypijeme si šálek čaje? (9); У него голова в штаны

""'kleni. - Chce se mu velmi spát. (8); Он совсем скоро уже будет сидеть на стакане. - Již brzy
z

něj bude alkoholik. (6).
Výběr správné možnosti , ze tří nabídnutých variant překladu ruského frazeologismů

Za

Pojeného do kontextu byl do značné míry ovlivněn charakterem nabízených možností. Lze

Předpokládat, že vně kontextu bez možnosti výběru odpovědi by význam
frazeologismů
v

ýběr

uvedených

v daném množství odhadnut nebyl. V některých případech mohla usnadnit

určitá sémantická

spojitost s českým jazykem.

3 )
- p ř i ř a z e n í správného ekvivalentu к synonymické řadě tří ruských výrazů mluvy mládeže
Cíl třetí části dotazníku tkvěl v přiřazení spisovného významového ekvivalentu ke
lupině

tří synonymních, původem ruských výrazů. Správně byl přiřazen

ekvivalent
60

V průměru к jedné synonymické řadě. Význam byl správně odhadnut převážně u těch výrazů,
jež jsou založeny na totožných či velmi podobných sémantických posunech: дыня,
глобус - hlava (5 správných odpovědí); копыта,

лыжи,

педали

- nohy (4 správné

odpovědi) či jiné podobnosti s českým jazykem: клиник, наркота, химик
správných

odpovědí),

папирус,

К synonymické řadě зубрила,

сига,

пакур

букварь,

заучка

-

cigareta

(6

репа,

- narkoman (9

správných

odpovědí).

(nadměrně pilný student) nebyl přiřazen

odpovídající ekvivalent v žádném případě.
Význam původem ruských výrazů začleněných do synonymických řad byl průměrně
odhadnut pouze v jednom případě z deseti. Správný ekvivalent byl přiřazen především к těm
výrazům, u kterých byla zřetelná sémantická příbuznost s českým jazykem.
Výsledky

dotazníku

potvrdily

předpoklad

o

poměrně

vysoké

srozumitelnosti

cizojazyčných přejatých výrazů pro českou mládež. Původem ruské výrazy mluvy mládeže
jsou naopak pro české mladistvé méně srozumitelné a jejich význam j e správně odhadován
Především na základě podobnosti mezi oběma zkoumanými jazyky.
2.

P O Z O R O V Á N Í
Důležitou metodou získávání lexikálního materiálu v podobě přirozených mluvených

Promluv bylo pozorování komunikace ruské a české mládeže na ulici, ve škole, v prostředcích
městské hromadné dopravy, kavárnách, zábavních zařízeních aj. Tímto způsobem byly
zaznamenávány nové výrazy a zjišťovány také preference jednotlivých lexikálních jednotek
v rámci synonymických řad a tematické zaměření promluv.
^ H R O M A D N É

S D Ě L O V A C Í

P R O S T Ř E D K Y

Shromážděný materiál byl obohacen výrazy, jež jsme systematicky
2

vypisovali

časopisů pro mládež: Bravo, Bravo Girl, Dívka; Молоток, COOL! a také z dalších tiskovin:

Mesk, SPY• Московский
Ог

онёк.

Комсомолец,

Комсомольская

Правда,

Аргументы

и

Факты,

Další lexikální jednotky byly zaznamenány poslechem různých radiových a

televizních pořadů a filmů pro mládež (Snowbordáci,

Experti, Raftáci,

Vyvolení; Брат 1,

fyam 2, 9 Рота).
4

ROz НОVО R
Rozhovor

byl

užit

za

účelem

upřesnění

a

potvrzení

získaných

informací,

konzultovány byly taktéž přízvuky u některých výrazů přejatých do ruské mluvy mládeže
г

angličtiny. Tematicky se rozhovory vztahovaly к oblastem zkoumaným též v dotaznících -

sko

' a , přátelé, zájmy, hudba, sport, film, četba aj.
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5. B E L E T R I E
Lexikální materiál byl doplněn rovněž vybraným výrazivem z některých knižních
beletristických děl. Novela Natálie Kocábové Monarcha

Ahsint

obohatila analyzovaný

materiál o výrazy z drogového slangu. Samotná autorka patří svým věkem do výše vymezené
skupiny nositelů mluvy mládeže (14/15 - 24/25 let), což umožňuje považovat dané lexikální
výrazivo nejen za stylizované. Méně výrazů bylo přejato z následující tvorby Sergeje
Dovlatova:

Чемодан

a Viktora Pelevina: Generation

'77". Vypravěčský styl Sergeje

Dovlatova j e velmi bohatý na nejrůznější slangové, obecné, hovorové i vulgární výrazy.
Uvedený román Viktora Pelevina je svou tematikou velmi blízký ke sféře zájmů mnoha
mladých lidí (moderní masová společnost, reklama, experimentování s drogami) a autor
nezřídka užívá výrazy z mluvy mládeže. Lexikální výrazivo z těchto publikací obohacuje
nashromážděný materiál pouze jako doplněk, neboť je třeba zohlednit určitou stylizovanost
knižního projevu.
6- S L O V N Í K Y

A

JINÉ

O D B O R N É

P U B L I K A C E

Lexikální materiál ruské mluvy mládeže získaný prostřednictvím výše uvedených
Postupů byl za účelem kompletní sémanticko-tematické a slovotvorné analýzy doplněn
některými výrazy z těchto lexikografických publikací:
(Mokienko-Nikitinová 2001); Velký slovník
mládeže v systému současného
d

slangu

Velký slovník

mládeže

ruského

(Levikovová 2003),

žargonu
Žargon

ruského národního jazyka (Gojdová 2004). Pokud byly užity

alší zdroje, je odkaz uveden u konkrétního ruského výrazu. Internetové slovníky jako zdroj

""Uského lexikálního výraziva mluvy mládeže užity nebyly. Konkrétní odkazy na nalezené
r

uské

m

internetové slovníky mluvy mládeže a dalších sociálně diferencovaných útvarů je však

ožno pro informaci nalézt v příloze.
České

Prostřednictvím

lexikální
výše

jednotky
uvedených

mluvy

mládeže

postupů.

V

byly

získány

omezeném

v

naprosté

množství

byl

většině
soubor

"ashromážděných jednotek české mluvy mládeže doplněn výrazy z následujících odborných
Publikací: O českých slanzích

(Hubáček 1979 - lexikální jednotky přejaté ze zájmových a

Profesionálních slangů); Hantýrka pro samouky (Krátký 2004 - zastaralé lexikální výrazy a
°becná hantýrka); Mluva

materiál

mládeže

v jižních

Čechách

(Jaklová 1984). Využitý lexikální

byl doplněn rovněž výrazy z několika českých internetových uživatelských slovníků

(Coca Cola 1999, Češka 2001). V periodickém tisku (Instinkt, Magazín DNES+TV, Lidové
n

°viny) byly nalezeny krátké slovníčky výrazů mluvy mládeže (Zázvorka 2006/1, 31;

d o l o v á 2005/35, 9; Machálková 2006), kterými byl náš lexikální materiál rovněž obohacen.
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3.2

SÉMANTICKO-TEMATICKÁ

ANALÝZA

SLOVNÍ

ZÁSOBY

MLUVY MLÁDEŽE
Na základě sémantické analýzy shromážděného materiálu lze vyčlenit základní
sémanticko-tematické skupiny lexikálního výraziva užívaného ruskou a českou mládeží. А. I.
Djakov řadí к nejdůležitějším tematickým skupinám mluvy ruské mládeže následující
kategorie: молодёжная

тусовка; названия лиц; части тела; названия одежды и личных

вещей (2000, 20-34).
následujících

S. Gojdová třídí výrazivo mluvy mládeže podrobněji

sémantických

интеллектуальная

příznaků:

деятельность,

названия

чувства,

лиц;

состояния,

сознание

деньги,

денежные

отношения;

характеристика;

речевая

правоохранительные

органы;

принадлежности,

передвижение;

оценка

деятельность;
оружия;

итернет; приветствия

СМИ,

человека,

их проявления;

пьянство; работа, приобретение средств для существования;

podle
его

наркотики;

обучение в вузе, в школе;
предметов,

явлений,

взаимоотношения
компьютеры

и

их

полов;
компьютерные

(2004а).

Po provedení sémantické analýzy slovníku mluvy ruské a české mládeže jsme se

rozhodli

vyčlenit

15

základních

sémanticko-tematických

skupin,

které

se

terminologicky shodují s klasifikací S. Gojdové: názvy osob; škola a studium;
předmětů, jevů a jejich charakteristika;

peníze a peněžní částky; alkoholismus;

řečová činnost; vědomí člověka, psychické
Jedinci různého

pohlaví;

Prostředky, počítač,

dopravní

hodnocení
toxikomanie;

stavy; pracovní činnost; vzájemné vztahy

prostředky,

internet; pozdravy.

zčásti

pohybová

činnost;

hromadné

mezi

sdělovací

Ve shodě s А. I. Djakovem jsme dále vyčlenili

samostatnou tematickou skupinu: vnější vzhled - části těla. Na základě zjištění poměrně
y

elkého množství

výrazů

spojených s asociálním jednáním, jsme

vyčleněných sémanticko-tematických

zařadili

skupin kategorii s názvem: kriminální

к souboru
a

násilná

ěinnost.
Prostřednictvím porovnání jednotlivých českých a ruských výrazů, jež jsou užívány
Pro označení

identických

objektů, jsme

rovněž poukázali

na sémantickou

motivaci

Pojmenování jednotlivých osob. předmětů, jevů, vlastností, činností či jiných příznaků
v mluvě české a ruské mládeže. Uspořádání daného výraziva nezohledňuje frekvenci užívání.
Tento výčet lexikálních jednotek slouží především pro ilustraci sémanticko-tematického
Zaměření mluvy mládeže.

63

1. N Á Z V Y

OSOB

Výrazy této tematické skupiny patří к nejfrekventovanějším objektům metaforizace a
emocionálnč-expresivního hodnocení. Sociální a sociálně-profesionální členění

mládeže

podmiňuje také její zvláštní vztah к jedinci jako osobnosti. Mladistvý jako člen určité sociální
skupiny rozlišuje jedince na „své" a „cizí" a zaujímá к nim vztah odpovídající tomuto
přemýšlení. К nej frekventovanějším jednotkám mluvy ruské a české mládeže patří výrazivo
označující osoby podle pohlaví a také osoby podle profese a nejrůznějších jiných příznaků
(viz kategorie 2, 6, 7 , 8 , 11).
^ Dívky a ženy (výrazy identicky motivované / další)
Pohledné a sympatické:
• broskvička,

bonbónek,

sympaťanda,

zboží, / buchta, matroš, masíčko,

baba, borka,

kusanec, kost, roštčnka, štěrbina, bembeřice, prdelka, kočka, kóča, kočanda, číča,
sl

'ávička, šťabajzna, lízátko, pusinka,

•

персик,

конфетка,

kus,

sexbomba,

kořenka;

симпатяга,

товар,

/ киска,

красотка,

кадрица,

малышка,

вишенка, абрикос, мечта, зайка, тёлка, чикса, чувиха, лапа;
n

epřitažlivé, nesympatické či hloupé:

~*~netvor, nestvůra, zrůdička; strašidlo; koště, / zjev, kopřiva, dorota, jepice, příšera,
l

°chneska,

špekna, tlama, megera, kombajn, dylina, loser [hc.zUrj,

s

hybrid, humus,

°cka, škeble, lama, mařka, mařena, maska, kisna, pizda, trapka, roští,

vidlačka;

• Уродка;

мотыга,

страшилка;

Трансформатор,

метёлка,

/ швабра,

шалава,

шмара,

эскалатор, мымра, лапоста, анаконда,

киборг.

mutant,
hydra,

кикимора,

^ Chlapci a muži
Pohlední, sympatičtí či uznávaní v kolektivu svých vrstevníků:
• kocourek,

kanec, / brouk, bůh, slaďouš,

milášek, samec, kusan, idol,

playboy,

sekáč, kanón, týpek, typ, kořen (pohlední a sympatičtí); king, mástr, machr, řízek,

bourák,

husťák, huston, frája, frajer,

cukrouš,

borec, boryš, párkos,

bomber

(uznávaní v kolektivu svých

vrstevníků);
• котёнок, кабан, / чувак, козлик, малыш, мачик (pohlední a sympatičtí); пацан (uznávaný
v

kolektivu svých vrstevníků);

ne

Pntažliví, nesympatičtí či hloupí:

^ b S

typan, slizoun, slizák/bhkcd^he^šák

v

jouda,

balík, dřevák, íkvoň, íkváč,

°lez, vometák, troll, degén, vidlák, pičifuk, tragéd, choroš,

• Уманоид,

Вася Крякни, отстойник,

vopruzák;

пельмень, отморозок,

дятел, лось,

лохан;

vobejda,

s vypracovanou postavou:
~*~arnold, Švarce negr, / masér, vazba, vazoun, udělátor, korba, korbič, bejk, hrana, hrouda,
nabušenec, nařachanec,

rambič;

• арнольд, Шварценеггер, / качок, кулёк, квадрат.
Rodiče
• staříci, geronti, starý, naši, fosílie (rodiče); mutra (matka), fotr, fotřík, fog, fogyč (otec);
alieni, kyslíkáři (důchodci);
• предки, родичи, родаки, шнурки, пэрэнты, черепа (rodiče); мазер, паханка (matka);
фазер, батон, пахан (otec).
•

Národnostní menšiny (V této skupině se odráží specifický vztah ruského a českého

národa к národnostním menšinám. V mluvě mládeže nemusí mít uvedené výrazy nutně
rasistický podtext, ale ani to není výjimkou.)
~~*~cígo, cigoš, negr, Ital, indián (Rom), rákosník, čong, větev (Vietnamec),

bambusačka

(Vietnamka), úkáčko (Ukrajinec);
• негатив, уголёк, пушкин (Afroameričan), азер (Azerbajdžánec), хач, чернота,

носорог,

лохидзе (obyvatel Kavkazu), лабас (Litevec), бульбаш (Bělorus), желток (Aziat).

2

- ŠKOLA A STUDIUM

^

Pojmenování

učitelů

podle

vyučovaných

předmětů;

pojmenování

ostatních

Pracovníků školy
• sporťák (učitel tělocviku), anglinářka (učitelka angličtiny), čedinářka (učitelka češtiny);
llč

a, soudružka (učitelka); říďa, říďas, řeďule (ředitel);

• истеричка (učitelka dějepisu), химоза, химичка (učitelka chemie), шизик (učitel fyziky),
Француз (učitel francouzštiny); тычер, мучитель

(učitel); dup, дирюга, фюрер,

хозяин,

Ше

Ф (ředitel).
Pojmenování předmětů

•

občanka

(občanská

výchova),

matika

(matematika), /

literka

(literatura),

kampy

(informatika), konzerva (konverzace), čeďák, čedina (čeština), pracák (pracovní cvičení),
švajnina (němčina), fýza (fyzika), laborka (laboratorní cvičení);
• гражданка

^Ueralura),

(граждановедение - občanská výchova), матика (matematika), / литра

оЬщесмю

(обществочнаиие - nauka o společnosti),

языком

(языкознание -

l«'ykověda), инглиш (angličtina), Ооич (němčina), фол к (folklór).
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^"Pojmenování klasifikačních stupňů
• bajle, kule/koule/kulman,

sardel, bůr, plnej počet (nedostatečně), štýra, čtverák, židle, sesle,

stolička, čtverec (dostatečně), lidovka, trója (dobře), čajka (velmi dobře), bič (výborně);
• забор (nedostatečně - единица), параша, банан, гусь, твикс (dostatečně - двойка),
тройбан, трюндель (dobře - тройка), хор (velmi dobře - хорошо), отл, файф (výborně отлично).
• Pojmenování ostatních předmětů a jevů spojených se vzdělávacím procesem
• šprtat, bifloval, drtit, srotit, hustit (úporně se učit), bouda, ustav, pakárna, cvokárna (škola),
Puknout, rupnout, řachnout, prasknout,

proletět

(neuspět u zkoušky), obšlehnout

(opsat),

kontrolka (kontrolní práce), domácák (domácí úkol), zápich (zápočet);
• грузить, долбать, ботать (úporně se učit), казёнка, скул (škola), завалить,

(neuspět

пролететь

u zkoušky), сдуть (opsat), контроша (kontrolní práce), хом ворк (domácí úkol),

дубинка (ukazovátko).

HODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ, JEVŮ A JEJICH

CHARAKTERISTIKA

* Kladné
• hustý, hustota, ~drsný7nábušenýmazec,
březový,

slušný,

vodvaz,

kvalitativní, rubárna,

bomba,

supr,

mars, marast,
špica,

brutus,

masakr,

libový,

maso,

kotel,

nátěr,

bobrý,

suprafon,

rachot, vostrý, ukázkový, gul, cool [ku:l], petelice, fičák, hukot, ty

krabe, vychytaný, šleha, mocný, megový, žrádlo, žraso, čupr, boží, epesní, luxusní,
labůžo, famózní, jízda, hustopeč, rufus, mlaskózní, solidní, balada,

пасено),

клёвый

(клёво),

Ка

(кайфово),

офигенный

мазовый

(мазово),

(офигенно),

офигительный

понтовый

(понтово),

ex,rovní,

našlapaný;

• «Рутой (круто), крутняк, прикольный (прикольно), здоровский (здоровски),

йфовый

nářez,

классный

(офигительно),
рульный

обалденный (обалденно), супер, зашибись, лафа, оттяжный, атомный,

(рульно),

забойный.

^ Záporné
• Vopruz, výmaz, pruda, vojeb, demo, řiť, zrada, hegeš, klasika, kadák, humáč, řídký, jetý
* °fnctnoů,

отстойный,

параша,

лажовый,

беспонтовый,

блин,

фиговый,

пипец,

Фуфловый, фигня, голимый, облом, в косяк, в лом, гнилои;
Některé výrazy mohou vyjadřovat jak krajně pozitivní hodnocení, tak i krajně negativní (např.
Qma

cubiú, amac, hustý, drsný, fičák, soda, hardcore [ha:dh:r]

aj.).
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4. V N Ě J Š Í V Z H L E D - Č Á S T I T Ě L A (výrazy identicky motivované/jiné)
Nos
• zoban; chobot, / rypák, sosák, trumpeta, smrkáč, čuchometr,
• юиов, шнобель; хобот, / слива, шпопак,

skoba;

шнорхель.

Ruce
• hrábě; klepeta; tlapy, pracky; ploutve; sirky; pádla; křídla, /pařáty,

hnáty,

• грабли; клешни; лапы; ласты; спички; вёсла; крылья, /отростки,

палки,

paznechty;
ветки.

• dřeva; kopyta; protézy; ploutve; pahýly; berličky; hokejky; pedály, / haksny, hnáty,

fajfky,

krovky, sulcky;
• дрова; копыта; протезы; плавники,
булки, колёса, коньки,

ласты; культяпки;

костыли; клюшки; педали. /

лыжи.

Hlaví
• řepa, koule, / makovice,

kebule, kokos, kotrba, bedna, škeble, palice, škéca, lebza,

šiška,

škopek;
• Репа, шар, / башня, башка, тыква, чайник, глобус, дыня, купол.
-у
lišta
• ehlebárna, /zobák,
• хлебалытк,

kafemlejnek, pysk, tlama, pant,

/ варежка,

кормушка,

дупло,

kušna;

поддувало,

хайло,

мясорубка,

ботало,

Ха

валышк.

* nárazníky, balóny, melounky, /dudy,

vemena, kozy, válce, bubny,

pahorky;

* 6Уфера, шарики, дыньки, / кокосы, бомбы, фары, вёдра, пулемёты,

батоны.

Obličej
budka, tlama, / fasáda, ciferník, kejhák,
* будка, морда, / щи, табло, фейс,

vizáž;

вывеска.

^statní organy
* Uši: plachty, plácačky,

vlasy: sláma, hnízdo, /háro, deka, hříva; oči: bulvy, mužský

Pohlavní úd: kláda, lano, nářadí, brko, péro, klacek, pták, vercajk,
* Uši: локаторы,

vlasy: солома, гнездо, /патлы,

Mužský pohlavní úd: баклажан,

инструмент,

nádobíčko,delfín;

xaep; oči: моргалы, зенки,

морковка,

начальник,

зырки;

хобби.
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5. P E N Í Z E A P E N Ě Ž N Í

ČÁSTKY

• many, mana; love; finance, / prachy, prašule,

keše, mergle, chechtúky,

króne,

papírky,

lováky, cachy, škvára, vata, floky, vejvar, zrní, lupeny, mařeny, voves; kačka (koruna), bůr,
pětikáble (5 korun), pětka, deska (10), dvacka, dváca (20), páďo, pade, pajska, padik,
(50), kilo, čento, stovák, stováč, hradčany (100), péťo, pětikilo, pěliháha, pětičento
tác, hadr, klacek, kolík, papír,

talíř (1000), meloun,

padina

(500), litr,

míč (milion); cvakat, solit,

cálovat,

zatáhnout (platit);
• мани; паве (лавэ); финансы,
капуста, средства;
(100), пятихатка

/ бабки, бабло, баблосы,

бабульки,

зелень,

пятак (5 rublů), чирик, червонец (10), полтинник

(50),

лавандос,
стольник

(500), косарь, кусок, штука, штукарь (1000), лимон (milion); башлять

максать (platit).

6. A L K O H O L I S M U S
^ Pojmenování alkoholika
~~*~aíkáč, nasávač,

vykalenec,

násoska,

chlastač,

chmelič,

nótor, notář, notorák,

mazavka

(alkoholik); pařmen, kalič (častý konzument alkoholu);
• ялик, алкаш, алкалоид, алконавт, анкл бенс, дринчуга, синяк, бухач,

клиник.

^ Užívat alkohol
~*~~čučat, nasávat, chmelit, kalit, lámat, pařit, žahat, cinknout se, nacamrat
Zadrátovat se, namést se, natankovat,

spráskat

se, nalámat

se, zbořit se, zežrat se, zlít se, zlískat

se,
se,

zkárovat se, zmrskat se, zrušit se, ztřískat se;
* бухать,
л

ампасить,

7

гасить,

дринкать,

синять,

алканить,

жрахать,

колбасить,

емелить,

метелить.

- TOXIKOMANIE
Pojmenování narkomana

* fetka, smažka, hulič, vysmaženec,

vypálenec, vykroucenec,

* "арк, наркоиш, торчила, таракан,

vyhulenec;

uiupeeoù.

^ Pojmenování narkotik a jejich druhů
* matroš (drogy), běloba, sníh, cukr, koks, pudr (kokain), herák, héro, ejč (heroin), perník,
| piko, péčko (pervitin), haš (hašiš), tráva, ganža, hulení, hůlo (marihuana), brko, brčko,

joint

№Cbint], špek, bambáro (cigareta marihuany);
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• дрянь, дурь, наркота, ширево (drogy), кокс, мука, снег (kokain), гаррик, герасим,

эйч

(heroin), гаш (hašiš), баш, травка, мара (marihuana), винт (pervitin).
• Užívat drogy
• šlehnout si, napudrovat si nos, sjet se, prásknout si, zahulit, smažit, houchout si, střelit si;
• сидеть на игле, торчать, вмазать, трескаться,

8. K R I M I N Á L N Í A N Á S I L N Á

ширяться.

ČINNOST

• Pojmenování kriminálníků a násilníků
• čórkař,

chmatúk

(zloděj), šméčkař,

šmelinář

(podvodník), řezník,

houchač,

mlátička

(násilník);
• рыбак, удила, урка (zloděj), киллер,мокрушник

(vrah), жучара, кидальщик

(podvodník).

^ Podvodná a násilná činnost
•

vyčárovat,

čórnout,

(Podvádět), (v)oddělat,

sbalit,

votočit,

skrouhnout,

čajznout,

holit,

seknout,

sejmout, (v)odkráglovat

štípnout

(krást),

(zavraždit), dylítovat,

šmelit

resetovat,

v

ytečkovat, zmydlit, zřezat, zrubat (uhodit, zbít koho);

• тыкать,

дыбить, шушерить,

(zavraždit), мочить,

бомбить (krást), кидать, ломать (podvádět),

дуплить, чинить

(bít

замочить

koho).

^ Pojmenování policistů
*floydi, švestky, chlupatý, fizlové, benga, pendrekáři,
• мусор, мент, легавый,

9

' PRACOVNÍ

poliši;

мильтон.

ČINNOST

• /ас/iat, hákovat, makat, rubal, (v)ohánet se, šroubovat ( pracovat ), faiha, rachota,

makačka

^ г Щ / Ш 1 п ( 1 (nedbalá práce);
• пахать, воркать, горбатить

(práce),
1()

косьба

ua кого, джобать, молотить (pracovat); пахота, ворк

(nedbalá práce).*

- ŘEČOVÁ

ČINNOST

* Pindat, camrat, kafrat, krákorat, mlít, kušnit, cincat, žvanit, klábosit, plkat, hemzat,
lni

'i>ilat, krafat, vyklopit,

kydat,

tlachat;

* базарить, базлать, чесать, молотить,

кофемолить,

спичить,

токать.
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11. V Ě D O M Í Č L O V Ě K A , P S Y C H I C K É

STAVY

• rauš, úlet, špička, havaj, hédoné (stav radosti, nadšení, uspokojení), depka, frustráč,
psycho (stav sklíčenosti, deprese), šiblej, šíbnutej, vadnej, pošahanej,

schýza,

trhlej, šouplej,

šáhlej

(bláznivý), psychouš, pošahanec,

mešuge (blázen), zvencnout se, šibnout komu (zbláznit se);

•

(stav radosti, nadšení, uspokojení), облом,

кайф,

балдёж,

депрессняк

торчикоз

(stav sklíčenost, deprese), шизанутый,

двинутый,

долбанутый,

чокнутый (bláznivý), крезоид, шизик, шизоид (blázen), шизануться

• сосаться,
впасть

/ кисаться,

лизаться,

(zamilovat se), скадриться,

крезанутый,

POHLAVÍ

se, muchlovat se (líbat se), zabouchnout

se), sbalit, nabalit, klofnout, nabrnknout,

лом

(zbláznit se).

12. V Z Á J E M N É V Z T A H Y M E Z I J E D I N C I R Ů Z N É H O
• cucat se, / frantit se, (v)o(b)lizovat

даун,

se (zamilovat

ulovit, uhnat (namluvit si dívku);
чвакнуться

(líbat se), втрескаться,

втюриться,

подклеить, приклепать (namluvit si dívku).

13. D O P R A V N Í P R O S T Ř E D K Y A P O H Y B O V Á

ČINNOST

^ Dopravní prostředky
• tágo, drožka (taxi), fáro, kára, stroj, žihadlo (výkonný a luxusní automobil),

plechovka,

Popelnice, piksla (starý automobil), bavorák, bávo (BMW), měďák, méďa (Mercedes), socka
(městská hromadná doprava), krtek (metro), bajk (jízdní kolo);
• тачка,

тачила

(taxi), кар,

колесо

(automobil), бумер

(BMW), мерзавец,

мерин

(Mercedes), копейка (autobus, tramvaj, trolejbus), велик (jízdní kolo).
^ Pohybová ěinnost
• valit, pádlovat, /táhnout,

plavat, hasit si to (jít), slimejšit, prdelit se, doškobrtat

Se

odtáhnout,

pomalu), vysmahnout,

v

°dkýblovat

vypařit se, zdekovat

se, zpakovat

se,

(pohybovat
odprejsknout,

(odejít, utéct), fofrovat, mastit, túrovat, prát, sypat, plachtit, fičet, svištět,

drandit

(pohybovat, se rychle), slejzat se (scházet se);
• переть, грести, / хилять,
с

кипеть, слинять

шкандыбать,

пилить,

капать (jít), свалить,

смазаться,

(odejít, utéct), шарашить (jít rychle), швендять (jít pomalu).

^HROMADNÉ

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY, POČÍTAČ,

INTERNET

• bedna (TV), komp (PC), / gameska, pařba (počítačová hra), pařit, mastit, špilit (hrát na
Počítači), cédéčko,

cédo, placka (kompaktní disk - CD), ajsíkjú, icékvéčko

(1CQ - program

frčený k posílání textových zpráv mezi uživateli internetu), ínet, net, infernet, síť (internet),
Sur

fovat,

brouzdat (hledat na internetu), fleska (přenosná paměťová karta);
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• ящик (TV), коми (PC), / гейм (počítačová hra), видюшник,

видак (videomagnetofon),

клава (klávesnice), винда (operační systém Windows), сетка, инэт (internet), асъка (ICQ),
мыло (e-mail), болванка (prázdný kompaktní disk).

15. P O Z D R A V Y
• tě péro, tož vítaj, zdárek, zdarec, tě bůh, tě budka, zduř, zduř pero kuř, tě péro

bambáne,

kuř buřt, čus bus autobus, čágo, čau negře, pic, tě vidím;
^здорово,

хай, турбохай, хэйя, бай, покеда,

алоха.

Vyčleněné sémanticko-tematické skupiny ilustrují základní komunikační oblasti a
zájmové, popř. pracovní prostředí, v němž se mládež realizuje. К nejobjemnějším skupinám
Patří názvy osob; škola a studium; oblast hodnocení předmětů, jevů a jejich charakteristika,
ale také toxikomanie či alkoholismus. Alkohol a narkotika jsou pro dnešní mládež pojmy
blízkými a v poslední době rovněž narůstá množství příležitostných uživatelů drog z řad
mladistvých. Tato skutečnost podporuje tvrzení o aktivní spolupráci slangu narkomanů
s

mluvou mládeže.
Při porovnání nej frekventovanějších výrazů v ruštině a češtině je zřejmé, že mnoho

v

ýrazů je vytvořeno v obou jazycích na základě identické motivace (př. репа

сосаться / cucat se, снег / sníh, переть / valit, товар / zboží, персик / broskvička,
nárazníky, ласты / ploutve,

/

řepa,

буфера/

кабан / kanec aj.). Tato motivace vychází především z určité

významové podobnosti a v současné době také z přejímání výrazů z angličtiny (комп / komp,
м

они/

many ).
Uvnitř jednotlivých sémanticko-tematických skupin jsou patrné vzájemné synonymní

vztahy mezi lexikálními jednotkami. Při podrobnějším zkoumání lze klasifikovat rovněž
Případy

antonymie.

systematicky

homonymie

a paronymie.

Lexikální

zásoba

mluvy

mládeže

je

uspořádána, což je potvrzováno přítomností systémových vztahů ve slovní

zásobě jazyka mládeže. O systémovém charakteru mluvy ruské a české mládeže a
jednotlivých systémových vztazích mezi lexikálními jednotkami tohoto jazykového útvaru

Pojednává následující

kapitola.
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3.3 SYSTÉMOVÉ

VZTAHY

MEZI

LEXIKÁLNÍMI

JEDNOTKAMI

MLUVY MLÁDEŽE
Lexikální

jednotky

mluvy

ruské

i

české

mládeže

vstupují

do

vzájemných

synonymních, homonymních, antonymních a paronymických vztahů, což svědčí o systémové
organizaci

slovní

zásoby

»pojmenovávací jednotky
a

jsou

kontextově

slohovými,
konotaci

útvaru.

Synonyma

představují

podle

P.

Hausera

slovní i víceslovné, které se různí formou, ale shodují se

zaměnitelné.

expresivními

v

tohoto

Mohou

a možností

se lišit dalšími

užití. Shoda

ne. Protože označují touž skutečnost,

významovými

v denotaci je

znaky

významem
a

příznaky

vždy podmínkou,

musí být stejného slovního

druhu"

shoda
(1980,

87). Synonymie je v mluvě mládeže jevem velice rozšířeným a jednotlivé výrazy tvoří různě
rozsáhlé synonymické řady. Příčinou existence velkého množství synonym v mluvě mládeže
J e podle А. I. Maročkina potřeba různorodého expresivního vyjádření. Častým užíváním se
ex
n

presivní výrazivo „opotřebovává", tedy ztrácí svou intenzitu a je nahrazováno výrazy

°vými, přičemž staré lexikální jednotky často koexistují se slovy nově vytvořenými. Velké

množství

synonym umožňuje vyhýbat se příliš častému užívání stejných lexikálních jednotek.

" Таким

образом,

Ротирующих

можно
какое-либо

Э1Са

ргонопосителей

предположить,
значение

(=активностью,

и

что

между

актуальностью

частотностью,

количеством
данного

реализиции

синонимов,
значения

в речи)

для

существует

п

(1998, 71). V mluvě mládeže existují různě dlouhé synonymické řady

a

к většině výrazů lze nalézt synonymní ekvivalent. К nejdelším synonymickým řadám patří z

Рямая зависимость"

h,e

diska analýzy námi vyčleněných sémanticko-tematických skupin lexikálního výraziva

mluvy mládeže soubory jednotek označujících kladné a záporné hodnocení předmětu a jevů.

^ l e výrazy označující osoby, části těla, peníze a peněžní částky, různé psychické stavy atd.
Součástí synonymických řad mohou být lexikální výrazy různé povahy i rozličného
Původu. Při analýze synonymních jednotek byly zjištěny speciální typy synonymie, z nichž
některé popisuje také А. I. Maročkin. Velmi často se v synonymických řadách mládežnického
v

yraziva setkáváme s různými slovotvornými a fonetickými variantami. Do řady synonym

s v

ýznamem označení dívky mohou být zařazeny následující slovotvorné varianty: kóča /

k°cka / kočanda / kočička; герла / герлёнок / герлёиыш / герлица / герлуха / герлушка.

К

t e t i c k ý m variantám patří například výrazy jako сэшн / сэйшн / сэйшен / сэйшон,

se

kter

ými se

setkáváme

převážně

ti

anglicismů

(Mokienko-Nikitinová 2001). Určitá

část

synonymických řad vznikla podle А. I. Maročkina jako důsledek sociální stratifikace uvnitř
s c

° 'álně diferencovaných

útvarů a nestejnorodosti nositelů mluvy mládeže. V jedné
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synonymické řadě se tak mohou vyskytovat výrazy původně mládežnické

společně

s jednotkami přejatými z nejrůznějších zájmových a profesionálních slangů a argotu. Jako
příklad uvádí autor řadu ruských pojmenování rodičů: предки, родаки, кости,

фазер-мазер

(výrazy obecně mládežnické), олды, прэнты (ze slangu hippies), черепа (ze slangu pánků),
шнурки (ze žákovského slangu) (1998, 75-76). V české mluvě mládeže odpovídá tomuto typu
synonymie

například

řada

výrazů

pojmenovávajících peníze:

many

(výrazy

obecně

mládežnické), prachy (ze zlodějského argotu), love, lováky (z cikánského argotu) (Krátký
2004). Neméně zajímavou se jeví také analýza synonymních jednotek z hlediska vertikálního,
neboť jednotlivé výrazy se mohou lišit také svým „stářím". Ne vždy platí, že čím staršího
Původu daný výraz je, tím je méně aktuální. Často se starší výrazy mluvy mládeže znovu
vrací do aktivního užívání a vytěsňují některé lexikální jednotky novější. Skutečnost
koexistence slov různého stáří v téže synonymické řadě nám umožňuje vyčlenit dva typy
synonym, které А. I. Maročkin nazývá synchronními synonymy (синхронические
a diachronními synonymy (диахронические

синонимы)

синонимы). Synchronní synonyma jsou lexikální

jednotky, které začaly být užívány v přibližně stejnou dobu, zatímco synonyma diachronní
vznikala v různých časových úsecích. Jako příklad synchronní synonymie v české mluvě
mládeže uvádíme výrazy označující internet: net / ínet / infernet / síť. Diachronní synonymii
Maročkin ilustruje na příkladu lexikálních jednotek označujících v ruštině 1000 rublů. Tyto
výrazy se objevovaly v mluvě mládeže v následujícím pořadí: кусок
косая/косарь

штука ->• тонна -»

(1998, 76).

Antonymní vztahy jsou zastoupeny v mluvě mládeže řidčeji než vztahy synonymní. J.
Hubáček při charakteristice antonymie uvádí, že Je založena na protikladnosíi
v

ýznamu. Na rozdíl od synonymie

sdružuje antonymní

(opačnosti)

vztah pouze dvojice chápané

kladný a záporný pól a uplatňuje se jen и části slovní zásoby (u lakových, která
nějaký sém stupňovatelný
Uv

do prolikladnosti)lí

jako

obsahují

(1998, 64). Promluvu mládeže je způsob

ažování v krajnostech, bez připouštění kompromisů jedním z typických příznaků. Vztah

Protikladnosti nalézáme například u výrazů hustý - řídký, jež mají význam kladného
úporného hodnocení. Mezi těmito jednotkami mohou ležet výrazy další. „ Таким
а

'"Понимы

Mn
0s
tv

- это полюсы определённого

семантического

ряда"

образом,

(Kopecký 1974, 60).

o h o antonymních jednotek nalezneme při porovnání kladného a záporného hodnocení

°b, předmětů a jevů (viz kapitola 3.2). Ojediněle jsou antonyma, a to především v ruštině,

°řena od stejného základu a označují přítomnost či nepřítomnost určitého příznaku. „ О т

Ношений
противоречия),

противоположности
которые

понимаются

нужно

отличать

как отношения

отношения
двух

отрицания

взаимоисключающихся
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понятий,
звеньев"

между

которыми

нет

и не может

быть

промежуточных

смысловых

(Kopecký 1974, 60). Jako příklad takovýchto antonym byly nalezeny výrazy:

врубон (pochopení) - неврубон (nepochopení), npyxa (úspěch, štěstí) - непруха (neúspěch).
Homonyma představují podle P. Hausera „slova se stejnou formou,

ale zcela

různým

významem. Shoda ve formě je и nich náhodná. Poznávacím znakem je to, že se významy и nich
nedají odvodit jeden z druhého jako při polysémii"

(1980, 79). Výskyt homonymních vztahů

v mluvě mládeže je spojen především s vnitřní stratifikací sociálně diferencovaných útvarů.
Formálně totožné výrazy mohou mít v různých slanzích různorodý význam. Pokud tyto
jednotky přecházejí do mluvy mládeže, vznikají tak mezi nimi homonymní vztahy. Jako
Příklad můžeme uvést výrazy: репа

-

1

zkouška (hudební slang - od репетиция),

hlava; obličej (výraz obecné mluvy mládeže),
3

2

RlP-protokol (počítačový slang) (Mokienko-

Nikitinová 2001). Homonymii lze nalézt také mezi vlastními lexikálními jednotkami mluvy
mládeže: косарь udavač; cígo vysmahnout -

1

1

1

člověk vyhýbající se povinnostem, 2 tisíc rublů; сучок -

cikán,

odejít,

2

2

cigareta;

hulit -

1

kouřit marihuanu,

2

1

r u k a , 2 zrádce,

rychle se pohybovat;

vypálit disk. Důležité je však odlišit homonymní vztahy od případů

Polysémie (mnohoznačnosti), která vychází rovněž často z vnitřní stratifikace sociálně
diferencovaných útvarů, ale na rozdíl od homonym existuje mezi polysémantickými výrazy
významová spojitost na základě určitého společného příznaku. Mnohoznačnost lze nalézt
"apříklad u výrazů: тусовка-

1. shluk, sběh lidí (zločinecký argot), 2. rvačka, hádka, skandál

(zločinecký argot, mluva mládeže), 3. skupina lidí se společnými zájmy (mluva mládeže). 4.
místo sdružování mládeže (mluva mládeže), 5. večírek (mluva mládeže), 6. rockový koncert
(hudební slang) aj. (Mokienko-Nikitinová 2001); pařit - 1. pít alkohol, veselit se (mluva
mládeže), 2. hrát hry na počítači (počítačový slang, mluva mládeže).
Případy paronym, „slov ne zcela shodných,

lišících se však jen

některým

rysem"

(Hauser 1970, 84), se vyskytují v mluvě mládeže řidčeji než ostatní systémové vztahy.
Pa

ronymické vztahy jsou založeny na formální, a to zpravidla fonetické podobnosti

'exikálních

jednotek a jejich významové odlišnosti. Jako paronyma lze klasifikovat výrazy

Pařit (pít alkohol, veselit se; hrát hry na počítači) a spařit (splést se, mít smůlu);
(studentská kolej; základy společenských věd) а общак
(Mokienko-Nikitinová 2001); мочалка (dívka) а мочилка

общага

(věc ve společném vlastnictví)

(bitka).

Analýza systémových vztahů uvnitř lexikální zásoby jazyka mládeže potvrdila, že
rn)

uva mládeže tvoří jazykový systém, který je vnitřně organizován a systematicky uspořádán.
frekventovanějším systémovým vztahem mezi lexikálními jednotkami mluvy ruské i české

^'ádeže j e vztah synonymní. Většinu

lexikálních

jednotek lze začlenit do synonymických řad,
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které mohou být tvořeny jak dvěma výrazy, tak i dvěma desítkami lexikálních jednotek. Ve
srovnání se synonymií jsou ostatní systémové vztahy zastoupeny v mluvě ruské i české
mládeže řidčeji.
V následující kapitole budeme analyzovat slovní zásobu mluvy ruské a české mládeže
z hlediska způsobů jejího obohacování. Seznámíme se nejen se základními transformačními
Postupy tvorby nových slov, ale také s postupy transpozičními, které obohacují slovní zásobu
mluvy ruské a české mládeže prostřednictvím využití pojmenování již existujících lexikálních
jednotek.
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3.4 ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY MLUVY MLÁDEŽE
Nejproměnlivější jazykovou úrovní mluvy mládeže je bezpochyby slovní zásoba.

Každá generace

přejímá část lexikálních jednotek od svých předchůdců, ale vytváří si také své

vlastní, nové výrazy, jež korespondují s potřebou stále více výraznějšího, neotřelého a
originálního vyjadřování. V jazyce mládeže se tak mísí starší lexikální jednotky snovými a
postupem času se jejich vzájemný vztah vyhraňuje. Starší výrazy zanikají či se znovu vrací do
aktuálního užívání. Slovní zásoba mluvy mládeže disponuje stejnými způsoby obohacování
slovní zásoby jako ostatní útvary národního jazyka. Rozdíly nalezneme především ve
frekvenci užívání jednotlivých postupů. Na rozdíl od spisovného jazyka je slovotvorba
v

mluvě mládeže mnohem dynamičtější a také vynalézavější, výrazně se projevuje hravý a

e

m o c i o n á l n ě - e x p r e s i v n í charakter mluvy mládeže. Slovní zásobu tohoto jazykového útvaru

obohacuje rovněž velké množství obrazných a přejatých slov a také expresivní modifikace
neutrálních a hovorových spisovných výrazů.
Způsoby obohacování slovní zásoby na obecně jazykové úrovni lze klasifikovat podle

různých

hledisek. Základní stavební kámen pro českou nauku o tvoření slov položil kolektiv

Pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV, vedený M. Dokulilem, který vydal v 60. letech
dvě

publikace

věnované české

slovotvorbě:

Teorie

odvozování

slov

(1967),

Odvozování

Podstatných jmen (1067). Na tuto klasifikaci se odvolávají ve svých pracích rovněž další čeští
jazykovědci.
Přemysl Hauser třídí slovotvorné způsoby ve své publikaci Nauka o slovní zásobě na
Uvozování (derivaci), skládání (kompozici) a zkracování (abreviaci). Odvozování rozčleňuje
Podle slovotvorných postupů na příponové a koncovkové, předponové a kombinované,
krámci těchto postupů Hauser zohledňuje i jednotlivé slovní druhy (podstatná jména,
Přídavná jména, příslovce a slovesa). Deriváty tvořené příponovým odvozováním autor dále
'di do onomaziologických kategorií modifikačních, transpozičních a mutačních a v rámci
kategorií do typů. Výrazy blíže specifikuje podle dalších příznaků, jako je produktivita,
Povaha základového slova aj. V závěru své práce Hauser uvádí další způsoby obohacování
s

'ovní zásoby, ke kterým řadí tvoření víceslovných pojmenování a přejímání slov z cizích

Jaz
v

yků (1980). Ve shodě s Hauserovým tříděním slovotvorných postupů je rovněž klasifikace

ytvořená O. Mališem (Mališ-Machová-Suk 1997, 11-59) a J. Filipcem (Filipec-Čermák

19

*4,102).
Jaroslav Hubáček navrhuje za účelem výzkumu onomaziologických postupů ve slovní

2a

sobě slangů jednodušší klasifikaci. Hubáček vyčleňuje dva základní onomaziologické
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postupy, které nazývá

Iranspoziční

a

transformační.

Transformační neboli slovotvorné

postupy představují způsob obohacování slovní zásoby prostřednictvím tvoření nových slov.
К těmto postupům autor řadí odvozování, skládání a zkracování. Transpoziční postupy
naopak využívají již existujících pojmenování. К nim Hubáček přiřazuje tzv. sémantické
tvořeni, které pracuje pouze se

změnou významu

a metonymické

(metaforické

přenášení

významu), dále pak spojování slov v sousloví (tvoření frazeologické) a přejímání slov z cizích
jazyků (1971, 1988).
S. Gojdová se specializuje na klasifikaci slovotvorných postupů ve slovní zásobě ruské
mluvy mládeže. Autorka vychází z třídění obecných slovotvorných postupů, jež navrhuje E.
A. Zemská v publikaci Словообразование

как деятельность

(1992) a shrnuje pět

základních funkcí slovotvorby, jež Zemská nazývá jako: номинативная
конструктивная
a

стилистическая

(konstruktivní),
(stylistická).

компрессивная

(kompresivní),

(nominativní),

экспрессивная

(expresivní)

Nominativní funkce je zaměřena na vytvoření potřebného

Pojmenování. Konstruktivní funkce slovotvorby umožňuje změnit syntaktickou

stavbu

Promluvy a kompresivní vytvořit kratší pojmenování. Prostřednictvím expresivní funkce lze
dosáhnout expresivní formy vyjádření a funkce stylistická umožňuje užít vhodný výrazový
Prostředek v určité komunikační oblasti. V mluvě mládeže plní slovotvorba podle názoru
Gojdové funkci nominativní, kompresivní a expresivní (2004a).
Onomaziologické

postupy

na obecně jazykové

úrovni

mají bezesporu

mnoho

společného též s pojmenovávacími postupy uplatňovanými v mluvě mládeže. Na straně druhé
Vs

ak mluva mládeže užívá mnohých specifických způsobů obohacování slovní zásoby, čímž

Se

podstatně liší od ostatních jazykových útvarů. Na rozdíl od spisovného jazyka se v mluvě

mládeže mnohem více uplatňují různé typy jazykové hry. Tradiční klasifikace způsobů
obohacování slovní zásoby také nezohledňují přejímání výraziva z různých slangů a argotu,
které tvoří organickou součást lexikálního inventáře mluvy mládeže.
Při klasifikaci způsobů obohacování slovní zásoby mluvy české a ruské mládeže

budeme vycházet z principů tradiční české lexikologie (Dokulil 1967, Šmilauer 1971, Hauser
19

«0, Hubáček 1971, 1988, Mališ-Machová-Suk 1997, Filipec-Čermák 1985) a některých

Principů lexikologie ruské (Gojdová

2004a). Stejně jako J. Hubáček rozlišujeme dva základní

onomaziologické postupy - transformační a transpoziční. К transformačním postupům,
Je

-'ichž prostřednictvím jsou tvořena nová slova, řadíme v souladu s tříděním výše uvedených

českých
jazykovědců odvozování,
ž

skládání

a zkracování.

Kromě těchto

Působů budeme do dané kategorie začleňovat rovněž apokopu

slovotvorných

se synkopou

a

suflxální

jež řadí S. Gojdová podle E. A. Zemské do tzv. kompresivní slovotvorby. Jako

samostatný transformační postup vyčleňujeme různé způsoby založené
jsou

v mluvě

mládeže

velmi

frekventovanými.

Při

jazykové hře, které

klasifikaci

transpozičních

onomaziologických postupů, které využívají již existujících pojmenování, se budeme
přidržovat Hubáčkova členění na tzv. sémantické

tvoření

přenášení

a tvoření víceslovných

významu), přejímání

slov z cizích jazyků

U víceslovných pojmenování se zaměříme na frazeologická
Postupům řadíme dále suhstantivizaci,

(metaforické

jednotky.

a

metonymické
pojmenování.

K transpozičním

kterou Gojdová klasifikuje podle E. A. Zemské jako

kompresivní způsob slovotvorby. V kategorii přejatých slov budeme zohledňovat jak
cizojazyčné výrazy, tak i jednotky přejaté z různých slangů a argotu.
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3.4.1 P O S T U P Y

T R A N S F O R M A Č N Í

Jako samostatné transformační postupy obohacování slovní zásoby mluvy mládeže
jsme vyčlenili odvozování

(derivaci), skládání (kompozici), zkracování

synkopu, sufixální univerbizaci

(ahreviaci), apokopu a

a slovotvorné postupy založené no. jazykové

hře.

3.4.1.1 ODVOZOVÁNÍ
Odvozování představuje způsob tvoření nových slov prostřednictvím slovotvorných
Prostředků, tj. pomocí předpon (prefixů), přípon (sufixů), předpon a přípon současně,
Popřípadě i koncovek, které se připojují ke slovotvornému základu. Prefix představuje
»derivační n. flektivní
z

morfém stojící před kořenem n. kmenem"

a sufix tak analogicky stojí

a kořenem či kmenem (Petráčková-Kraus 2001, 614, 718). Odvozováním vznikají slova

odvozená (deriváty). Pro slovní zásobu české i ruské mluvy mládeže je odvozování jedním
z

charakteristických prostředků jejího obohacování. Nové slovo vzniká vždy odvozením od

slova základového, jež může být samo již také odvozené. O. Mališ uvádí, že „ta část slova
Za

kladového,

která vchází do slova odvozeného,

s

°uvislost mezi slovem základovým

se nazývá slovotvorný základ"

a

„významová

a odvozeným se označuje termínem slovotvorná

motivace "

(1997, 11). Tato definice slovotvorného základu se odlišuje od jeho pojetí P. Hauserem a B.
Havránkem - A. Jedličkou, kteří jej definují jako „část slova, kterou má utvořené
s

Polečnou

se slovem

základovým"

(Hauser

1980,

101; Havránek-Jedlička

Existence slovotvorné motivace umožňuje klasifikovat slova na nemotivovaná
m

°tivovaná

Js

formální

(značková) a

a významové

význam lze

utvářenosti; jsou jimi všechna pojmenování

všechna slova složená a všechna slova odvozená, která svou morfologickou
na

1986, 91).

(popisná). Motivovaná pojmenování jsou podle Hubáčka ta, Jejichž

Pochopit na základě jejich jazykové

vztahy ke slovům jiným, motivujícím."

slovo

sdružená,

strukturou

ukazují

Nemotivovaná pojmenování

°u slova, jejichž význam nelze objasnit žádným motivačním vztahem (1998, 66). Na

Skladě slovotvorné motivace vyčleňuje O. Mališ tzv. slovotvorný
Jen

význam odvozeného slova,

ž nemusí být vždy totožný s významem lexikálním (1997, 11).
Každé odvozené slovo tak disponuje určitým slovotvorným základem a slovotvorným

^•"mantem, jenž představuje podle Hubáčka veškeré ostatní formální a významové složky,
ktLer ymi se odlišuje slovo odvozené od základového (1998, 69-70). „Hláskové
Alternace)

jsou umožněny

slovotvorným

základem,

Měnami, kterým ve slově odvozeném podléhá."
r z

° díl

0c i n á Z oru

který vchází do slova odvozeného

obměny
před

Střídání hlásek tak patří podle O. Mališe (na

P Hausera a B. Havránka - A. Jedličky) do slovotvorného formantu (1997,

12).
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3.4.1.1.1 P o d s t a t n á

jména

Při klasifikaci odvozených podstatných jmen se setkáváme v různých

českých

lingvistických pracích s podobnými či identickými způsoby třídění derivovaných výrazů. J.
Hubáček řadí odvozená slangová slova do tzv. významových a slovotvorných kategorií, které
se zčásti překrývají a mohou být rovněž paralelní či totožné. Konkrétně Hubáček vyčleňuje

uvnitř slangů

následující významové kategorie: názvy osob (do ní řadí slovotvorné kategorie

jmen činitelských, konatelských, jmen nositelů vlastností a jmen přechýlených); názvy
názvy prostředků

zvířat,

(k nim přičleňuje jména prostředků, jména nositelů vlastností, jména

z d r o b n ě l á - d e m i n u t i v a , jména zveličelá-augmentativa); názvy místní (významová i slovotvorná
kategorie); názvy dějů; výsledků dějů (významová i slovotvorná kategorie) a názvy

vlastností

(významová i slovotvorná kategorie) (1971, 1988). Tato klasifikace je však aplikována na
slang obecně - tedy jak na všechny profesní, tak i zájmové typy slangu. Proto jsme výslednou
klasifikaci odvozených

výrazů v mluvě ruské a české mládeže zjednodušili

na pět

uejfrekventovanějších kategorií. Ty jsme v souladu s Hubáčkovou terminologií označili jako:
A

- názvy osob;

B. názvy předmětné

(ty pojímají užší okruh výraziva než Hubáčkova

významová kategorie názvů prostředků); C. názvy dějů a jejich výsledků; D. názvy místní; E.
názvy zdrobnělě

a zveličelé.

Zohledňován

bude také jmenný

či

slovesný

charakter

°dvozovacího základu a částečně rovněž rodová příslušnost derivátů. Jednotlivé odvozené
výrazy České a ruské mluvy mládeže budeme porovnávat podle slovotvorných formantů.
Nejproduktivnějším způsobem odvozování podstatných jmen j e jak v ruské, tak i
české mluvě mládeže sufixace. Ruská i česká mluva mládeže disponuje bohatým inventářem
s

'°votvorných formantů. Mezi nimi jsou i takové, jež jsou z hlediska spisovného jazyka

^Produktivní nebo se vyskytují pouze v určitých útvarech národního jazyka (obecné mluvě,
s

'angu či argotu).
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A. Názvy osob
Názvy osob jsou odvozovány jak v ruské, tak i české mluvě mládeže s absolutní
převahou sufixálně. Odvozovací základy mohou mít spisovnou i nespisovnou podobu a
nejčastěji mají substantivní, slovesný a méně adjektivní charakter. Deverbativa označují
osoby podle vykonávané činnosti, která j e vyjádřena základovým slovesem: smažka
slovesa smažit)-, училка

(od slovesa учить).

(od

Desubstantiva, jež tvoří spolu s deadjektivy

denominativní odvozeniny, označují osoby, které sice vykonávají určitou činnost, ale jejich
Pojmenování je odvozeno od předmětu této činnosti, který je s danou osobou různými vztahy
spjat. Může se jednat o předmět, nástroj, materiál, výtvor, místo či okolnost této činnosti:
gymplák (podle názvu vzdělávací instituce); алгеброид (podle názvu vyučovaného předmětu).
U názvů osob se řidčeji setkáváme také s výrazy odvozenými od přídavných jmen, t.j.
deakjektivy: závislák (od přídavného jména závislý); тупок (od přídavného jména тупой).
Deverbativa
v

Deverbativa jsou v kategorii názvů osob zastoupena ve velmi početném množství.

Nejčastěji užívanými odvozovacími příponami u českého výraziva mluvy mládeže jsou
sufíxy:
^ 4 & i s t o vyjadřující expresivitu): študák (student), šprťák (nadměrně pilný student), feták
(narkoman), šmírák (tajně pozorující člověk), chmaták (zloděj), dojíždák

(jedinec živící se

Zbytky), somrák (žebrák);
*ař: kalbař (častý konzument alkoholu a návštěvník večírků), čórkař

(Podvodník),

(zloděj),

šmelinář

biflař (nadměrně pilný student);

•'ě: hulič (konzument marihuany), pařič (častý návštěvník večírků; hráč počítačových her),
prudič (otravný člověk), šrotič (nadměrně pilný student), kalič (častý konzument alkoholu);
šprt, šrot (nadměrně pilný student), šplh (student snažící se zalíbit učiteli), zbruf

(člověk

sbírající odpadky), zevl (zahálející jedinec).
K

dalším odvozovacím příponám, pomocí nichž jsou tvořeny deverbativní názvy osob, patří

sufíxy _ a s ? _ a n ? _CCí _áč či -oun. Tyto lexikální jednotky však řadíme do kategorie názvů
^eličelých, neboť význam základového slova je danými příponami určitým způsobem
ni

odi fikán.

Pr

o označení osob ženského pohlaví lze к některým odvozeným výrazům připojit přechylující

Suf

>x -k(a) (šprtka, šplhounka)

či -ěk(a) (feťačka,

somračka).
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^ U ruských deverbativ jsou frekventované následující přípony:
-щик: динамщик
казёнщик

(nespolehlivý člověk neplnící své sliby), трахаль(щик)

(záškolák), фильтровщик

(sukničkář),

(nadměrně opatrný, uzavřený člověk),

кидальщик

(podvodník, šejdíř);
-ак, -як: долбак (hlupák), доходняк (astenický člověk);
-ач (lze řadit též k názvům zveličelým): нюхач (konzument kokainu; tajný detektiv), стукач
(udavač), бухач, дринкач (alkoholik);
•ok: торчок (narkoman), качок (kulturista);
-ал(а): забрала

(policista), запивала

(alkoholik), выступала

(1. chuligán; 2. milovník

vystupování před obecenstvem), давала (prostitutka);
-ил(а)/(о): торчшш

(narkoman), зубрила

(pilný student); грузило

(člověk, který neustále

zatěžuje druhé prací), удило (příživník);
-лк(а): училка (učitelka), страшилка
p

(nehezká dívka).

ri pojmenování osob ženského pohlaví se přechylování u ruských deverbativ jeví též méně

Produktivním ve srovnání s desubstantivními odvozeninami. Příkladem přechylujících přípon
jsou sufixy: -к(а) (пахан/ка - matka), -ni(a) (препод/иш - učitelka).
^e substantiva
w

Nej frekventovanějším i příponami u desubstantivních lexikálních jednotek české mluvy

mládeže jsou sufixy:
~ař/-ář (přípona -ař se vyskytuje zpravidla u dvojslabičných slov, -ář u trojslabičných). Touto
Příponou j e tvořeno mnoho výrazů, které lze rozčlenit do následujících skupin:
') pojmenování žáků a studentů podle ohodnocení známkami - jedničkář,
et

yřkař,

2

) Pojmenování učitelů podle vyučovaných předmětů - občankář, matikář, anglinář,

něminář,

chemikář;

) pojmenování žáků a studentu podle vzdělávacích institucí - průmkař

§k

trojkař,

pětkař;

hudebkář,
3

dvojkař,

°ly), obchodkář

(student průmyslové

(student obchodní akademie), hnojař (student zemědelské školy),

stavař

(student stavební fakulty), strojař (student strojní fakulty), vejškař (student vysoké školy);
4)

jiné - klikař (člověk, jenž má štěstí), pendrekář

(policista).

^ Pojmenování žáků a studentů podle vzdělávacích institucí: gymplák, umprumák,
2)

Podle

jiného

příznaku:

záškolák

(žák

nedodržující

školní

docházku),

matfyzák\
santusák

bezdomovec), vidlák (venkovan; omezený jedinec), šupák (uboze oblečený člověk).

82

Prostřednictvím

přípon -as a -oun jsou tvořeny především výrazy se silným

emocionálně-expresivním zabarvením, a proto jsou řazeny k názvům zveličelým. Většina
desubstantiv se přechyluje pomocí přípony -k(a) a -čk(a). Přípona -ař většinou expresivitu
nevyjadřuje, více se s ní setkáváme u slov odvozených prostřednictvím přípony -ák.
^ Ruské desubstantivní lexikální jednotky mluvy mládeže jsou nejčastěji odvozovány za
Pomoci přípon:
-ник: дипник

(diplomat), арбузиик

(člen kriminální mládežnické skupiny),

балдёжник

(požitkář; povaleč), чмошник (morálně zpustlý jedinec), помоечник (nepořádný člověk);
-Щик: выпивонщик

(opilec), халявщик

(neprofesionál; příživník), стёбщик

тёрщик (jedinec urovnávající konflikty), хрустальщик
_а

(posměváček),

(jedinec sbírající prázdné láhve);

Рь: очкарь (člověk s brýlemi), плешкарь (holohlavý člověk), кентарь (přítel);

•Чет: бомбист (terorista);
"Ник: изюмчик (krasavec).
Názvy osob ženského pohlaví se tvoří připojováním následujících suf.xů k výrazům
Pojmenovávajícím osoby

mužského

(Фрэнч/уха - Francouzska, фрэнд/уха

pohlaví:

-к(а) (друган/ка

-

přítelkyně),

- přítelkyně), -их(а) (фронд/та).

-yx(a)

Některé z těchto

Přechylujících přípon mohou mít zveličující charakter.
D

eadjektiva

•

Deadjektivní tvoření je méně produktivním způsobem tvorby názvů osob v mluvě

Mládeže. Odvozené názvy osob se stávají nositeli určité vlastnosti, což umožňuje tyto výrazy
řadit

rovněž

do

skupiny

nositelů

vlastností

(tuto

skupinu

však jako

samostatnou

V y č l e ň u j e m e ) . Při tvorbě nových slov odvozovaných od adjektivního základu se v české
mluvě mládeže užívá nejčastěji přípon:
příslušného ročníku);
křiv

ák (zákeřný člověk), drsňák sympaťák, slušnák,

" a s (lze řadit též k názvům zveličelým): tvrďas,
měkkoň (zbabělec), drsoň,

závislák;

kruťas;

mlsoň;

teplouš (homosexuál), sladouš (sympatický, přitažlivý muž), měkkouš (zbabělec).
^dSyektivních

názvů o s o T l S C T i t o ^

^

jS

°U ^

^

p l o v á n í m názvy osob ženského pohlaví, a to nejčastěji pomocí přípony -ěk(a).
^ V ruské mluvě mládeže je tvoření deadjektiv méně frekventovaným způsobem tvorby
ná

*vůosob. Při t v o r b ě d e a d i e k t i v n í c h n á z v ^

nejčastěji přípony:

'^тупок (hlupák), желток (Aziat).
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B. Názvy předmětné
Předmětné
Deverbativní

názvy jsou

předmětné

odvozovány

názvy

od

slovesných

zprostředkovávají

či

i

slouží

substantivních
určité

činnosti

základů.
a jejich

pojmenování se vztahuje nejčastěji k činnosti samotné, tj. jsou odvozena od slovesných
kmenů.

U desubstantivních

předmětných

názvů

se jedná

nejčastěji o

slovotvornou

transformaci předlohového podstatného jména.
• K frekventovaným příponám, jejichž prostřednictvím jsou v české mluvě mládeže tvořeny
Předmětné názvy, patří sufíxy:
-ák (lze řadit též k názvům zveličelým): chechták,

lovák (peníze), bourák

(věznice), herák (heroin), bavorák (BMW; rum s coca-colou), čvaňhák
skupiny lze zařadit i některé názvy školních předmětů (děják, čejďák/čeďák,

(auto), lapák

(cigareta). Do této
zemák,

příroďák,

tělák aj.);
-k(a): dvacka

(dvacetikoruna), pětka

(desetikoruna), gameska

(počítačová hra),

telka

(televize), Jleška (přenosná paměťová karta);
"ěk(a): bouchačka (pistole), plácačka (ucho);
-ěk(o): opáčko

(opakování), páčko (pervitin; pornografie), cédéčko

(CD), brčko

(cigareta

Marihuany);
'k(o): krouhátko, pižlátko

W

(ořezávátko).

Nejproduktivnějšími předmětnými názvy v ruské mluvě mládeže jsou výrazy označující

Předmět podle jeho funkce. Velmi produktivní je deverbativní tvoření názvů označujících
části těla. Nejčastěji se při odvozování předmětných názvů v ruské mluvě mládeže setkáváme
s

následujícími příponami:

-JiK(a): нюхалка (nos), копалки (nohy), мигалки (oči), долбалка (mužský pohlavní úd);
-Ji(o); ботало, хлебало,

плевало, звякало,

жевало (ústa), ходулы (nohy), моргалы

(oči),

б

Ухало (alkohol), шорло (obličej);

*Льник: хлебальпик,

хавальник

(ústa), хезальник

(toaleta);

-*(а): тыкалка (ukazovátko), прикурка (zapalovač), чамка (ústa, čelist);
(lze řadit též k názvům zveličelým): пятак (padesát rublů).
^ l k ^ č á s t slov s příponami -лк(а), -лк(и) а -л(о), -л(ы) lze vzájemně zaměňovat нюхало ,1Н)

халка (nos), дымило - дымилка

(cigareta).
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C. Názvy dějů a jejich výsledků
Do skupiny názvů dějů a jejich výsledků řadíme lexikální výrazy pojmenovávající
různé děje, úkony a činnosti a také jejich výsledky. Tato pojmenování jsou odvozována jak
v české, tak i ruské mluvě mládeže výlučně od slovesných základů, tj. mají deverbativní
charakter.
• Jména dějová lze v češtině prostřednictvím přípony -ní utvořit prakticky od všech sloves
užívaných v mluvě mládeže, a to nejčastěji jako podstatná jména slovesná odvozená od sloves
Prostých a rovněž i předponových. Jako velmi produktivní se jeví též přípona -čka,

s jejíž

Pomocí se tvoří názvy dějů od nedokonavých sloves a jež nese často emocionálně-expresivní
zabarvení. Frekvence výskytu dalších předpon je nižší.
-ní: šprtání (nadměrně pilné učení), paření,

kalení (veselení se při konzumaci alkoholu),

čórkaření (kradení), smažení (užívání narkotik), /achání
-čk(a): makačka,

zahíračka

(pracování);

(obtížný úkol), biflovačka

(nadměrně pilné učení),

brnkačka

(jednoduchá činnost), cicmačka (líbání), hlafovačka (lež, podvod);
"árn(a): ulejvárna (nenáročná činnost), drbárna (pomlouvání);
•0: podraz, fiksl, čachr (podvod), výmrz (trapná situace), hemz (neustálé připomínky), veksl
(směna zboží), záhul (náročná činnost);
" ,n (a): šmelína (podvod);
"ec: pokec (rozhovor).

Ruská deverbativa s významem děje nebo jeho výsledku jsou tvořena pomocí přípon:
*K(a): ломка

(skleslý duševní stav), разборка

(flirtování), заводка
2

(konfliktní situace; rvačka),

(vyzývavé chování s cílem začít rvačku), замазка

кадрёжка

(neúspěch; záliba,

ájem; výhodná známost), тусовка (setkání; místo sdružování mládeže), наколка (tetování);

-e*. долбёж (monotónní práce; moralizování; sexuální vztah), кипеж (skandál),

кадрёж

(flirt, dvoření se dívkám);
*°H: выпивон
3

(konzumace alkoholu), причесон

°лепон (hloupost, omyl), расслабон

(účes), закидон

(zvláštnost v chování),

(stav spokojenosti);

*У*(а): горбуха (legrace), непруха (neúspěch, nezdar), залепуха (zábavná historka).
^ ^ ^ T s e vyskytují například suf.xy -ач: ржач (něco veselého, vtipného), -лов(о):

бухалово

(pitka). Jako nejfrekventovanější se naopak jeví přípona -к(а).
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D. Názvy místní
Deriváty s místním významem označují v mluvě mládeže určité místo, kde se něco
nachází či koná. Toto místo však může být též spojeno s jistým příznakem. Místní názvy se
tvoří v mluvě mládeže především od jmenných (především adjektivních), méně od slovesných
základů. Častým postupem při tvoření místních názvů je kombinace derivace a univerbizace.
Nejčastěji užívanými místními názvy v mluvě mládeže jsou jednotlivé vzdělávací, pracovní a
zábavní instituce.
• V české mluvě mládeže jsou nejfrekventovanějšími příponami při tvoření místních jmen
sufixy:
•k(a): deadjektiva
Průmka, hotelovka - motivace adjektivy s příponou -ov(ý);
obchodku, zdravotka, základka - od adjektiv s příponou -n(í)\
farmář ku (farmaceutická fakulta) - od adjektiv s příponou -ick(ý);
-árn(a):
^r[fáma (ředitelna), opičárna, hlhárna (škola) - desubstantiva;
Pedárna (pedagogická fakulta) - deadjektivum;
nalejvárna, flákárna (škola) - deverbativa.

^ V ruské mluvě mládeže jsou při tvoření jmen místních nej produktivnějšími příponami
suxify;

M

y3biKaiiKa (hudební škola), xyóooicxa (umělecká škola) - od adjektiv s příponou -(en)n(bni);

me

XHojiomi<a (technologická univerzita) - od adjektiv s příponou -mecK(uů)\

Ka

3ěiiKa (škola) - deverbativum;

"'•Hic:
d

ypujibi,uK (škola), nydwibiiuK (bar) - od adjektiv s příponou -n(oů)\

K

yPmuuK (ženská kolej), MydwibiiUK (škola), zadtomuuK (restaurace nevysoké úrovně) -

Substantiva.
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E. Názvy zdrobnělé (deminutiva) a zveličelé (augmentativa)
Jak jména zdrobnělá, tak i zveličelá plní především funkci modifíkační. Původní
význam základového slova se v podstatě

nemění,

ale nabývá určitého expresivního zabarvení.

Kromě modifikačních typů se mohou vyskytnout i transformační odvozeniny, které mění
Původní význam slova: -ак {лысак - měsíc), -ик (лысик - skinhead); -арь (глухарь - něco
beznadějného, neperspektivního), -an (глухап - vysloužilý narkoman) (Mokienko-Nikitinová
2001); -oun (slepoun - slabozraký jedinec), -ák {slepák - slepé střevo). Odvozovací základ
může mít jak nespisovnou, tak i spisovnou podobu.
Silné
charakteristik,

emocionálně-expresivní
která

odlišuje mluvu

zabarvení

představuje

mládeže od ostatních

jednu
útvarů

ze

základních

národního

jazyka.

Expresivity odvozených zdrobnělých a zveličelých slov je dosahováno pomocí sufixů, které
Propůjčují lexikálním jednotkám citové zabarvení. Nejčastěji se jedná o příznak pohrdání,
opovržení, hanlivosti, ironie, sarkasmu. Pozitivní citové hodnocení se vyskytuje řidčeji a
setkáváme se s ním především u jmen zdrobnělých (plašánek; мамик - maminka). Zdrobnělá
jména však v mluvě mládeže též často nesou expresivní příznak s nádechem jisté ironie či
hanlivosti (mazánek šplhounet,

гомусик - homosexuál). U jmen zdrobnělých a zveličelých se

jedná nejčastěji o pojmenování osob či předmětů.
• К nejčastěji užívaným zdrobňujícím suftxům v české mluvě mládeže patří:
šplhounek

(nadměrně pilný student), cucáček

(mladý, nezkušený jedinec),

mazánek

Rozmazlený jedinec);
->k: papík, fotřík (otec), kompík (počítač), srabík (zbabělec), slojík (spánek), gáblík (jídlo),
k

°ncík (koncert);

~'ck(o): pěiikilíčko

(pět set korun), pošušňáníčko

(dobré jídlo);

*'Čk(a): štávička, broskvička (pohledná dívka).
W

V ruské mluvě mládeže se setkáváme s následujícími zdrobňujícími sufixy:

'ц^штк

(mobilní telefon), ком пи к (počítač), велик

'jkdní kolo), презик (prezervativ), футбик (fotbal);
'УШк(а); мамушка
dív

(máma), братушка

(oslovení - ze slangu miťků), лохушка

(hloupá

ka), олдушкй (stařena), кормушка (ústa), хазушка (byt);

'еШник:

клубешпик (klub);

мамахеп (matka), nanaxeu (otec);
~я,ик(а): спиртяшка

(alkohol);

браток (oslovení - ze slangu miťků), дружок (mužský pohlavní úd).

87

Zveličelé názvy nesou nejčastěji příznak zhrubělosti a hanlivosti nebo naopak určitého
uznání a přízně druhých. S hanlivými pojmenováními se často setkáváme například při
označení určitých částí těla (rypák, frňák - nos; баштан - hlava) a také při pojmenování
osob podle určitého znaku (plešoun - holohlavý člověk; лохан - primitivní, nevzdělaný
člověk). Příznak uznání nalézáme například ve slovech chlapák;
•

пацан.

V české mluvě mládeže se vyskytují nejčastěji následující přípony se zveličujícím

charakterem:
-ák: plachták

(ucho), rypák (nos), írapák (trapný člověk), notorák

(notorický alkoholik),

mastňák (movitý člověk), pivák (pivo);
-oun: šplhoun (student snažící se zalíbit učiteli), bifloun (nadměrně pilný student),
(nesympatický jedinec), vazoun (mohutný člověk), krkoun (skoupý člověk), pyskoun,

slizoun
držkoun

(odmlouvající jedinec);
-áČ: pracháč (movitý jedinec), smrkáč (nos), brejláč (člověk s brýlemi), lahváč (pivo), alkáč,
nasávač, chlastač (alkoholik), grupáč (skupinový sex), doláč (dolar);
-cc: refec
vysmaženec,

(referát), kůlec
vyhulenec

v

ylizanec, vymašlenec

(kulečník), nohec

(narkoman), namakanec,
(hlupák), vytlemenec

(nohejbal), usmrkanec
nabušenec

(dítě),

vypálenec,

(kulturista), kusanec

(intenzivně se smějící jedinec), dlabanec,

(dívka),
žvanec

(jídlo);
-as: tříďas (třídní učitel), říďas (ředitel), trapas (trapná situace), mamlas (hlupák);
-an: pařan (častý konzument alkoholu; hráč počítačových her), zoban (nos), typan (muž);
"Ца): dělovka

(rána), kvaltovka

(spěšná záležitost), mazavka

(alkoholik), padavka

(slabý

jedinec);
-čk(a): chlastačka,

vožíračka (konzumace alkoholu), nakládačka

(výprask);

fáro (auto), cígo, žváro (cigareta), dráma (dramatická situace).

^ V ruštině jsou při tvoření zveličelých odvozenin užívány přípony:
"ак, -як: видак (videomagnetofon), фильмак (film);
'Ух(а): «ечеруха

(večírek), стипуха

(stipendium), диссертуха

(disertační práce),

олдуха

(stařena, od angl. adjektiva old), кентуха (přítel);

"УШиик:

мокрушник

(vrah),

каитрушник

(venkovan),

крезушник

(psychiatrická léčebna),

С п у т н и к (krk);
мазерша (máma), наркота

(narkoman);
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-няк: тормозняк

(stav zpomalenosi po užití narkotik), шизпяк (schizofrenie),

цветняк

(policista v uniformě), отходняк (nepříjemné pocity způsobené užitím alkoholu či narkotik),
Шузняк (obuv);
•арь, -ap(a): глухарь

(něco beznadějného, neperspektivního), тусарь

neformáního sdružení mládeže), голубарь

(homosexuál), туфтарь

(člen agresivního
(povaleč),

лошара

(smolař; mohutná, tlustá dívka), водяра (vodka), гопняра (chuligán);
•ан: маман (máma), дедап (stařík, postarší člověk), мозгаи (chytrý člověk),

дистрофии

(neduživý jedinec).
Méně se při tvořená ruských názvů zveličelých setkáváme s příponami: -ач: дискач
(diskotéka), -ец: колец (neúspěch, fiasko), -фан: корефап (starý přítel), -дель: трюидель
(trojka - známka dobře), -бан: дружбам (přítel, kamarád), тройбан (trojka - známka dobře).
Od téhož odvozovacího základu lze tvořit v ruské i české mluvě mládeže i několik
různých
м

modifikací lexikálních jednotek: mamina / mamule / mamík / mamulka; маман /

амахен / мамашка / мамик.

3.4.1.1.2 P ř í d a v n á

jména

Přídavná jména jsou na rozdíl od substantiv jak v české, tak i ruské mluvě mládeže
zastoupena řidčeji. Tyto výrazy však plní v mluvě mládeže nezastupitelnou funkci, neboť
slouží mladistvým k vyjádření jejich aktuálního stavu, pocitů a emocionálně-expresivního
hodnocení osob, předmětů či jevů, jež osciluje mezi krajně pozitivním a krajně negativním
Pólem. Přídavná jména s emocionálně-expresivními konotacemi umožňují jasné a výstižné
vyjádření bez potřeby dalšího vysvětlování, jsou implicitně nasycená. Častým opakováním
však toto výrazivo ztrácí svou intenzitu a je nahrazovány jednotkami novými. Adjektiva jsou
odvozována od jmenných základů a také od základů slovesných, které plní intenzifikační

funkci.
•

Nej frekventovanějšími příponami užívanými v české mluvě mládeže při odvozování

Přídavných jmen jsou sufixy:
-en(ý)/ -an(ý) / n(í): nabušený (kladné hodnocení), voražený (drzý), vymaštěný
vypečený (vychytralý), zhulený
vyjebaný

(pod vlivem narkotik) / vychytaný

(záporné hodnocení), namakaný

(svalnatý), vyflusaný

(hloupý),

(kladné hodnocení),
(vyčerpaný),

vylízaný

(hloupý), nadrátovaný (opilý) / mlaskózní (kladné hodnocení);

*°v(ý): bombový,
-áck(ý): prdacký

ukázkový, nářezový, suprový (kladné hodnocení);
(kladné hodnocení), vopruzácký (záporné hodnocení), mastňácký (drahý,

nákladný, luxusní); tato přípona nese expresivní charakter;
-(ý)/(í): hustý, vostrý (ambivalentní hodnocení), klabý (pozitivní hodnocení) / boží, koží
(kladné hodnocení).

^ V ruské mluvě mládeže jsou přídavná jména často tvořena od základů jmen podstatných a
k nej produktivnějším příponám patří:
"!i(í>ih):

npuKOJibiibiu, amoMiibiů, KJiaccitbiú, pyjibtibiů (pozitivní hodnocení),

°mcmowmú

OÓJIOMHUŮ,

(negativní hodnocení);

"°B(biH): Kaů<j)06biů, óecmoebiů, Ma3oebiú, noumosbiů (pozitivní hodnocení),

čecnoumosbiú,

icoGblů, (jm?Ofíbiú, (jjycpjiofíbiú (negativní hodnocení);
"CK(»ii): naijancKUU, 3Óopo6CKUU (pozitivní hodnocení).
^everbativa jsou tvořena zesilujícími příponami -eim(biií): ocpmenitbiů, oóajidemtbiú
" HT eJibn(biií):

ocfmpumenbHbiú,

oxpeuumejibtmů.

Uvedené

výrazy

označují

a

kladné

hodnocení. K příponám s expresivním zabarvením náleží též sufix -eiib(Knií): peaneiibKue
, 3ejieneiibKue (dolary).
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3.4.1.1.3 S l o v e s а
Odvozování sloves je velmi produktivním způsobem obohacování slovní zásoby
mluvy mládeže. Jako nejproduktivnější způsob odvozování sloves v tomto jazykovém útvaru
s

e jeví sufixace, dále prefixace a v ruské mluvě mládeže také kombinovaný prefixálně-

sufixální způsob odvozování sloves.
Sufixace
Slovesa se v mluvě české i ruské mládeže nejčastěji odvozují od jmenných

základů

(substantivních a adjektivních) a řidčeji také od základů slovesných. Odvozovací základy
uiohou být jak domácího, tak i cizího původu.
^ Nej produktivnějšími příponami sloužícími к odvozování sloves v české mluvě mládeže
jsou -ova-, -i- a méně také -a-; přípona -nou- vyjadřuje jednorázovost děje a často tvoří
dokonavou variantu к nedokonavým slovesům (čenšovat -

čenžnout):

-ova-: špicloval (sledovat, tajně poslouchat), biflovat (úporně se učit), kýblovat (jít), somrovat
(žebrat), machrovat
z

(předvádět se), hákovat

(pracovat), medovat

(posílat

elektronické

Právy), resetovat koho (dát ránu pěstí komu), skenovat koho (pozorovat), károvat (tetovat);
srotit (úporně se učit), pařit, kalit (veselit se při konzumaci alkoholu) smažit

na

(užívat

rkotika), hulit (kouřit marihuanu), rašit (bít), prudit (mít neustále připomínky), razit (jít);

-a-: chlemtat (hltavě pít), fachat (pracovat), šprtal (učit se), krafat (mluvit);
-nou-: čenžnout co (vyměnit), čórnout co (ukradnout), šlehnout si (užít narkotika),

prásknout

к()Ьо (udat), trsnout si (zatancovat si).

^ V ruštině jsou nej produktivnější sufixy -и-, -а-, -е-, -ова- a dále -ny-, -auy-, jež vyjadřují
Jednorázovost děje a tvoří se od podstatných jmen:
колбасить

(pít alkohol), базарить

(povídat si, besedovat), глючить

Chybami - o PC; mít halucinace), стырить

(ukrást), спичить

(mluvit),

(pracovat
тормозить

Nechápat, být nesoustředěný), кОдрить кого (dvořit se, snažit se zalíbit komu);
Рубать, хавать (jíst), бухать (pít alkohol), ботать (učit se), бацать (hrát na kytaru),
Кс,

чать (posilovat), шмонать (hledat co);
балдеть, гудеть (veselit se, pít alkohol), шизеть (bláznit);

ч в

° а-: меитовать

М,

(pracovat jako policista), кучковаться

У-: бухнуть, шевельнуть

а,,

У-: рингануть

(scházet se ve skupině);

(vypít alkohol), макнуть (zabít), звякнуть

(zatelefonovat);

(zatelefonovat), ширануть (užít narkotika nitrožilně), цинкануть

на кого

5'dat koho).
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Nejčastěji se slovesa jak v české, tak i ruské mluvě mládeže tvoří od podstatných jmen
nespisovného původu: šrot - srotit (učit se), kalba - kalit (konzumovat alkohol), čárka čárovat (krást); мент - мептоватъ
narkotika), шпора - шпорить

(pracovat jako policista), шмаль - шмалить

(používat tahák), релакс - релакснуться

(kouřit

(odpočinout si).

Méně sloves je tvořeno od spisovných substantivních základů: chmel - chmelit (pít alkohol);
клуб - клубиться

(navštěvovat kluby), дым - дымить (kouřit narkotika). Existuje i několik

případů odvození slovesa od citoslovce: krákorat (krá-krá), лялякать

(ля-ля),

блаблакать

(бла-бла).
Prefixace
Při prefixaci dochází často pouze к obměně základového slovesa, kdy j e modifikován
jeho příslovečný význam nebo se mění slovesný vid. Frekventované jsou
s

předpony

příznakem menší či větší intenzivnosti, úplnosti nebo neúplnosti děje a také s odstínem

negativního hodnocení výsledku děje.
^ V české mluvě mládeže jsou často užívány následující odvozovací předpony:
zamakat

(intenzivně pracovat), zazdít

(ignorovat), zacálovat,

zacvakat

co (zaplatit),

z

apařit (dobře se pobavit);

v

y-: vy fičet (odejít), vyčórovat co (vykrást), vychmelit co (vypít), vyt uhnout (zemřít; usnout),

Wtečkovat koho (zbít), vysomrovat co (vyžebrat), vycepovat koho (vytrénovat);
zčórovat co (ukrást), zmydlit, zrubat, zřasit koho (zbít), zdrhat koho (pomluvit), zrušit co
Rozbít), zmáknout co (zvládnout), zdekovat se (odejít);
n

»-: nabifloval, našprtat se (naučit se), napráskat, nabonzovat (udat), nalámat se (opít se);

0(1

-: odtáhnout, odpadl oval (odejít), odkroutit si (být ve vězení), odkrouhnout

Při-: přišít komu co (neprávem obvinit koho), přikvačit, připádlovat,
^éně

^

se

užívá prefixů: pod-: podmáznout

Prefixace

je v

ruštině

velmi

koho (zabít);

přitachtit

(přijít),

(podplatit), o-: ohulit (zvýšit intenzitu).

dynamickým

způsobem

odvozování

nových

slov.

^ejužívanějšími odvozovacími předponami jsou prefixy:
3a :

"

забашлить

(vydělat peníze), заголубеть

(Políbit), замутить
По

Д-: подсесть

(stát se homosexuálem) закисать

кого

(zorganizovat), запарить кого (zprotivit se komu, unavit koho);

(začít pravidelně užívat narkotika), подкатить

(seznámit se),

подгрести

(Přijít, přijet);
r,

Pii-: примочить

кого (zbít koho; udělat si legraci), пришить кому что (obvinit neprávem

k°ho, svalit vinu na koho), прихилять

(přijít);
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про-: прокрутить
о-: обалдеть

кого (podvést), прокатить

(líbit se divákům);

(nadchnout se; být velmi překvapen), ошизеть (zbláznit se), огрести

(být

zbit; odejít s prázdnou);
OT-/0T0-: отвалить (odejít, odjet), отфейсовать

кого (uhodit do obličeje).

Pro slovesnou prefíxaci je charakteristické tvoření synonymních párů slov s různými
předponamy a identickým základem: zčórovat / vyčórovat (ukrást), vyprudit / zprudit (naštvat
někoho svými připomínkami); свалить / отвалить

(odejít), зацепить / вцепить

se s jedincem opačného pohlaví) застучать / настучать

Prefixálně-sufixální

(seznámit

(vyzradit někoho).

způsob

Tento způsob tvoření nových slov kombinuje odvozování pomocí předpon a přípon
současně. Takto vytvořená slova mají společný sémantický příznak charakteristiky děje.
Výrazy odvozené prefixálně-sufixálním způsobem se odlišují vysokou intenzitou děje a
nasyceným významovým obsahem a je u nich patrný značný

emocionálně-expresivní

hodnotící charakter.
^ V nashromážděném lexikálním materiálu mluvy české mládeže byly nalezeny následující
1

УРУ prefixálně-sufixálního odvozování: vy-...-nou(t): vysmahnouí

(naparádit se); ob-...-nou(t): obtáhnout,
(utéct); na-...-nou(t): namíchnout

obšlehnout

(odejít), vyfiknout

se

co (opsat); z-...-nou(t): zdejchnout

se

koho (naštvat); od-...-nou(t): odprejsknout

(odejít); 0-...-

°va(t): opruzovat (být protivný komu); na-...-ova(t) nadrátovat se (opít se).

^ S. Gojdová řadí do kategorie sloves odvozených prefixálně-sufixálním způsobem výrazy
tv

ořené různými předponami v kombinaci s postfixem -ся (2004a). К nejproduktivnějším

špulil předponově-příponového odvozování v ruské mluvě mládeže patří:
Ha
п

-...- ся: набухаться,

Ро-...-ся: продвигаться

За

'...-ся: захлебнуться

надринкаться

(opít se), надинамиться

(intenzivně si zaflirtovat);

(být v narkotickém opojení), проволоситься
(zalknout se), задолбаться

(ztratit vlasy);

(vysílit se), завалиться

(propadnout u

(zcela se vyčerpat nadměrnými požitky), укататься

(vykouřit hašiš

doušky, zápočtu);
У'-.-ен: укаифоваться
v

nadměrném množsví),утереться (odejít);

° т -".-сн: оттягиваться

(veselit se) откинуться

(opít se), отрубиться

(ztratit vědomí),

в о р в а т ь с я (veselit se, často pod vlivem narkotik);
C

--ся:

_

стереться,

смыться (zmizet), сторчаться

(zemřít v důsledku užívání narkotik).
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3.4.1.1.4 P ř í s l o v c e
Příslovce tvoří poměrně úzkou skupinu výrazů mluvy mládeže, ale plní stejně jako
přídavná jména nezastupitelnou funkci emocionálně-expresivních hodnotících výrazů. Tyto
jednotky mají zkondenzovaný obsah a slouží jako prostředek hodnocení předmětů, osob a
jevů či k vyjádření aktuálního psychického stavu a pocitů mládeže. Častým užíváním jejich
emocionálně-expresivní nasycenost vyprchává, a proto jsou neustále nahrazovány novými,
Působivějšími výrazy. Nejčastěji se příslovce v mluvě mládeže odvozují od jmenných
základů, především

adjektivních

a substantivních,

dále pak

ze základů

slovesných.

Nejfrekventovanějším způsobem odvozování příslovcí v mluvě mládeže j e sufixace.
^ V české mluvě mládeže se při odvozování příslovcí nejčastěji užívá sufíx -ě:
^enominativa:
hustét drsné, krutě, libově, bombově, nářezově

(kladné hodnocení).

Deverbati va:
ukázkově, vychytaně (kladné hodnocení).
Méně se užívá přípona - á k : f i č á k (výraz překvapení), kaďák (negativní hodnocení).

•

V ruské mluvě mládeže je nejproduktivnějším sufixem při tvorbě příslovcí přípona -o a

dále také - m :
^ e n o m i n a t i v a:
"0:

кайфово,

классно,

понтово,

клёво,

мазово,

прикольно,

(příslovce vyjadřující kladné hodnocení), херово, беспоитово,

здорово,

круто,

окейио

фигово, отстойно,

гонимо

(negativní hodnocení);
"ЯК: ишитяк,

зшччшпяк,

Подляк, заподляк,

мииопяк,

крутияк

(pozitivní hodnocení), косяк,

будияк,

в

в черняк (negativní hodnocení),

^everbati va:
'0: обалденно, офигенно (pozitivní hodnocení), хреново (negativní hodnocení).
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3.4.1.2 SKLÁDÁNÍ (KOMPOZICE)
Skládání neboli kompozice představuje způsob tvoření nových slov prostřednictvím
spojování dvou a více slovních základů. Tím vznikají slova složená, tj. kompozita. Tento
způsob tvoření nových slov je v mluvě mládeže méně frekventovaný než odvozování.
Vytváření složenin je v mluvě mládeže motivováno především snahou o vtip a originalitu. Ve
spisovném jazyce se naopak při skládání projevuje spíše snaha o jednoslovné, jasné a stručné
vyjádření.
Na obecně jazykové úrovni jsou kompozita klasifikována českými lingvisty podle
několika různých třídících hledisek. Podle těsnosti typu spojení slovních základů lze rozlišit
složeniny na: I. vlastní (pravé) a složeniny nevlastní

(nepravé, spřežky).

Vlastní složeniny

Jsou spojeny pomocí tzv. kompoziční samohlásky (konektu) a nelze je beze změny rozdělit na
volné spojení slov. Nevlastní složeniny můžeme rozčlenit na samostatná slova, která mají
často změněný slovosled (Hauser 1980, 150-151; Filipec-Čermák 1985, 102-103; Hubáček
1998, 79). Dále jsou kompozita tříděna podle významového vztahu mezi jednotlivými
spojenými slovními základy. V tomto případě jsou rozlišována ria: II. slučovací
Ur

čovací

(determinativní),

vazebná (rekční) a predikační

(přísuzovací)

(kopulatívní),

kompozita.

Základy

slučovacích kompozit jsou spojeny vztahem souřadnosti, což znamená, že jsou si rovnocenné
a

na sobě nezávislé. U určovacích složenin se mezi slovními základy vyskytuje vztah

Podřadnosti a jeden slovní základ je určován druhým a je na něm syntakticky závislý. Vazební
kompozita mají mezi svými základy rovněž vztah podřadnosti a jsou řízena slovesnou vazbou.
Predikační složeniny jsou tvořeny jmenným a slovesným základem, přičemž jmennému
Zakladu je přisuzována základem slovesným určitá činnost či děj (Sochrová 1997, 32). J.
Eilipec řadí k tomuto typu kompozit rovněž složeniny reciproční,

větné a mechanické

'02-103). Podle syntaktického vztahu klasifikuje P. Hauser složeniny na: III.
Předmětné; příslovečné;

přívlastkové

a doplňkové

(1985,

podmětné;

(1980, 153). Podle způsobu vyjádření

°nomaziologického základu lze kompozita rozčlenit na: IV. vnitřní a vnější. U vnitřních
kompozit je onomaziologický základ vyjádřen explicitně, zatímco u vnějších naopak nepřímo,
'mplicitně a složenina nabývá nového významu ve srovnání s předlohovým volným spojením
sl

°v. Zvláštní skupinu tvoří tzv. hybridní složeniny,

u kterých je jeden slovní základ cizího

Původu a druhý původu domácího (Hubáček 1998, 80). Tento způsob tvoření kompozit je
^ e s velice aktuální vzhledem ke stále narůstajícímu trendu přejímání cizích slov (šprtinghaus
- Škola),
V české i ruské mluvě mládeže se nejčastěji setkáváme se složeninami vlastními.

Podle vzájemného významového vztahu mezi jednotlivými slovními základy mají tyto
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složeniny nejčastěji charakter vazebných (rekčních) kompozit, kdy první část složeniny
nazývá objekt děje a druhá, slovesná, označuje děj nebo původce děje. Podle syntaktického
vztahu lze tyto složeniny označit jako kompozita předmětná (výjimkou je kompozitum
doplňkové: самоделка

„сам делать" -

samostatná práce) a podle způsobu vyjádření

onomaziologického základu jako tzv. vnější.
^ Kočkohonič (honit kočky) - sukničkář; hůlkoplaz (plazit se o holi) - důchodce; kočkolapka
(lapat kočky) - exkluzivní vůz, motocykl; kočkobalka (balit kočky) - písnička к vyvolání
přízně dívek; čumbedna (čumět na bednu) - televize.
^ Лоховоз (возить лохов) auto; хлебогрызка

trolejbus / tramvaj; ментовоз (возить ментов) - policejní

(грызть хлеб) - ústa; лесопилка

(пилить лес) - lesnická akademie;

мясорубка (рубить мясо) - ústa; мордодел (делать морду) - stylista; мордомаз
морду) - vizážista (specialita na make-up); мордогляд

(мазать

(глядеть на морду) - zrcadlo;

м

ордопдюй (плюнуть в морду) - pistole; трубочист - homosexuál (чистить трубу).
Případem složeniny nepravé slučovací je například výraz frikulín (z anglického free -

v

°lný; cool - hov. 1. super, bezva, skvělý, 2. v pohodě, v klidu; in - módní, oblíbený) -

vyznavač

módních

trendů

setrvávající v permanentní

Představuje například výraz diskoboy /дискобой

pohodě.

Určovací

kompozitum

(diskotékový tanečník, milovník diskoték) či

боекомплект (alkohol).
Jednotlivé spojovací základy mohou mít podobu jak nespisovnou (kočkobalka,
м

°рдомаз),

tak i spisovnou (кофемолка - ústa). Kompozice je často kombinována také s

odvozováním. Nejfrekventovanější odvozovací příponou jak u českých, tak i ruských
kompozit je sufix -к(а)/-к(а). Řidčeji se v češtině vyskytuje přípona -ič, v ruštině pak -ик
(Телепузик - tlustý člověk) nebo nulová přípona.
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3.4.1.3 Z K R A C O V Á N Í ( A B R E V I A C E )
Zkracování patří к aktivním způsobům slovotvorby v mluvě mládeže. Tradičně jsou
v české jazykovědě rozlišovány podle vzniku dva typy zkracování. J. Filipec se odvolává na
Hrbáčkovu klasifikaci zkratek a třídí j e na tzv. grafické a dále graficko-fónické,
členěny na zkratky iniciálové

a morfémové.

jež jsou

Morfémové zkratky zahrnují navíc zkrácená a

zkratková slova (1985, 103). J. Hubáček považuje za nejfrekventovanější zkratky ve slovní
zásobě slangu zkratky

iniciálové

a zkratková

slova.

Iniciálové zkratky jsou tvořeny z

Počátečních písmen dvou a více slov a slova zkratková pojímají jejich počáteční slabiky či
hlásky (1988, 16). Motivací zkracování v normovaném jazyce je především snaha o stručné a
úsporné vyjádření. Tvorba zkratek v mluvě mládeže je spojena také se snahou zašifrovat
učjaké slovo či pojem nebo rozšifrovat již existující zkratku (i spisovnou) a dát jí nový
v

ýznam. U zkratek v mluvě mládeže se tak ve značné míře uplatňuje jazyková hravost a

0r

iginalita. Zkracování se jeví v mluvě ruské mládeže ve srovnání s jazykem české mládeže

Jako produktivnější způsob tvoření nových slov.
Obsáhlou skupinu zkratkových slov tvoří jak v ruštině, tak i v češtině zkrácené názvy
Předmětů a vzdělávacích institucí:
m

«tfyz

(matematicko-fyzikální fakulta), umprum

(педагогический

факультет),

(историческая

грамматика),

филфак

(umčlecko-průmyslová škola);

(филологический

истмат

(история

педфак

факультет),

истграм

математики),

литвед

(литературоведение), совлит (современная литература).
Iniciálové zkratky mají v ruštině různorodý charakter. Příklady dále uváděných
r

uských zkratek v tomto odstavci byly přejaty z následujících lexikografických

prací

(Mokienko -Nikitinová 2001; Gojdová 2004a). Při tvoření zkratek v mluvě mládeže jsou
u

zívány též oficiální zkratky, jež nabývají v mluvě mládeže nového významu: ГИБДД (pův.
p
°сударственная инспекция по безопасности дорожного движения) - Гони
^абки

и Двигай

Дальше.

Základová slova tvořící zkratky mají velmi často spisovnou

P°dobu: чмо (pův. человек мешающий обществу) - чрезвычайно
побить

И Мучиться

(Чёрный плащ)

-

Инспектору

Одной

Надоело),

ГДЗ

(готовить

милая особа;

домашнее

ЛИМОН

задание),

představitel kriminálních struktur, „новый русский"; ВУЗ

ЧП

(Выйти

Удачно Замуж). Někdy dochází k tomu, že zkratka přejatá ze spisovného jazyka změní svůj
Původní význam v mluvě mládeže natolik, že ji nelze rozšifrovat a význam je plně smluvený:
(pův. Движение национальной консолидации) - učitelka biologie, КГБ (pův.
v
комитет государственной безопасности) - kabinet ředitele. V ruské mluvě mládeže se
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setkáváme i s případy deabreviace. Příkladem je falešné rozšifrovávání zkrácených názvů
známek: отл (отлично) - обманул товарища лектора, хор (хорошо) - хотел обмануть раскусили, уде (удовлетворительно) - удалось выйти, неуд (неудовлетворительно) - не
удалось. Toto se týká také výkladu písmen označujících třídy ve škole, se kterými se
setkáváme v ruštině i češtině - А: алкаши / andílci (žáci třídy А); Б(В): бандюги / blbouni;
В воры; Г: гады.
Jako ukázku aktivní tvorby zkratek v ruské mluvě mládeže uvádíme příklady z
ruského časopisu pro mládež Молоток (№ 49(298) 19. 12. - 25. 12. 2005): дэ рэ (день
Рождения), гэ (generation), рэ (рубль), НГ (Новый год), ДМ (Дед Мороз), КВН (Клуб
Втыкающих и Нудных) aj.
V české
obohacování

mluvě

slovní

mládeže je

zásoby.

Během

tvoření
našeho

zkratek

méně

výzkumného

frekventovaným
šetření

byly

způsobem

zaznamenány

následující zkratky:
HC (hardcore - něco dobrého, hodného obdivu či ambivalentní charakter); SRPŠ

(pův.

Sdružení rodičů a přátel školy) - *Serte* rychle pane školníky SNB (pův. Státní národní
bezpečnost) - snowboard.
^ále zkratky vytvořené od jednoho slovního základu: ď (děkuju - „Tak ti <//"); z (zač ^emáš

_

z/"); Ň (nic - „Neřekl ani Ň!").
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3.4.1.4 APOKOPA A SYNKOPA
Apokopa a synkopa představují způsob tvorby nových slov prostřednictvím zkrácení
jejich koncové či prostřední části. Tyto slovotvorné postupy lze začlenit do kategorie
zkracování. Vzhledem к značnému množství takto vytvořených lexikálních jednotek v mluvě

mládeže jsme

do

samostatné

označuje „zánik nebo nevyslovení,

vypuštění

se rozhodli zařadit apokopu a

Apokopa

synkopu

kategorie.
hlásky na konci

slova"

(SSJČ 1989, 44). V mluvě mládeže se jedná o záměrné vypouštění zpravidla skupiny hlásek.
Tímto způsobem vytvořená slova mohou být zakončena na souhlásku: проф (профессор),
dup (директор) a v řidších případech také na

samohlásku

ауди (аудиозапись).

v ruské mluvě mládeže tvoří mnoho slov od spisovných základů: диссер

Apokopou

se

(диссертация),

кивер (кибернетик), мед (медик), препод (преподаватель), б иол (библиотека),

машем

(математика), уиивер (университет), фак (факультет), рук (научный руководитель), маг
(магнитофон), тип (воспитатель), чит (учитель), фест (фестиваль), дип (дипломат), оч
(очень), Дед Мо (Дед Мороз), чел (человек), алк (алкоголик), интель
Řidčeji dochází ke zkracování koncové části u nespisovných' slov: ботаи

(интеллигент).
(ботаник

-

výborný žák). V české mluvě mládeže se setkáváme s apokopou řidčeji než v ruštině.
Příkladem jsou výrazy: poč (počítač), kamp (computer), pude (padesát korun), haš (hašiš),
s,

opro (sto procent - vyjádření jistoty).
Syn kopa

hlásky způsobující
s

se vyskytuje v mluvě mládeže méně. Jedná se o „zánik

slabikotvorné

zánik slabiky (Klabanová et al. 1998, 4. díl/296). V mluvě mládeže se

ynkopa projevuje úmyslným vypouštěním hlásek v prostřední části slova: тыча (тысяча),

иафон (магнитофон), инфа (информация), матика (математика). V ruské mluvě mládeže
existují i slova, jež vznikla tzv. grafickým zkrácením, kdy je prostřední část slova
Ohrazována spojovníkem: физ-ра (физкультура) - > физра, лит-ра (литература)
биб-ка (бибилиотека) - > бибка.

литра,

Příkladem lexikálních jednotek mluvy české mládeže

Vytvořených prostřednictvím synkopy jsou výrazy: matika (matematika), anglina (angličtina),
hanina

(francouzština), medina

(učitelka), průmka
s

ynkopického

(medicína), matura

(maturita), špánina

(španělština), úča

(průmyslovka). U některých výrazů se můžeme setkat i se dvěma stupni

zkrácení: francouzština - > fránina -> fráňa,

angličtina - > anglina -> ánina;

^пбилиотека —> библия —>• бибка.
V mluvě mládeže se nezřídka vyskytují případy kombinace apokopy a dalších
slovotvorných prostředků, a to především suťixace. Často je také mechanicky zkracován
° d vozovací základ a je pozměňována jeho původní zvuková podoba, kdy se redukuje počet
slabik a zjednodušují se souhláskové skupiny. Tento způsob slovotvorby označuje J. Hubáček

99

jako tzv. mechanické

krácení (1988, 17). Takto vzniklé výrazy mají sklon к otevřeným

slabikám. Význam předlohového slova se přitom nemění, ale často dochází к jeho modifikaci.
•

Štípko (stipendium), prófa (profesor), říďa / říďas / řeďule (ředitel), cviko (cvičení),

konfera (konference), biola / bižule / bioška (biologie), hospa (hospoda).
^ U ruských výrazů je přítomna široká variantivní bohatost výraziva: дискач / дискарик /
дискарь / дискотия / дискотуха - diskotéka; бибел / библо / библия - knihovna;

алк/алик

/ алкаш / алкай / алкарь / алкота / алкотпя - alkoholik (Mokienko-Nikitinová 2001).
V mluvě mládeže se též často vyskytují výrazy, jež vznikají zkrácením složeného slova a
Přidáním odvozovací přípony či koncovky: příroďák

(přírodopis), zemák (zeměpis), tělák

(tělocvik); гражданка (граждановедение), языкоза (языкознание).
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3.4.1.5 SUFIXÁLNÍ UNIVERBIZACE
Jednoslovná,

univerbizovaná

pojmenování

vznikají

na

pojmenování víceslovných. Univerbizace představuje „přechod
pojmenovávací

jednotku,

Prostřednictvím

motivovaný jazykovou

ekonomií"

pozadí
sousloví

synonymních
v jednoslovnou

(Filipec-Cermák 1985, 106).

sufixální univerbizace dochází navíc к připojení odvozovací

přípony

к univerbizovanému základu. Tímto způsobem utvořené výrazy označují osoby či předměty,
které jsou nositeli určitého příznaku. Odvozovací základ má v české i ruské mluvě mládeže
nejčastěji podobu spisovnou.
^ Nejfrekventovanější příponou v české mluvě mládeže u mužského rodu je přípona -ák, u
r

odu ženského -k(a), -ic(e), -in(a):

•ák: pedúk (pedagogická fakulta), drasťák (drastický film) - od adjektiv s příponou -ick(ý);
doják (dojemný příběh), zimák (zimní stadion), letňák (letní kino) - od adjektiv s příponou
-n(ý)/n(í)-k(a): seminárka

(seminární práce),

Písemka), souhorka
v

klauzurka

(klauzurní práce), pololetka

(souborná zkouška), kontrolka

(pololetní

(kontrolní práce), výtvarka

(výtvarná

ýchova) - od adjektiv s příponou -n(ý)/n(í); slohovka (slohová práce), oborovka (oborová

zkouška), průmyslovka

(průmyslová škola), sólovka (sólová kariéra) - od adjektiv s příponou

~°v(ý)\ občanka (občanská výchova) - od adjektiv s příponou -sk(ý);
~lc(e): třídnice (třídní kniha), státnice (státní zkouška) - od adjektiv s příponou -n(í);
"in(a) (tyto výrazy lze přiřadit rovněž к synkopicky zkráceným): fránina (francouzský jazyk),
s

Pánina (španělský jazyk) - od adjektiv s příponou -sk(ý); nemina (německý jazyk), anglina

Anglický jazyk), čédina (český jazyk).
^ V ruštině se při sufixální univerbizaci jeví jako nej frekventovanější přípony -л к (а) а -к (а) a
°dvozovacím základem je nejčastěji přídavné jméno zakončené na příponu -и(ый)/н(ий):
~JlK(a): выразилка

(выразительное чтение - umělecký přednes), читалка (читальный зал

čtenářský sál);
~К(а): зарубежка
3а

Дание

-

(зарубежная литература - světová literatura), домашка

domácí

úkol),

спортивка

(спортивный

зал

-

(домашнее

tělocvična),

академка

Академический отпуск - akademické prázdniny);
'Ух(а): курсовуха

(курсовая работа -

ročníková práce), древперуха

(древнерусская

Литература - staroruská literatura), групповуха (групповой секс - skupinový sex);
" u , (a): коитроша
d

_

(контрольная работа - kontrolní práce), домаиш (домашняя работа -

°niácí práce).
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3.4.1.6 JAZYKOVÁ HRA

Jazyková hra je v mluvě mládeže založena na různých principech. Jde především o
nejrůznější způsoby překrucování; přesmykování

a vkládání hlásek (metatéza a epentéza);

kontaminaci (междусловное наложение); fonetické mimikry (фонетическая мимикрия) aj.

Jazyková
hrových

hravost je jednou z klíčových charakteristik nositelů mluvy mládeže. Užívání
postupů je spojeno především se snahou o

originalitu

a překvapivost. jichž je

dosahováno prostřednictvím výrazného zvukového odlišení od spisovné podoby slova a
Přidáním zvukové výraznosti a expresi vity, či může jít naopak o snahu dvojího chápání
významu slova.
Překrucování

představuje podle Hubáčka slovotvorný proces, který umožňuje

vytvářet nová slova, jejichž původní význam je spíše modifikován, než zásadně měněn. Jde
te

dy především o různé způsoby přetváření a upravování předlohové podoby slova (1988, 17).

Příkladem překrucovaných slov jsou výrazy: štígro (štěstí), školáhr (školník), pajska (padesát
korun), pětikáhle (pětikoruna), výzo (vysvědčení), tágo (taxi), fočus, fočno (fotbal), pešek
(Pech), šáňo (šampaňské); лавандос (peníze), комок (počítač).
U metatézy

se jedná o přesmyknutí jednotlivých hlásek či slabik uvnitř slova

(Havránek-Jedlička 1986, 35). V ruské mluvě mládeže vznikly prostřednictvím metatézy
v

ýrazy: фаршик

(шарфик), девник

(дневник), зряплата

(зарплата). U lexikálních

Jednotek, jež jsou tvořeny vědomou deformací slova (na rozdíl od asimilace a disimilace), je
Podle S. Gojdové často zřejmý vztah ke slovům, která tvoří kontext k těmto deformovaným
v

ýrazům:

slovo рукить (kouřit) je spojeno se slovem рука (ruka); фу тли (boty) s výrazem

ФУПЫ - nohy (angl. foot - noha) (2004a).
Epentéza

představuje vkládání hlásky do skupiny hlásek (Havránek-Jedlička 1986,

32

-33). v hovorovém jazyce se jedná o motivaci spojenou se snahou o ulehčení výslovnosti.

V

mluvě

mládeže je motivací snaha o vtipné a často dvojsmyslné vyjádření: děvkan (děkan),

h°vnostář (hodnostář), posranec (poslanec), náprdelník (náhrdelník), pomrdanč
i

(pomeranč);

к

°Мпостер (компьютер), покеда (пока), быканат (деканат).
Kontaminace

pře

(междусловное

наложение)

neboli

„srůsty

(сращение)"

dstavuje podle S. Gojdové způsob tvorby nových lexikálních jednotek prostřednictvím

^ n o r o d é h o spojení základů dvou slov. V odborné literatuře se setkáváme s několika dalšími
ter

míny,

jež označují tento slovotvorný postup. M. Dokulil

°ntaminace
"Жжение

či křížení.

navrhuje

pojmenování

Ruský jazykovědec V. G. Kostomarov upřednostňuje termíny

či каламбурные образования (Savický-Sišková-Slaufová 1999, 6). Mechanicky

kombinované slovní základy mohou mít podle S. Gojdové podobu jak spisovnou, tak i
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nespisovnou. Jako příklad autorka uvádí výraz истеричка (učitelka historie), který vznikl
kombinací spisovných lexikálních jednotek история а истерия. Výraz стольник (sto rublů)
vznikl propojením slov сто а стол. U slova подруганка (přítelkyně) dochází ke kombinaci
lexikálních jednotek подруга а другой, přičemž druhá část má podobu nespisovnou - výraz
mluvy mládeže (2004a). Spojením lexikálních jednotek кадр а девица vzniká výraz кадрица
(sympatická dívka) (Mokienko-Nikitinová 2001). V české mluvě mládeže byly nalezeny
následující výrazy tohoto typu: debil (mobilní telefon) - kombinace slov mobilní a debilnr,
poblífka (méně chutná polévka) - propojení výrazů poblít se a polévka', balitativní

(pozitivní

hodnocení) - spojení jednotek kvantitativní a kvalitní; armydasky (vojenská sportovní obuv) kombinace výrazů ar my (angl. armáda, vojsko) a adidasky (sportovní obuv značky adidas).
Ruský termín фонетическая

мимикрия

představuje podle S. Gojdové

zvukovou spodobu slova nebo jeho přetvořené varianty s jiným výrazem a také je někdy
Považována za speciální druh homonymie či úmyslné paronymické náhrady (2004a). J.
Hubáček nazývá tato slova jako tzv. expresivní

homonyma,

která jsou po formální stránce

totožná se slovy po obsahové stránce zcela odlišnými a neexpresivními. Hubáček považuje
tento slovotvorný postup za zvláštní typ metamorfizace, který navazuje na překrucování a
vychází ze zvukové podobnosti (1988, 17). Jako příklad tzv. expresivních homonym můžeme
Uvést výrazy z námi shromážděného materiálu: jasan

(jasný), mejdlo (mejdan),

(halucinace), slezina (setkání), sekačka (sekaná); шампунь (šampaňské), химера,

halušky

химчистка

(učitelka chemie) a výrazy přejaté z Velkého slovníku ruského žargonu: Валя (valuta), Стёпа
(stipendium). Костя

(hubený člověk, podobnost se slovem кость), фактура (ženské tělo:

asociace se slovem факать - souložit, od angl. tofuck) (Mokienko-Nikitinová 2001).
Zajímavé jsou rovněž další speciální typy jazykové hry. Označení milionové peněžní
částky vzniklo v mluvě ruské i české mládeže na základě zvukové podobnosti. V češtině byl
vytvořen výraz meloun,

zatímco v ruštině лимон. Hravou nápodobou odborného termínu

vznikl výraz debordelizace, jenž pojmenovává úklid. Výraz ananas označuje přípitek a byl
Vytvořen ze zvolání ..A na nás!''. Potetovaný člověk je v české mluvě mládeže nazýván jako
Krkonoš. Toto slovo vzniklo složením výrazů kérka (tetování) a nosit; zároveň je zde patrná
hlásková podobnost s pohádkovou postavou jménem Krkonoš.
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3.4.2 P O S T U P Y

TRANS

POZIČNÍ

Při aplikaci transpozičních onomaziologických postupů jsou využívány již existující
lexikální jednotky, s jejichž významem je dále různým způsobem pracováno. K transpozičním
postupům řadíme substantivizaci,
frazeologických

jednotek

Izv. sémantické

tvoření

(metaforu

a metonymii),

tvorbu

a přejímání slov z cizích jazyků, slangů a argotu.

3.4.2.1 SUBSTANTIVIZACE
Substantivizace představuje jeden ze způsobů konverze, který lze chápat

„buďjako

Převod, popř. přechod slova do jiného druhu slov beze změny formy, nebo jako funkční
s

nulovým odvozováním,

nebo jako specifický slovotvorný proces spojený se změnou

s

lova a jeho syntaktické funkce, popř. i slovního paradigmatu"

změnu
významu

(Filipec-Čermák 1985. 104).

Nej produktivnějším typem konverze je v mluvě mládeže substantivizace, již chápeme jako
Přechod lexikální jednotky do slovního druhu substantiv beze změny formy. V české mluvě
mládeže není substantivizace natolik produktivním jevem jako v ruské mluvě mládeže.
Substantivizované lexikální jednotky jsou tvořeny především od přídavných jmen a v ruštině
ta
r

ké od přídavných jmen slovesných. Velké množství daných výrazů nám umožňuje jejich

°zčlenění do významových kategorií názvů osob a dále také předmětů a jevů:

^ názvy

osob

• stará (manželka, přítelkyně), chlupatý (policisté), bejvalá (bývalá přítelkyně), třídní (třídní
Učitel/ka);
• голубой (homosexuál), ширевой (narkoman užívající narkotika nitrožilně), деловой (příliš
aktivní jedinec), разборчивый

(agresivní, konfliktní člověk), кудрявый

Ужатый (hloupý, nechápavý jedinec), винтовой

(plešatý člověk),

(konzument pervitinu), центровой

(lídr),

Си

стемиый (hippie), малой (bratr);

V názvy p ře m ě t ů a jevů
c

crvená (krev), vysoká (vysoká škola), taneční (taneční kurzy);
синее (vodka), шершавый

(mužský pohlavní úd), белый

Alkohol), горбатые / деревянные

/рваные

(heroin; kokain),

зарядное

(rubly).

Od přídavných jmen slovesných se substantivizované výrazy tvoří především v ruské
^'uvě mládeže, a to nejčastěji od přídavných jmen slovesných zakončených sufíxy: -т-:
l3

' ouynibiů,

долбанутый,

^Podivín); -ни-: упакованный
всованный
e

чокнутый

(blázen); -вш-: принявший

(opilec),

поехавший

(příslušník vyšší střední vrstvy), накачанная

(těhotná žena),

(pravidelný návštěvník večírků; člověk zatížený prací),

абшабашенный

dinec, jenž vykouřil hašiš v nadměrném množství).
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3.4.2.2 S É M A N T I C K É T V O Ř E N Í
Tento způsob obohacování slovní zásoby využívá již existující pojmenování, přičemž
pracuje pouze s významovou stránkou slova, kterou modifikuje a mění a stránka formální
zůstává nezměněna. Lexikální význam představuje podle J. Filipce: Jazykově
odraz

mimojazykové

skutečnosti

skutečností zprostředkovaný
gramaticky

buď jednotlivé,

nebo

třídy

skutečností

ztvárněný

nebo

vztahu

vědomím, který je v nutném recipročním vztahu к lexikální

utvářené a spolu s ní souvztažný

třídy nebo dílčího systému a aktualizuje

s lexikálními jednotkami

se při užilí lexikální jednotky

příslušné

formě,

nadřazené

v kontextech"

(1985,

49). Z uvedené definice vyplývá, že významová stránka slova se může v různých kontextech
aktualizovat beze změny stránky formální. Tato skutečnost tvoří předpoklad pro lexikálně-

sémantický

způsob slovotvorby. Ve slovní zásobě mluvy mládeže se jedná především o

metaforický a méně metonymický přenos významu. Nejčastěji dochází v mluvě mládeže
к přenosu významu u slov spisovných.
Ke změnám ve významu slova obecně dochází z různých příčin. Český jazykovědec
Vladimír Šmilauer vyčleňuje tři základní kritéria, podle kterých klasifikuje změny lexikálního
významu. První kritérium představují změny

významu

v rovině

objektivní

reality,

kdy

v souvislosti se změnou předmětu dochází také ke změně názvu či užití názvu starého, jenž
Plnil podobnou funkci jako předmět nový. Druhé kritérium zahrnuje změny v rovině
Je
d

jazykové.

dnotlivá pojmenování navazují vztahy s dalšími lexikálními jednotkami slovní zásoby, čímž

ochází ke vzájemnému ovlivňování

a významovým

změnám. Nejčastěji se

změny

lexikálního významu projevují ve skupinách, slovních spojeních a vlivem cizích jazyků.
Poslední kritérium, jež klasifikuje změny lexikálního významu, zahrnuje změny

v rovině

lidského vědomí. V této kategorii působí mnoho faktorů - změna lidských vlastností, zužování
a

rozšiřování významu, změny v hodnocení významu, oslabování, zesilování a protiklad a

konečně také přenášení významu, jež je nejčastěji založeno na určité podobnosti, spojitosti či
s

°uvislosti (1972, 58-66).
V mluvě mládeže se odráží specifické vidění a pojímání světa a všech s ním spojených

skutečností mladistvými. Velmi často mládež užívá různých zesilujících a protikladných

Prostředků,

jež umožňují vyjádřit emocionálně-expresivní hodnocení. Mladí lidé rovněž

Ovíjejí snahu o obrazné, originální, vtipné a neobyčejné vyjádření. Pro tyto účely často
užívají přenášení významu, a to především metaforického a metonymického. Základem pro
lex

ikálně-sémantickou slovotvorbu jsou tzv. pragmatické komponenty významu slova, jež

Představují podle Gojdové „семантические

ассоциации

или коннотации,

отражающие
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связанные со словом культурные

представления

и традиции"

(2004а, 101). Na základě

těchto pragmatických komponentů dochází к přenášení významu mezi jednotlivými denotáty.
3.4.2.2.1 M e t a f o r i c k é

přenášení

významu

Základem metaforického přenášení slovního významu je určitá podobnost mezi
jednotlivými denotáty. Podle P. Hausera se podobnost týká především tvaru, barvy, umístění,
rozsahu, funkce (1980, 71). Existují i případy, kdy podobnost mezi denotáty vychází pouze
z fantazie mládeže. Slova s přeneseným významem jsou nazývány metaforami. Metafory
užívané v mluvě mládeže mají emocionálně-expresivní hodnotící charakter, a to nejčastěji
Pejorativní (hrábě, pařáty;

клешни, грабли - ruce), řidčeji lichotivý (broskvička;

персик

-

dívka). К přenášení významu dochází v mluvě mládeže nejčastěji u slov spisovných, která
získávají nové konotativní příznaky. Základní motivací vzniku těchto výrazů je snaha o
expresivní a originální vyjádření. V ruské i české mluvě mládeže jsou v největším množství
Sstoupeny substantivní, méně verbální metafory.
J. Filipec klasifikuje hlavní významové typy metafory na obecně jazykové úrovni a
Uv
v

ádí, že se nejčastěji zakládají na podobnosti předmětů, vlastností a dějů; na přenášení

ýznamu mezi abstrakty a konkréty; na přenosu proprií, na jejich apelativizaci. Hlavní typy

Su
na
Ur

bstantivních metafor se podle Filipce zakládají na podobnosti

tvaru

předmět

ů a

pod o b no st i via s t n o s i í. Nejproduktivnějšími podtypy substantivních metafor na
°vni obecně jazykové, které se zakládají na podobnosti

drobků

tvaru předmětů, jsou: pojmenování

motivovaná pojmenováními 1. částí lidského a živočišného těla; 2. živočichů; 3.

(částí) rostlin; 4. neživé přírody; 5. jiných výrobků. Méně frekventovanými jsou v tomto
Podtypu pojmenování lidí motivovaná pojmenováními: 1. živočichů; 2. výrobků. Dále se
Jedná

rovněž

Pojmenování

o

pojmenování

neživé

přírody

motivovaná

pojmenováním

přírodních předmětů motivovaná pojmenováními výrobků; pojmenování z

°blasti živočišné motivovaná pojmenováními z oblasti rostlinné. К
Podtypům substantivních metafor, jež se zakládají na podobnosti

Pojmenování

živočichů;

nejproduktivnějším

vlastností,

řadí Filipec

lidí motivovaná pojmenováními 1. živočichů; 2. rostlin; 3. neživé přírody; 4.

Pohádkových bytostí (1985, 111-115).
Při klasifikaci lexikálních jednotek (především substantiv) v mluvě mládeže, jež
v

Znikly metaforickým přenosem významu, jsme vycházeli z poznatků z výše uvedené

Publikace. Výsledná klasifikace metafor v mluvě mládeže však byla značně zjednodušena
г

důvodu specifických potřeb vycházejících z analýzy mluvy mládeže. Vyčlenili jsme dvě
ýznamové kategorie - názvy osob a předmětů. Metaforicky přenesené názvy osob jsme
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roztřídili na pojmenování motivovaná nejrůznějšími vnějšími, dále vnitřními příznaky a také
funkcí. Názvy metaforicky přenesených předmětů jsme klasifikovali podle motivace vnějšími
příznaky (tvar a barva) či funkcí. Jako samostatnou kategorii metafor uvádíme pojmenování
částí lidského těla, která představují v mluvě mládeže oblíbený objekt metaforického
významového přenosu. Dále jsme zařadili přehled slovesných metafor a velmi řídké případy
metafory adjektivní a adverbiální. Blíže jsme klasifikovali substantivní metafory na základě
charakteru motivujícího a motivovaného výrazu a vyčlenili jsme z tohoto hlediska osm typů
metafor, které jsme usouvztažnili s Filipcovými podtypy metaforicky přenesených výrazů. Na
závěr jsme doplnili čtyři typy základních emocionálně-expresivních příznaků, které byly u
metaforických lexikálních jednotek zjištěny jako nejfrekventovanější.
Nejobjemnější skupinu metaforicky přenesených lexikálních jednotek v české i ruské
mluvě mládeže představují substantiva, která členíme podle následujících příznaků do dvou
významových kategorií.
Názvy osob
a

)podle vnějšího

příznaku:

• kačer (nepřitažlivý chlapec - klátivá chůze), koště (nepřitažlivá dívka - neupravenost),
kostra (vyhublá dívka), prkno (dívka s plochou hrudí - plochost), mopista (člověk s dredy);
• колено (plešatý jedinec - hladkost), котлета

(plnoštíhlá, nehezká dívka),

чернота

(Kavkazan - barva);
Podle vnitřního

příznaku:

• foštěnka, broskvička, buchtička (přitažlivá dívka - šťavnatost, chutnost), špalek (tvrdohlavý
člověk - tvrdost), vykopávka (starší, nemoderní žena - příznak stáří);
• персик, абрикос (přitažlivá dívka - šťavnatost, chutnost), инопланетянин
sy

c

čt), ботаиик (výborný student - pracovitost, pilnost);

)podle

• šerif
d

(podivín - cizí

funkce:
(ředitel - strážce pořádku), bachařka (matka, učitelka, vychovatelka - kontrola,

°zor), мучитель (učitel - neustálé prověřování znalostí), řezník, mlátička (agresivní člověk

" řezat, mlátit), ždímačka

(milenka - ždímat

peníze), stíhačka

(žárlivá manželka

-

Pronásledovat), bytná (manželka, přítelkyně - pečovat o domácí pořádek);
%

Хозяин (ředitel - hospodaření), диктатор, босс (ředitel - neomezenost moci), фотограф

opisující student), спортсмен (učitel tělocviku), тормоз (přihlouplý, nechápavý jedinec -

pomalení).
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2. Názvy předmětů
a)podle vnějších

příznaků:

• tvar
• bedna (televize), placka (CD), kokos, makovice (hlava), fajfky (nohy), lupen (vstupenka);
• ящик (televize; hlava), кирпич (objemná kniha), колёса (tabletky s narkotiky), дубинка
(ukazovátko);
_^_barva
• sníh (kokain), angoráky (zarudlé oči);
• блондинка (vodka), зелень (dolary);
b)podle

funkce:

• myslivna (hlava - myslet), tlačenka (protekce - protlačovat), sosák (nos - nasávat vzduch),
bagr (lžíce - nabírat);
• мясорубка (ústa - opakování činnosti), крыша (hlava - zastřešovat), упаковка (oblečení zabalit), отпуск (záškoláctví - odpočinek od povinností), исповедь (zkouška - vypovídat),
г

Уманизатор (obušek - usměrnění jedince), тренер (láhev alkoholu - trénování výdrže),

Зажигалка (pistole - zažehnutí).
Objemnou skupinu substantivních metafor tvoří jak v české, tak i ruské mluvě mládeže
Metaforická pojmenování částí lidského těla.
Nos
• trumpeta, zoban, chobot, rypák, skoba;
• слива (švestka), шнобель (zněm. der Schnabel - zobák), клюв (zobák), шнорхель (nos
s

hrbolkem, z něm. der Schnorchel - potápěčská vzdušná dýchací trubice), хобот (chobot),

киль (dlouhý nos, pův. kýl, lodní páteř).
Usta
%

zobák, kafemljenek,

• <«шт„
s

^

^

pysk;

(ventil, záklopka, klapka), мясорубка (mlýnek па maso), помойш

(nádoba na

metí), чемодан (kufr).

^Uce
%

Pařáty, hnáty, hrábě, klepeta;

%

грабли (hrábě), крылья (křídla), клешни (klepeta).

1

Ploutve, lodě, protézy, fajky, špachtle, pahejly; kamaše (chlupaté nohy);
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• клюшки (hokejky), колёса (kola), коньки (brusle), копыта (kopyta), лыжи (lyže), педали
(pedály), протезы (protézy).
Hlava
• řepa, dýně, makovice, palice, bedna, kokos, škopek;
• башня (věž), тыква (tykev), чайник (konvice), глобус (globus), дыня (meloun), купол
(kopule), репа (řepa), uiap (koule).
Prsa
• dudy, balóny, vemena, kozy, válce, bubny, nárazníky;
•

кокосы

(kokosy), бомбы

(bomby), фары

(reflektory), вёдра

(vědra),

пулемёты

(kulomety), батоны (veky).

• fasáda, ciferník, budka, fazóna;
• афиша (plakát), будка (budka), вывеска (vývěsní štít, tabule).

Výskyt slovesných metafor je ve srovnání se substantivními o něco méně frekventovaný:
• sešíěkat se (pohádat se), rozjet se (veselit se), smažit (užívat narkotika; hrát na kytaru),
Nabourat koho (přivést do jiného stavu), táhnout (odejít), sjíždět co (užívat narkotika), sbalit
koho (seznámit se s příslušníkem opačného pohlaví), vylít koho (vyloučit ze školy), ztopil co
(ukradnout), zavařil komu (způsobit problémy), vypařit se (zmizet), bručet, sedět (být ve
Ve

zení), vytuhnout

(zemřít), střelil co (prodat), zašít koho (uvěznit), krmit koho (dělat si

' e graci z koho), péct na co (nedělat něco), bagroval (jíst), třískat (hrát na klavír), lakovat koho
(obelhávat), píchnout komu (pomoci), vyhlásit koho (zesměšnit), zalomit (usnout), vyluxovat
c

° (sníst), zazdít co (ignorovat), naprášit koho (udat), krmit koho (lhát komu),

sondoval

(zjišťovat);
% г

Рузить

(učit se), свалить

(složit zkoušku), сфотографировать

(opsat),

Zbytečně se obávat, nervovat), махнуть (napít se alkoholu), пахать, молотить
?йс

ить

(pít alkohol), трескаться

(užívat narkotika nitrožilně), мочить

париться
(pracovat),

(bít, tlouct),

бомбить (krást), сосаться (líbat se), грести (rychle odejít), свистеть (veselit se),
řidší zastoupení mají metafory adjektivní či adverbiální:
4bový (kladné hodnocení; ve spojení libovej frajer - příznak opovržení), hustý,

drsný

(kladné či ambivalentní hodnocení);
%

Слезно,

железобетонно

(přesně, určitě).
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Motivující pojmenování a výraz motivovaný (s metaforicky přeneseným významem)
mohou mít nejrůznější charakter. V mluvě mládeže se nejčastěji setkáváme s následujícími
typy

vztahů:

motivující

pojmenování

-

metafora:

zvíře-člověk

(Filipec:

pojmenování lidí a jejich povahových vlastností motivovaná pojmenováními živočichů na
základě podobnosti vlastnosti; pojmenování lidí motivovaná pojmenováními živočichů na
základě tvaru); zvíře-předmět (Filipec: pojmenování výrobků motivovaná pojmenováními
živočichů); rostlina-člověk (Filipec: pojmenování lidí motivovaná pojmenováním rostlin);
r

ostlina-předmčt (Filipec: pojmenování výrobků motivovaná pojmenováním rostlin či jejich

částí); přcdmčt-človčk (Filipec: pojmenování lidí motivovaná pojmenováním výrobků);
předmět-předmět (pojmenování výrobků motivovaná pojmenováními jiných výrobků; částí
lidského a živočišného těla; neživé přírody); místo-místo (u Filipce se nevyskytuje); člověkčlovčk

(u

Filipce

pouze

ve

formě

podtypu

apelativizovaných

vlastních

jmen

Pojmenovávajících vlastnosti lidí a jejich zaměstnání). Předmět je v n á š í klasifikaci pojímán
s

íře než je tomu u J. Filipce a zahrnuje nejrůznější výrobky, části lidského těla, pojmenování

neživé přírody aj.;

0zvíře -

člověk

• kočka, číča, čičinka (pohledná dívka), kocourek,

brouček (pohledný; milovaný chlapec),

kanec (muž úspěšný u žen), jepice (nesympatická dívka), lama (hlupák);
• котёнок, зайчик (pohledný; milovaný chlapec), гусь (voják druhého roku služby), медуза,
в

обла (nepřitažlivá, nesympatická dívka), овца (hloupá dívka), паук (jedinec s výhodnými

s

tyky), лось (primitivní, agresivní člověk);

2)zvíře -

předmět

* Kyš (počítačová), pták (mužský pohlavní úd), bažant (nádoba);
* червяк (mužský pohlavní úd), собака (taxi), бабочка (nůž);
r

o s t l i na -

člověk

* kopřiva (nesympatická dívka), broskvička

(pěkná dívka), švestky (policisté), dub (pomalu"

t á p a j í c í jedinec);
* персик, абрикос (přitažlivá dívka), перец (blízký přítel), редиска
^^sHina

-

(nespolehlivý člověk);

předmět

SQl

át (kniha s rozpadlou vazbou), melouny (ženská hruď), kokos (hlava);

Кап

Уста (peníze), морковка

(mužský pohlavní úd);
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5)předmět • materiál

člověk

buchta (přitažlivá dívka), kombajn (nesympatická dívka), vykopávka

(starší,

nemoderní žena), trubka (hloupý člověk), šrot (pilný student), klacek (nevychovaný jedinec);
• мотыга, пробка, клюшка (nepřitažlivá dívka), негатив (černoch), бочка (tlustý člověk),
дубинка (policista), букварь (pilný student);
6) p ř e d m ě t -

předmět

• škvára (peníze), tác / talíř / hadr (tisíc korun), sníh / cukr / koks (kokain), brko (cigareta
s

narkotiky), nárazníky (ženská prsa), lupeny (peníze);

• стёклышки

(brýle), зажигалка

(pistole), баян (injekční stříkačka), труба,

вибратор

(telefon), пенсия (stipendium);
7) m í s t o -

místo

• holubník (škola), díra (vesnice, venkov), nora (neútulná místnost), kobka (cela);
• террариум

(sborovna), сарай

(třída), курятник

(dívčí kolej), обезьянник

(škola),

| Резиденция (kolej), свалка (hřbitov);
8

)člověk -

člověk

• Ital / indián / negr (Rom), Tatar (nechápavý jedinec), Fricek (Němec), šerif (ředitel školy),
řezník (agresivní jedinec);
• еврей

(chytrý, chápavý člověk), буржуин

(boháč), фотограф

(opisující student),

смертник (student, kterého chtějí vyloučit ze školy), китаец (černoch).

Metafory mají rozličný charakter a je jimi vyjadřován specifický vztah mluvčího
k danému objektu. V mluvě české a ruské mládeže se nejčastěji setkáváme s následujícími
e

n i o c i o n á l n ě - e x p r e s i v n í m i hodnotícími příznaky, které se mohou navzájem prolínat:
Pozitivní citový

%

vztah:

Prašulky (peníze), štávička, klobáska, kočička (pohledná dívka);

* бабульки, деньжата, гульдены (peníze), матильда (milovaná dívka);

I^ T^ Tr t— o v n ý p o s m ě c h a i r o n i e—:
* Půllitry,

teleskopy

(brýle s tlustými skly), pudl

(člověk s kudrnatými vlasy),

prát

pospíchat), měkkýš (přecitlivělý člověk), šampónek (muž, jenž pečlivě dbá o svůj zevnějšek);
* мерседес,
^emoch),

лимузин

(jízdní kolo), резиденция

(kolej), алконавт

(alkoholik),

пенсия (stipendium), ваучер (kupon na oběd do jídelny), кучерявый

Пушкин

(holohlavý);
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3) z e s í 1 e n í :
• bomba (velmi kladné hodnocení), pařit (hrát na počítači; veselit se při konzumaci
alkoholu), střelit (prodat), šlehnout si, sjet se (píchnout si narkotika do žíly), hadry (oblečení);
• крутой (velmi kladné hodnocení), гасить (pít alkohol), рубка (bouřlivé události, debaty,
spory), кидать (lhát);
4 ) h a n l i v o s t až

vulgarizace:

Do této skupiny patří především označení osob zvířecími názvy - ropucha, kobyla,

slepice;

°Ща, коза (dívka). Dále například:
• prkno (dívka s plochou hrudí), močka (zbabělý člověk), škrt (skoupý člověk), stará větev
(starší žena), vyhnít (být někde dlouhou dobu);
• негатив (černoch), крысить (schovávat se), мотыга (dívka).

Mnoho metafor se tvoří v české i ruské mluvě mládeže stejným způsobem a jsou
založeny na identických sémantických posunech: broskvička / персик (přitažlivá dívka),
Prkno / доска (dívka s plochou hrudí), řepa / репа (hlava), chobot / хобот (nos), bedna /
Щик (televize), sníh / снег (kokain), ploutve / плавники (nohy), kanec / кабан (muž úspěšný
u

žen), cucat se /сосаться

(líbat se), budka /будка

(hlava) aj.
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3.4.2.2.2 M e t o n y m i c k é

přenášení

významu

Metonymický způsob přenášení významu je založen na „pojmové souvislosti,
odráží i souvislost

která

věcnou, tj. souvislost denotátů jistého typu" (Filipec-Čermák 1985, 110).

Tato souvislost může být různého původu, například místní, časová, příčinná, způsobová,
látková, symbolická či jiná. V mluvě mládeže se s metonymickým přenášením významu
nesetkáváme tak často jako s metaforickým. Odůvodnění rozdílnosti ve frekvenci užívání
metaforického a metonymického přenášení významu ve slangu obecně nalézá J. Hubáček ve
skutečnosti, že metaforické přenášení významu je v některých případech motivováno snahou
0

jednoznačné, konkrétní vyjádření a tyto výrazy často nesou příznak expresivity. Při

nietonymickém přenášení významu některé výrazy naopak nabývají obecnějšího významu než
slovo výchozí a příznak expresivity je nahrazován spíše snahou o jednoslovné stručné
vyjádření (1971). V mluvě mládeže se vyskytuje především substantivní metonymie, případy
metonymického přenášení u ostatních slovních druhů jsou velmi řídké, a proto omezíme naši
další klasifikaci metonym v mluvě mládeže pouze na substantiva.
P. Hauser rozlišuje metonymické výrazy na obecně jazykové úrovni na strukturní,
kontextové a etymologické. Strukturní

metonymie

je založena na konkretizaci

abstrakt

(Přenášení názvů dějů na osoby, věci či místa děje; vlastností na jejich nositele a povolání na
m

ísto, kde se povolání provozuje); přenášení názvů materiálu na výrobky; přenášení

Pojmenování nádob, obalu na věci, které jsou v nich; pojmenování osob podle míst, ve
kterých žijí či působí. Jako případ kontextové metonymie
u

uvádí Hauser například užití jména

mělce místo názvu jeho díla či užití vlastního jména zeměpisného místo události, která se

ta

m stala. Etymologická

a

místních na obecné označení osob a věcí (1980, 73-76).

neboli historická metonymie se týká přenosu vlastních jmen osobních

J. Filipec vyčleňuje hlavní podtypy substantivní metonymie na základě: 1. činnosti; 2.
Předmětu; 3. místa; 4. vlastnosti a stavu; 5. části a celku. Jako tzv. kvantitativní druh
Metonymie označuje Filipec synekdochu, „zakládající

se na vztazích částí a celku, druhu a

r

°du, neurčitého a určitého počtu, plurálu a singuláru, konkrét a abstrakt"

(1985, 109-120).

Omezené množství zjištěných výrazů s metonymicky přeneseným významem v mluvě
Mládeže
nám
Uv

neumožnilo

nalézt dostatečné

množství příkladů

ke klasifikacím

výše

edených autorů. Proto jsme se rozhodli postupovat od konkrétních lexikálních výrazů, které

Jsnie rozčlenili do významových kategorií názvů osob a předmětů:
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_o z n a č e n í o s o b (podle určité věcné souvislosti či spojitosti)
• bambusačka (Vietnamka), pusinka (dívka - vztah části a celku), dutohlav (hlupák), šuslič
(bohatý člověk - šustit penězi), kravaták (muž v obleku);
• пробирка, кислота (učitelka chemie), бабочка (učitel biologie), кошелёк (bohatý člověk).
Циркуль (učitel matematiky), сапог (voják), бантики (poslušné děti), mozek / мозг (chytrý
člověk - vztah části a celku);
j^označení předmětů
- podle materiálu: papíry (osobní doklady); железо (mince), кожа (kožená bunda), стекло
(láhev);
• podle části celku (synekdocha): střecha / крыша

(dům), подошвы

(boty),

папирус

(cigareta);
•jiné: hozena (500 Kč), hradčany (100 Kč), pankrác (vězení), model (droga);
гнездо (sborovna), библиотекарь

дворянское

(počítačový program pro práci s knihovnami).

U metafory a metonymie se velmi často setkáváme s využíváním názvů zvířat a rostlin
Pro označení osob a předmětů. Tyto výrazy označuje S. Gojdová jako tzv. зооморфизмы
Фитоморфизмы

(zoo- afytomorfózy).

млекопитающих

животных,

К nejčastěji užívaným názvům řadí:

прочих животных,

птиц, растений,

a

наименования

насекомых

(2004а).

analýze sebraného lexikálního materiálu mluvy mládeže v ruštině a češtině jsme nalezli
následující zoo- a fytomorfní lexikální jednotky.
--Ijázvy s a v c ů
• kočka, kobyla, koza (dívka), kanec, hřebec, kozel (muž), krtek (metro);
* кобыла, овца (dívka, žena), собачка

(prášek na spaní), собака

(symbol @), утка

(hodnocení nedostatečně), носорог (Kavkazan).
íázvy

ptáků

husa (dívka), kačer (nepřitažlivý muž), datel (hloupý člověk), pták (mužský pohlavní úd);
%г

Усь, лебедь (hodnocení nedostatečně), дятел (udavač; hloupý člověk),
tni

%

živočichové

jepice (nehezká, nesympatická dívka), hovádko (hloupý člověk);

* анаконда, медуза (nehezká dívka), жаба (dívka).
í^stlin
%

Jeíel

> duh (hloupý člověk), broskvička (dívka), švestky (policisté), kořen (pohíedný~muž),

křp
c/?

(jedinec ve funkci doprovodu na milostné schůzce);

}

anau (hodnocení nedostatečně), капуста (peníze), перец (přítel, chlapec),

баклажан

J^užský pohlavní úd), морковка (mužský pohlavní úd).
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3.4.2.3 T V O Ř E N Í F R A Z E O L O G I C K Ý C H J E D N O T E K
Frazeologie jazyka

dnes

tvoří

samostatnou

vědní

disciplínu.

Při

klasifikaci

onomaziologických postupů ve slovní zásobě slangů jsou frazeologické jednotky řazeny J.
Hubáčkem do samostatné transpoziční kategorie pojmenování víceslovných, jež pojímá
kromě frazeologismů rovněž tzv. pojmenování sdružená (1988, 18). Na obecně jazykové
úrovni charakterizuje J. Filipec daná spojení slov na tzv. volná a ustálená. Ustálená spojení
třídí na sdružená pojmenování

čili sousloví a s nimi paralelní vlastní frazémy (1985, 104-105).

V této kapitole se budeme zabývat vlastními frazémy (frazeologismy, frazeologickými
jednotkami), jež tvoří neoddělitelnou a rovněž nepostradatelnou součást slovníku mládeže.
Pro mluvu mládeže je typická zvýšená expresivita a metaforičnost vyjadřování, což se
Projevuje také ve frazeologii. Významový obsah mnohých frazeologických jednotek je tvořen
velmi originálními sémantickými posuny a výstižně charakterizuje danou situaci. Pro mládež
je příznačný rovněž specifický způsob nahlížení na objektivní skutečnosti, který zahrnuje
mimo jiné také určitou polaritu v hodnocení, která je podmiňována relativní psychickou
nestabilitou a náladovostí mladistvého jedince. Tyto příznaky' charakterizující mládež se
Promítají též do tematiky frazeologismů. Nezřídka vycházejí frazeologické jednotky za
hranice mluvy mládeže a dostávají se do obecného povědomí a následného užívání a nadále
Přestávají být pociťovány jako specifické pro mluvu mládeže.
A. Jaklová vyčleňuje v mluvě mládeže tři skupiny tzv. souslovných synonym:
frazeologická

spojení,

frazeologické

celky

а frazeologické

srůsty.

Frazeologická spojení nejsou podle A. Jaklové zcela těsná a jejich členy existují i mimo tato
s

Pojení a mohou tvořit jak

frazeologický význam, tak i významy

nefrazeologické.

frazeologické celky představují často obrazná spojení, ale mohou vystupovat i jako volná
spojení výrazů, jež mají samostatný význam. Třetí skupinu frazeologických jednotek v mluvě
Mládeže tvoří podle autorky tzv. frazeologické srůsty, jež představují nejtěsnější typ spojení.
Jejich členy existují obvykle pouze v těchto spojeních, a to často v podobě odlišné od norem
spisovného jazyka. Jako příklad frazeologického spojení uvádí Jaklová výrazy: mít štígro či
Padnout hlady. Frazeologický celek je zastoupen jednotkami: mít kliku (mít štěstí), vynechat
školství (nejít do školy). Frazeologické srůsty ilustruje autorka příklady: mít spicha (sejít se),
mí

' halucinace

a her i heri (být překvapen) (1984, 61-63). Toto členění frazeologických

jednotek v podstatě odpovídá i jejich klasifikaci V. V. Vinogradovem, jenž rozlišuje tzv.
Фр
изеологические
eд
Sr

сочетания

(frazeologická sousloví),

и 11С т fí a (frazeologické celky) а фразеологичес

фразеологические

к и е ср а щ е и и я (frazeologické

°stlice) (Kopecký 1974).
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Při klasifikaci frazeologismů ve slovní zásobě mluvy mládeže jsme se rozhodli
vycházet z jejich třídění podle strukturně-syntaktického principu, jenž navrhuje S. Gojdová.
Tímto způsobem lze lrazeologické jednotky rozčlenit na tzv. predikativní,
tvořeny podmětem a přísudkem a nepredikativní.

Nepredikativní

jež jsou
frazeologismy

Gojdová dále klasifikuje na tzv. slovesné a substantivní lrazeologické jednotky, které lze dále
rozložit

podle

syntaktického

uspořádání

jednotlivých

členů.

Autorka

rovněž

člení

frazeologismy podle předmětně-pojmového obsahu do jednotlivých sémanticko-tematických
skupin (2004a). Při třídění frazeologických jednotek v mluvě české a ruské mládeže budeme
systematicky

porovnávat

identické

strukturně-syntaktické

konstrukce

jednotlivých

frazeologismů a rovněž srovnáme četnost českých a ruských frazémů podle příslušnosti к
jednotlivým sémanticko-tematickým skupinám, jež byly vyčleněny v kapitole 3.2.
Z důvodu komplexní strukturně-syntaktické komparace frazeologismů v české a ruské
mluvě mládeže byl soubor frazeologických jednotek, jenž jsme získali na základě našeho
výzkumného

šetření, doplněn

o další

frazeologické jednotky.

V ruštině

byly

užity

frazeologismy přejaté z Velkého slovníku ruského žargonu (Mokienko-Nikitinová 2001) a
y

elkého

slovníku

slangu

mládeže

(Levikovová

2003).

Omezené

množství

českých

frazeologismů bylo přejato z publikace Mluva mládeže v jižních Čechách (Jaklová 1984) a
z

internetového portálu Gustav pro jazyk český (Češka 2001).

Klasifikace frazeologických jednotek v české a ruské mluvě mládeže
Frazeologismy lze na nejobecnější strukturně-syntaktické úrovni rozčlenit na tzv.
Predikativní a nepredikativní. Predikativní frazeologické jednotky jsou tvořeny podstatným
Jménem a určitým

tvarem

slovesa v syntaktické funkci podmětu

a přísudku.

Tyto

frazeologismy se vyskytují častěji v ruské mluvě mládeže.
%

Zapalujou se lýtka komu (aktivně navazovat kontakty se ženami), shání zubatá koho (o

Cmírajícím člověku), uletěly včely komu (o jedinci tvářícím se udiveně).
* Шнурки свалили (rodiče odjeli), бобик сдох (o neúspěchu), крыша поехала,
Летела, креза покатила
c

(projev psychického narušení), тараканы завелись

кукушка
(začít se

hovat podivně), гуси улетели (o stavu narkotického opojení; o stavu na pokraji šílenství),

сп

' Ычка не катит (chybí vzájemné porozumění), сушняк долбит (бьёт) кого (trpět silnou

ž

'Zní p 0 nadměrné konzumaci alkoholu), обезьяна учится говорить (cizí jazyk - učební

Předmět).

Značně rozsáhlejší skupinu frazeologismů tvoří tzv. nepredikativní frazeologické
jednotky, které lze dále rozčlenit na slovesné a substantivní. Slovesné frazeologické jednotky
jsou tvořeny slovesem ve spojení s podstatným jménem v určitém pádě. Podstatné jméno
může

být

též

spojeno

s určitou

předložkou.

К

nejfrekventovanějším

slovesným

frazeologismům patří jak v české, tak i ruské mluvě mládeže spojení slovesa a podstatného

jména bez předložky ve 4. pádě.

A. S l o v e s n é

frazeologické

jednotky

Sloveso + podstatné jmcno ve 4. pádě (tyto frazeologické jednotky tvoří nejobjemnější

skupinu):
• utřít hubu (odejít s prázdnou), natáhnout brka / bačkory (zemřít), dávat majzla / bacha
(dávat si pozor), zahnout kramle (utéct), dát si leháro (jít' si odpočinout), hodit tlamu
(upadnout), dát kopačky (rozejít se s někým), hodit chrupku (jít spát), hodit močku (vymočit

se),

dát si odchod

(výzva к opuštění místa),

dál si voraz, dát si veget

(odpočinout si), nemít

páru (nevědět), mít rachu (vypadat směšně), dát si práska / šluka (zakouřit si), přihrát jiskru
(zapálit cigaretu), klepat kosu (třást se zimou), mít vítr z čeho (mít strach), honit si triko
(vychloubat se), sjet lajnu, napudrovat si nos, nafutrovat si chobot (užít kokain), dostat
zuracha (mít zákaz vycházek od rodičů), dělat křena (dělat doprovod při schůzce), ladit
Шепи, mastit lano, honil brko, prohánět deljína, hrát pěl proti jednomu
oplodnil

válec

(zapálit cigaretu), hrál

levou

(masturbovat),

(snažit se n ě k o h o p o d v é s t ) , i/át fachu

(ddt si

Uležel na cení), mil roupy (dělat vylomcniny), Vžil rohu (utéci), dál si spicha (setkat se),
Zr

ubat kokos, dát bombu / dělo / pumu, zmalovat ciferník, spravit / vylepšit fasádu,

rozhodit

Úsměv komu (udeřit pěstí, zbít koho), hodit šavli / tyčku, krmit rybičky (vyzvracet se), sklopit
krovky (rezignovat), žhavit drát (telefonovat), hodit si mašli (oběsit se), mastit

parket

(tancovat),

krovky

rovnal přehazovačku

(česat sc),

nalejvat si pupen

(opíjet se), zvednout

(odejít), hodit voko (podívat se), dostat čočku / čoud (dostat vynadáno), hodit výt lem
(rozesmát se);
• стричь капусту (vydělávat velké finanční částky), попортить вывеску,

Фотку, табло начистить кому

(zbít

koho), двигать фуфло

(odposlouchávat), гнать пургу (lhát), разводить
šidit), отбросить
вставить

(podvádět),

попортить

греть уши

базар (mluvit), пудрить мозги (klamat,

адидасы / кегли / кеды, схватить

жмура, склеить ласты,

кеды

(umřít), забить стрелку с кем (domluvit se na setkání s kým), катить бочку

кого (nadávat na koho), смотреть мупыпики (mít halucinace), массировать мозги (učit
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se),

дать

дудака

(zmrznout),

давить

косяка

(nepřátelsky

hledět

na

koho),

форматировать мозги (dávat se do pořádku po nadměrné konzumaci alkoholu), замочить
жало

(napít se alkoholu), разрушить

мозги

(popovídat si), словить

кайф

(být

v uvolňujícím, příjemném stavu), курить бамбук (zahálet, povalovat se).
Ostatní spojení slovesa a podstatného jména bez předložky v jiném než 4. pádě jsou o
mnoho méně frekventovaná. Toto platí jak pro frazeologismy v české, tak i ruské mluvě
mládeže.
Sloveso + podstatné jméno v 7. pádě
• mlít pantem (bez přestání mluvit), hodit kostrou (pospíšit si), chrastit kosíma (o vyhublém
člověku), opít rohlíkem (oklamat), zatřepat bačkorama (zemřít), jet krtkem (jet metrem);
• упереться

рогом

(zatvrdit se, nesouhlasit s čím), двигать

поршнями

(jít rychle),

трепать языком (mluvit), страдать фигнёй (zabývat se hloupostmi), колоться

винтом

(píchat si pervitin do žíly).

Sloveso + podstatné jméno ve 2. pádě (накататься колёс - užít narkotika, срубить бабок
~~ vydělat peníze); sloveso + podstatné jméno ve 3. pádě (позвонить стасику/дж-ону - jít
n

a toaletu).

Značně méně je také frazeologických jednotek, které jsou tvořeny
a

slovesem

Podstatným jménem v určitém pádě s předložkou. U českých a ruských frazeologismů,

Jejichž součástí je podstatné jméno v určité pádově-předložkové vazbě, se jeví jejich
Jednoznačné porovnání značně problematickým. Jde především o tu skutečnost, že ruským
s

Pojkám mohou významově odpovídat v češtině spojky odlišné. Jako příklad můžeme uvést

frazeologismus дать в бубен / в репу, kterému v češtině sémanticky odpovídají frazeologické
Jednotky dát na buben, dát do tlamy, dál po tlamě aj. Ruskému frazeologismů идти в осадок
/

« трубу je v češtině přiřazován ekvivalent jít do háje / do pytle aj. Ruské předložce в

v

češtině tedy významově odpovídají nejčastěji předložky na, do či po. Při srovnávání

Následujících českých a ruských frazeologických jednotek se proto zaměříme na porovnání
četnosti jednotlivých struktur s formálně identickými pádově-předložkovými vazbami.
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České frazeologismy:
sloveso + na + podstatné jméno ve 4. pádě (12 frazeologismů)
• být na mraky / na cucky / na prach (být opilý), sjet se na plech (být v narkotickém opojení),
razit na jedno (jít do hospody), šplouchat na maják komu (o podivně se chovajícím člověku),
lézt na mozek co komu (o příčině podivného chování), dát na budku / na kokos komu (zbít
koho), mrkat na drát (být překvapený), přijít na buben (zkrachovat), odstěhovat se na Olšany

(zemřít);
sloveso + do + podstatné jméno v 2. pádě (10 frazeologismů)
• dát do tlamy komu (zbít koho), jít do prkna / do háje zelenýho / do pytle (výzva к odchodu),
str

čit do rukávu koho (mít navrch nad někým), prásknout do bot (utéct), postavit do latě koho

(zjednat si pořádek), dát si do trumpety (opít se), prdět do hlíny (zemřít), téct do bot komu
(dostat se do potíží);
sloveso + na + podstatné jméno ve 6. pádě (6 frazeologismů)
• být na suchu (nemít peníze), vytečkovat na fleku koho (zbít), viset na drátě (telefonovat)
m

't na háku co (být nad věcí), být na tahu (být v hospodě), být na třešních (být komunistou);

s

'«veso + v + podstatné jméno ve 6. pádě (5 frazeologismů)

• mít v malíku co (zvládnout), rupnout v bedně, harašit ve věži, prdnout

v kouli komu (o

Podivně se chovajícím člověku), být v balíku (mít mnoho peněz).
Nejméně frekventovanými frazeologickými jednotkami tohoto typu jsou v české mluvě
Mládeže spojení: sloveso + z + podstatné jméno ve 2. pádě {spadnout z višně - zbláznit se);
s

'°veso + pod + podstatné jméno v 7. pád (být pod drnem - zemřít, mít pod čepicí - být

Mazaný); sloveso + za + podstatné jméno ve 4. pádě (stát za starou bačkoru /za starou belu
~~ úemít žádnou hodnotu); sloveso + za + podstatné jméno ve 7. pádě (být za vodou - být
Ujištěný, bez problémů); sloveso + po + podstatné jméno ve 6. pádě (dostat po tlamě - být
mít po ptákách

- o zmařené příležitosti); sloveso + к + podstatné jméno v 3 . pádě

hustit к vodě koho - rozejít se s kým, jít к šípku - výzva к odchodu).

Kuské f r a z e o l o g i s m y :
^ e s o ^ f на + podstatné jméno ve 6. pádě (9 frazeologismů)
• сидеть na игле, торчать па игле (užívat narkotika), быть на диете (dočasně neužívat
Vul
b

garismy), быть на приёме (pít alkohol v kolektivu), стоять на uiyxepe (být na stráži,

b d ě l ý ) , играть на трубе (masturbovat), быть на стакане (být opilý), жить на батлах

•žlt z peněz za vrácené lahve), повеситься на трубке (dlouho telefonovat);
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sloveso + на + podstatné jméno ve 4. pádě (8 frazeologismů)
• капать на мозги (lhát), кинуть на мыло (poslat informaci elektronickou poštou), упасть
на хвост (držet se někoho v naději získání určité výhody), давить на массу (spát), пойти
на супчик (jít se opít), постаешь на счётчик кого (určit konečný termín splacení vymáhané
sumy), упасть на измену (znepokojit se, vyděsit se), рухнуть на кактус (zbláznit se);
sloveso + в + podstatné jméno ve 4. pádě (7 frazeologismů)
• дать в репу, заехать в бубен кому (zbít koho), уйти в осадок (výzva k odchodu), уйти
в отрыв (uvolnit se), сыграть / сложиться
(nadchnout se čím), отправить

в ящик (umřít), входить в столбняк

от чего

в Сочи (zabít).

Méně se vyskytují následující frazeologické jednotky: sloveso + с + podstatné jméno v 2.
Pádě {рухнуть с дуба - zbláznit se, слезть с иглы - přestat užívat narkotika); sloveso + но
+ sloveso ve 3. pádě (торчать по кайфу, торчать по колёсам - užívat narkotika, ботать
по фене - mluvit zlodějským argotem, получить

по чайнику - být zbit); sloveso + в +

Podstatné jméno v 6. pádě (быть в замазке - utrpět neúspěch, быть в обломове

- mít

depresi).

Substantivní

frazeologické

jednotky

Substantivní frazeologismy mohou být tvořeny různými komponenty. Často se
v

yskytují

jak v české, tak i ruské mluvě mládeže spojení podstatného jména a přívlastku

shodného. Kromě spojení přívlastku a obecného jména se v mluvě mládeže setkáváme i
s

frazeologickými jednotkami tvořenými jmény vlastními. Četná jsou rovněž spojení výrazů

v

různých pádově-předložkových vazbách.

Podstatné jméno + přívlastek shodný:
• teplej bratr, čtyřprocentní

menšina (homosexuál), stará bela, stará bačkora (nic), totální

okno (o ztrátě paměti), mrtvěj brouk (o distancujícím se jedinci), tři prdele (mnoho), holá
lebka (skinhead), dutá lebka
v

yčerpaný),

plnej počet

(hlupák), boží hovádko

(známka nedostatečně), stará větev (postarší žena),

^ezivo (pohledná dívka), domácí zabíjačka
hlasitý smích), chodící encyklopedie
% г

Рецкие

орехи

(naivní jedinec), plný

kecky

perspektivní

(vražda mezi příbuznými), řetězová pila (velmi

(jedinec disponující velkým množstvím vědomostí);

(valuta), аграрный

вопрос

(penis) исковая

телега

(žalostná historka

žebráků), белая пудра (kokain) дохлый номер (neperspektivní, nereálná věc), бычий
^odka),

восточный

мудрец

(být

(člověk

zkouřený

narkotiky),

(Kavkazan), цветная капуста (cizí měna), старый похмельник

носорог

кайф

мандариновый

(pivo „Старый Мельник").
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Vlastní j m c n a :
• Anča dávačka (dívka lehkých mravů), zrzavá Gábina (pivo Grambrinus);
• Тарас Бульба (Ukrajinec), Валя Котик (člověk, který řekl či udělal hloupost), голый Вася
(o nepřítomnosti něčeho), Вася Крякни (nepřitažlivý jedinec), Дядя Хвёдор (dobrý člověk).
Podstatné jméno + podstatné jméno vc 2. pádě:
• ředitel zeměkoule (jedinec s vysokým míněním o vlastní vážnosti, moci), výměna

informací

(sex), kus vola (hlupák);
• рубка леса (bouřlivé události, spory), остров сокровищ (špižírna), кусок прикола

(něco

zábavného).
Podstatné jméno + v/в + podstatné jméno v 6. pádě:
• kudla v kapse (o vypjaté situaci), nervy v kýblu (o stresovém stavu), benga v plechu
(policisté v autě);
• хорь в поре (vedoucí je v pracovně), с тараканами

в голове (о podivném člověku),

Шнурки в стакане / предки в пещере (rodiče jsou doma), феня в ботах (jedinec učící se
slang), бананы в ушах (о špatně slyšícím člověku; о člověku bez hudebního sluchu), кисель в
пробке

(o hloupém člověku), крыша в пути (о psychicky narušeném jedinci).

Méně, a to především v ruštině, se vyskytují spojení: podstatné jméno + па/на + podstatné
Jméno v 6. pádě (koule na noze - o člověku jako o přítěži; казнь на рассвете

- ranní

rozcvička, дурдом на выезде - škola); podstatné jméno + с + podstané jméno v 7. pádě
(Ужин с друзьями

- večírek, кошелёк

с ушками

- bohatý člověk, драка с унитазом

-

Zvracení); podstatné jméno + под + podstatné jméno v 4. pádě (подставка под кофе

-

CD); podstatné jméno + для + podstatné jméno v 2. pádě (машина для дураков

-

Počítač).

Substantivní frazeologické jednotky mohou být tvořeny také kombinací předložky
a

Podstatného jména. Často jsou tyto frazeologismy užívány ve funkci hodnotících výrazů.

Následující výčet bude znovu zohledňovat četnost formálně identických frazeologismů
v

české a ruské mluvě mládeže.
V české

s

mluvě

mládeže

se

u

frazeologických jednotek

setkáváme

nejčastěji

následujícími typy spojení podstatného jména a předložky:

121

předložka na + podstatné jméno ve 4. pádě (16 frazeologismů)

Méně se vyskytují spojení: předložka do + podstatné jméno ve 2. pádě (do kelu, do
prkna, do háje zelenýho - vyjádření negativních emocí); předložka za + podstatné jméno
v 4. pádě (za pět prstů - o kradené věci, za babku - velmi levně); předložka na + podstatné
jmcno ve 6. pádě (na holičkách - bez pomoci); předložka pod + podstatné jméno v 7. pádě
(pod parou - být opilý); předložka pod + podstatné jméno v 4. pádě (pod vobraz - být
opilý), předložka z + podstatné jméno v 2. pádě (z voleje - bez přípravy).
V ruské mluvě mládeže se u frazeologických jednotek vyskytují následující spojení předložky
a

podstatného jména:

Předložka в + podstatné jméno ve 4. pádě (10 frazeologismů)
• в лом, в падло (negativní hodnocení; o stavu lenosti), в косяк,

в подляк

(negativní

hodnocení), в жилу, в кайф (pozitivní hodnocení), в оттяг (s radostí; pozitivní hodnocení),
в муку/в

грязь пьяный (úplně opilý), в напряг (о stavu lenosti);

Předložka в + podstatné jméno v 6. pádě (7 frazeologismů)
•

в стакане

(doma), в пролёте

(o neúspěchu), в натуре

(opravdu), в

элементе

(samozřejmě, jednoduše), в шоколаде (v pořádku), в отпаде (být krajně udiven, ohromen), в
' п оске (bez peněz);
Předložka na + podstatné jméno ve 6. pádě (6 frazeologismů)
• на колёсах (být pod vlivem narkotik; mít vlastní auto), на бровях (být opilý), na измене
(^ít strach), на noumax
с

(o sebevědomém člověku, jenž je považován za solidního), na

°С>аках (vlakem), на территории

(doma);

Podložka no + podstatné jméno ve 3. pádě (6 frazeologismů)
% По
Sky

барабану,

по сараю (vše je lhostejné), по кайфу (o příjemných emocích; výborně,

ělě), по фактуре (opravdu, ve skutečnosti), по приколу (z rozmaru), по синьке (ve stavu

°Pilosti).

_
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Méně se vyskytují spojení: předložka без + podstatné jméno ve 2. pádě (без базара
- bez řečí, samozřejmě; без напряга - lehce, bez větší snahy; без балды - samozřejmě; без
башни - o duševně nemocném jedinci; без мазы - o něčem beznadějném, neperspektivním);
předložka до + podstatné jméno ve 2. pádě (до лампочки, до фени, до банки, до балды vše je lhostejné, до фига - mnoho); předložka при + podstatné jméno ve 7. pádě (при
бобах, при лаю, при бабле - mít peníze, о bohatém člověku); předložka под + podstatné
jméno v 7, pádě (под баней - být ve stavu alkoholického opojení, под кайфом,
колёсами,

под торчем

под

- být ve stavu narkotického opojení); předložka с + podstatné

jméno v 2. pádě (с бодуна - v poopileckém stavu; с пуля - o něčem novém; с подачи

-

Podle rady, nařízení koho); předložka с + podstatné jméno v 7, pádě (с тараканами,

с

прибабахами,

с гусями - о podivně se chovajícím člověku, с прицепом - pivo s vodkou).

Spíše ojediněle se vyskytují v české i ruské mluvě mládeže další nestandardní
frazeologické

jednotky: s křížkem po funuse

- pozdě, zbytečně (předložka s + podstatné

Jméno v 7. pádě + předložka po + podstatné jméno v 6. pádě); фейсом

об тейбл - о

neúspěchu; ocitnout se v problematické situaci; ztratit vědomí (podstatné jméno v 7. pádě +
об + podstatné jméno ve 4. pádě); всё на клюшке - vše je v pořádku (zájmeno + на +
Postatné jméno v 6. pádě); весь в шоколаде - je plně zabezpečený (zájmeno + в + podstatné
Jméno v 6. pádě). V mluvě mládeže se vyskytují i různá rčení: „Между

нами

дохлый

бобик!" (о přerušení vztahů); „Neopřel bych si o ni ani kolo!" (o nepřitažlivé dívce).
Na základě součtu všech frazeologických jednotek, jež jsme rozčlenili podle jejich
Předmětně-pojmového obsahu do jednotlivých sémanticko-tematických

skupin (viz 3.2

Sémanticko-tematická analýza slovní zásoby mluvy mládeže), lze porovnat jejich četnost
v

češtině a ruštině. Nejobjemnější sémanticko-tematickou skupinu frazeologických jednotek

v

české mluvě mládeže tvoří frazeologismy s významem: hodnocení

frazeologismů);

dále následuje kriminální

c,

ověka a jeho psychické

Chybová

předmětů

a násilná činnost (18); alkoholismus

stavy (12); názvy osob (10); toxikomanie

a jevů

(27

(16), vědomí

(7); dopravní prostředky

a

činnost (6); peníze a peněžní částky (5); řečová činnost (3). V ruské mluvě mládeže

obsahuje stejně jako v češtině nejvíce frazeologických jednotek sémanticko-tematická skupina
s v

ýznamem: hodnocení

P^chické

předmětů

stavy (19); toxikomanie

a jevů (22 frazeologismů); dále vědomí člověka a jeho
(17); alkoholismus

(14); kriminální a násilná činnost (11);

Peníze a peněžní

částky

(8); názvy osob (7); řečová

činnost

(5); dopravní

prostředky

a

Pohybová činnost

(3). Ostatní skupiny čítají méně výrazů či nebyly zaznamenány. Jako

Poměrně frekventované se jeví v mluvě české i ruské mládeže lexikální jednotky s významem
Ze

W t (16 frazeologismů - 7 českých a 9 ruských).
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3.4.2.4 PŘEJÍMÁNÍ LEXIKÁLNÍHO VÝRAZIVA Z CIZÍCH JAZYKŮ, SLANGŮ A
ARGOTU
Současná

mládež

žije

v době,

pro

kterou

je

charakteristická

masovost,

komercionalizace, internacionalizace a mezinárodní globalizace. Mluva mládeže je odrazem
své

doby

a doba

podmiňuje

podobu

a charakter

mládeže

a její

mluvy.

Jednou

z nejmarkantnějších tendencí ve slovní zásobě mluvy současné mládeže je její amerikanizace.
Americký životní styl a s ním i anglický jazyk je pro soudobou českou i ruskou mládež
synonymem módnosti, novosti a originality. Jednoduše řečeno, je

prostě v kurzu, tedy in.

Kromě cizojazyčného výraziva přejímá slovní zásoba mluvy mládeže velkou část lexikálních
jednotek

ze

spisovného jazyka, jež

prochází

beze

změny

formy

metaforickými

a

nietonymickými významovými změnami. V současné době mládež přejímá do svého slovníku
také nezanedbatelné množství výrazů z různých profesionálních a především zájmových
slangů. Mnoho lexikálních jednotek v mluvě mládeže pochází ze studentského, počítačového
slangu, slangu neformálních sdružení mládeže, narkomanů

a v neposlední

řadě

také

z kriminálního argotu.
Cílem této kapitoly bude ilustrovat a doložit příklady vliv cizojazyčného, slangového a
ar

gotického výraziva na současnou mluvu české a ruské mládeže a také objasnit způsoby jeho

Pronikání do aktivního slovníku mluvy mládeže. U cizojazyčných lexikálních jednotek se
zaměříme na porovnání způsobů, charakteru a vlivu přejímání cizích slov v české a ruské
mluvě mládeže. Dále konkretizujeme slovní zásobu vybraných zájmových slangů, jež nejvíce
Působí na současnou mluvu české a ruské mládeže a pozastavíme se také nad vzájemným
v

ztahem argotu a mluvy mládeže.

3

-4.2.4.1 P ř e j í m á n í

výrazů

z cizích

jazyků

^ Přejímání lexikálních jednotek z angličtiny
V posledních

desetiletích

se

stalo

přejímání

výrazů

z angličtiny

jedním

г

Uejrozšířenějších způsobů obohacování slovní zásoby mluvy ruské i české mládeže.

Ci

zojazyčné lexikální jednotky přecházejí do slovní zásoby mluvy mládeže nejčastěji

Prostřednictvím počítačového slangu (sej/oval - ukládat hru, empétrojky

- digitální hudební

^hrávky, ícékvéčko - ICQ; аська - 1CQ, виида - Windows), hudebního slangu (hipec - hipS , metalák - fanoušek metalové hudby, diskofil - milovník diskotékové hudby; ропак
Гц

Р, нарты - žebříčky písní v hitparádě, nonca - populární hudba, рэйвовать

-

- hrát techno,

Фристайл - volný styl v hudebním provedení) a nejrůznějších slangů neformálních sdružení
Nlládeže. К nejvlivnějším faktorům, které zprostředkovávají přejímání anglického výraziva,
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patří televize, počítač, internet, hudba, sport či móda. Cizojazyčná pojmenování jsou nositeli
mluvy mládeže považována za expresivnější a modernější, než je tomu u výrazů domácích.
Ruská mluva mládeže se vhledem k charakteru přejímání anglických výrazů podstatně
odlišuje od české mluvy mládeže v několika aspektech. Zásadním rozdílem mezi češtinou a
ruštinou je skutečnost, že oba jazyky užívají odlišný grafický systém, který má velký vliv na
adaptaci cizojazyčného lexikálního výraziva. Zatímco čeština užívá stejně jako angličtina
latinského písma, ruština zaznamenává slova azbukou. Tendence přepisovat slova psaná
latinkou do azbuky je v ruské tradici silně zakořeněna a její vliv je patrný dodnes. Anglicismy
si většinou

zachovávají v češtině svou původní grafickou podobu, což působí

i na

zachovávání

původní

podle

výslovnosti.

V ruštině jsou však anglicismy

přepisovány

fonetického principu do azbuky, což otevírá cestu k mnohem většímu množství variantních a
hravých obměn, než je tomu v češtině -

např. napenma,

napeumbi,

napouc,

nepeucbi,

npeumbi, nepenmbi (Levikovová 2003).
Podle způsobu adaptace cizojazyčného výrazu v novém jazykovém prostředí rozlišuje
J- Filipec: 1. slova a slovní spojení

citátová

(jednotky cizích jazyků, jež si zachovávají

Původní pravopis a zčásti výslovnost a odlišují se od domácího morfologického systému); 2.
slova a slovní spojení přejatá (jednotky dosud pociťované jako cizí a dále slova zcela vžitá);
kalky (slovotvorné, frazeologické, sémantické kalky a slova hybridní) (1985, 121-123).
Mezi přejatými lexikálními jednotkami ruské a české mluvy mládeže jsme nalezli především
hybridní výrazy, dále pak slova a slovní spojení přejatá, slovotvorné kalky a také případy
Paronymie.
(Překlady anglických výrazů byly přejaty z elektronického Anglícko-českého

velkého

Rovníku - Lingea Ltd. 1997-2001).
%

Slova a slovní

spojení

přejatá

V mluvě mládeže, a to především české, jsou poměrně frekventovaná slova přejatá v
Původní formální a také významové podobě, jež jsou do jisté míry pociťována jako cizí.
" ruštině jsou však anglické výrazy téměř výlučně přepisovány do azbuky, takže formu slova
v

Určitém smyslu za původní považovat nelze. Výslovnost přejatého slova je v ruském jazyce

Zakomponována do jeho grafické podoby, zatímco v jazyce českém je nutno znát pravidla
výslovnosti cizího jazyka, ze kterého je dané slovo přejímáno. Původní anglické výrazy
Mohou mít jak spisovnou, tak i nespisovnou podobu. Jako příklad slov přejatých můžeme
u

vést výrazy: cool [ku:l] (bezva, skvělý); free

[fri:] (bezuzdný, nevázaný); in (módní,

oblíbený);
MOU

bláznivý);

(man - muž);

XOM GOPK

ÍUI-JK

(black - černoch); (j)pend (friend - přítel); Kpeiuu (erazy -

(home work - domácí práce);

JÍDŮÓJI

(label - firemní značka).
125

• Slovotvorné

kalky

Slovotvorné kalky vznikají překladem slovotvorných částí cizích slov (Filipec-Cermák
1985, 122). К slovotvorným kalkům patří například výrazy: междумордие,
(interface - uživatelské rozhraní), Мелкомягкие

междурожа

(Microsoft - počítačová firma) (Mokienko-

Nikitinová 2001), okno (window - z počítačového slangu), prkno

(board -

snowboard). Zajímavá je historie původu kalkovaného výrazu кровать,

skateboard,

který označuje

hodnocení nedostatečně. Slovo špatný či nedostačující zní v angličtině „bad" [basd]. Jeho
výslovnost je velmi podobná slovu „bed" [bed] - postel, které má v ruštině podobu „кровать"
(Mokienko-Nikitinová 2001).
•Hybridní

tvary

Mnohem častěji však v ruské i české mluvě mládeže dochází k různorodé adaptaci
cizojazyčných výrazů. Spojením cizojazyčných a domácích prvků dochází ke vzniku tzv.
hybridních slov, jež jsou v mluvě mládeže tvořena podle následujících vzorů.
F Cizí základ spojený s domácí odvozovací příponou (cizojazyčný základ je často zvukově
upravený):
- esemeska (SMS + ka) - krátká textová zpráva; dývýdýčko (DVD + čko) - data/video disk;
fleška (flash + ka) — přenosná paměťová karta; gameska (game + s + ka) — počítačová hra;
kára (car + a) - auto; soráč (sorry + áč) - promiň;
~ искатель (to ask + a + тель) - žebrák; слипать (to sleep + ать) - spát; фёрстый (first +
ЫЙ) - první; вотчи (watch +и) - náramkové hodinky (Mokienko-Nikitinová 2001).
Domácí základ spojený s cizojazyčnou odvozovací příponou:
~ zevling - poflakování se (od domácího slovesa zevlovat + anglická přípona ing); gaučing

-

'ežení na pohovce, zahálení (gauč + ing); ležing - pasivní odpočinek (ležet + ing);
~ студиозус (od domácího slova студент + přípona озус).
Zjednodušení či zvuková úprava základu přejatého cizojazyčného výrazu:
" koinp (angl. computer) - počítači, hácéčko (angl. hard core: obscénní) - pozitivní hodnocení;
~ хомп (angl. computer) - počítač, cucm (angl. sister) - sestra.
Zvláštní případ tvoří hybridní složeniny: cvokhaus (blázinec), šprtinghaus

(škola).

'Paronymie
Paronymie je založena na hláskové podobnosti cizojazyčného a domácího výrazu.
S

'ovo domácího původu je pak užíváno ve významu slova přejatého: мыло, емеля (e-mail -

e e

' ktronická zpráva), Егор (error - chyba v počítačovém programu), батон (button

-

ťačítko); flaška (flash card - přenosná paměťová karta).
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Přejímané anglické výrazy nejsou adaptovány pouze foneticky, graficky a sémanticky,
ale také gramaticky. Přejatá slova jsou rodově zařazována a podle odpovídajících domácích
vzorů také skloňována a časována v obou číslech. Zařazování přejatých anglicismů se jak v
češtině, tak i ruštině řídí podle analogických zakončení slov domácích bez ohledu na rodovou
příslušnost daných slov v původním jazyce. Pojmenování zakončená na souhlásku jsou
pojímána jako slova bez koncovky a jsou řazena jak v češtině, tak i ruštině к mužskému rodu.
Na skutečnost, že rodová příslušnost u přejatého slova nemusí vždy odpovídat rodu domácího
ekvivalentu, upozorňuje A. 1. Djakov (2000, 20-34). Rodová nesourodost anglicismů a jejich
Původem ruských ekvivalentů je zřejmá z těchto příkladů, jež byly převzaty z Velkého
Rovníku slangu mládeže (Levikovová 2003): (рейс - face/лицо - stř.r., флэт - byt/квартира
ž.r., сейши - session/вечеринка - ž.r., бук - book/книга - ž.r. Djakov dále uvádí, že k
Podstatným jménům, která označují osoby ženského pohlaví, se v ruštině často připojuje
koncovka -a (2000, 20-34). Toto tvrzení ilustrují například výrazy: герла (girl - dívka),
«айфа (wife -

manželka), фреида

(friend -

přítel, přítelkyně). V množném čísle se

k anglickým přejatým slovům připojují ruské koncovky množného čísla -ы a -a\

napeuma

(parent - rodič), трузера (trousers - kalhoty), олды (old - starý) - rodiče, гайзы (guys - lidi)
- oslovení; toto slovo obsahuje dvě koncovky množného čísla, anglickou -s a ruskou -ы
(Levikovová 2003). V češtině se mnoho z uvedených anglicismů vůbec neužívá, ale množné
číslo je rovněž vyjadřováno domácí koncovkou: kampy (computer - počítač), esemesky (sms krátká textová zpráva), mejly (mail - elektronická zpráva) aj.
Kromě převládajících podstatných jmen jsou přejímána také přídavná jména a
Příslovce. Většina z nich slouží jako prostředek emocionálně-expresivního hodnocení. O
°blíbenosti a frekvenci užívání svědčí i velké množství variant: supr, super, supráč,
Su

Prový, suprafon\

Se

супер, суперовый,

cynepeuno,

суперский,

суперски

suprd,

(super - báječný,

Пи

nzační, fantastický). Jako příklad dalších přejatých přídavných jmen můžeme uvést:
Щовый

(little - malý), гудовый (good - dobrý), байтовый (white - bílý),

(hair - vlasy) - dlouhovlasý, бэдовый

хайрастый

(bad - špatný) (Levikovová 2003). Takovéto a

P°dobné hybridní výrazy se v české mluvě mládeže vyskytují řidce.
К přejatým slovesům jsou připojovány domácí suťixy a prefixy. V češtině je
^Produktivnějším sufixem -ova-:

dýlovat (to deal - obchodovat); skenovat

(to scan -

Pohlížet si); mailovat (posílat elektronické zprávy); resetovat (to reset - restartovat, znovu
třídit), dylítovat někoho (to delete - vymazat, vyškrtnout) - dát někomu pěstí, zabít někoho.
Výrazy resetovat

a dylítovat

byly vytvořeny na základě metaforického přenosu. V ruštině
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vznikla metaforickým přenosem například slova: фейсануть, отфейсовать

- zbít koho,

udeřit do obličeje (face - obličej). V ruské mluvě mládeže je přejímání a variování
cizojazyčných sloves produktivnějším způsobem obohacování slovní zásoby než v české
mluvě mládeže. Anglické ekvivalenty lze nalézt к většině ruských sloves označujících
základní činnosti: аскать (to ask - ptát se), итать (to eat - jíst), дринкатъ (to drink - pít),
спикать (to speak - mluvit), слипать (to sleep - spát), лукать (to look - dívat se), рингатъ
(to ring - telefonovat), воркать (to work - pracovat), джобать

(to job - příležitostně

pracovat), гоить (to go - jít), смокать (to smoke - kouřit) aj. (Levikovová 2003). Pokud je
ruský ekvivalent zvratný, tutéž podobu má i slovo přejaté - кисаться

(to kiss - líbat,

ро11'Ьп)/целоваться. Podle S. Gojdové se к ruským přejatým slovesům připojují nejčastěji
přípony -a-, -ну-, -any- a většina se skloňuje podle I. typu skloňování. Přípony -ну-, -auypřidávají ději odstín jednorázovosti a okamžitosti: искейпнуть (to escape - utéct, uniknout),
рингануть (to ring - zatelefonovat) (2004a). Často se к přejatým slovesům připojují různé
domácí předpony, které obohacují děj dalšími významovými odstíny: найтать (nocovat) перенайтать (přenocovat), слипать (spát) - заслипать

(pospat si určitou dobu), ситать

(sedět) - заситать (posedět určitou dobu). Přejatá slovesa tvoří také vidové dvojice: лукать
(dívat se) - лукнуть (podívat se). Nezřídka disponují přejaté výrazy v mluvě ruské mládeže
mnoha rozličnými variantami a obměnami: дринк, дрипч, дринкало

(alkoholický nápoj),

дринкач,

(opilec,

йринкать,

дринкер,

дринчер,

дринькатъ,

д

ринк-команда

дринчуга,

дринкнуть,

дринчуган,

дринковать,

(parta alkoholiků), дринч-сэйшн

дринчужник

дринчать,

дринчить

alkoholik),

(pít alkohol),

(večírek s alkoholem) aj. (Lxvikovová

2003). V češtině je přejímání sloves, tvoření vidových dvojic a prefíxace při adaptaci
Přejímaných slov značně méně produktivní.
Přejaté anglické výrazy mohou plnit podle А. I. Djakova také funkci eufemismů.
Příkladem jsou žertovné metaforické přenosy názvů výrobků na děje: блендамед

- výraz

Vyjadřující nevoli, zlost (Blendament: název zubní pasty); твикс - vyprovokování dávení
dv

ěma prsty (Twix: dvě čokoládové tyčinky v jednom balení); чупа-чупс

- orální sex

(Chupa-chups: lízátko); фанты нацедить - močit (Fanta: pomerančový nápoj) (2001, 203

4). Metaforickým přenosem názvu děje na osobu vzniká také označení nepřitažlivé dívky -

Same over,play
mů

offex dále фрик (lreak: monstrum, hříčka přírody). Při přejímání cizích slov

ž e dojít rovněž к metaforickým či metonymickým přenosům v domácím jazyce: грим

feen:

zelený) - dolar (Gojdová 2004a). Zajímavý jazykový úkaz představuje nově vzniklý

eeský výraz frikulín (free + cool + in) - vyznavač módních trendů, který vznikl na základě
složení tří anglických slov.
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В. Přejímání lexikálních jednotek z ostatních cizích jazyků
Přejímání slov z německého jazyka bylo v češtině, jak uvádí J. Hubáček, jevem velmi
frekventovaným v dobách existence Rakousko-Uherské monarchie, kdy České země tvořily
její součást a byly vystaveny silnému germanizačnímu vlivu (1988, 19-20). Později se šířily
vlny německého výraziva po první a druhé světové válce, avšak jejich vliv postupně
ochaboval a mnohé jednotky zanikly. Míšením německého jazyka a jazyků ostatních
docházelo ke vzniku nových jazykových produktů. R. Krátký mluví o tzv.

hantýrce

koncentračních

lámanou

táborů

a také o ausledrovštinč,

jež představovala primitivní

němčinu. Tyto zvláštní jazykové útvary vznikaly po vypuknutí druhé světové války jako
následek míšení lidí různých národností (2004, 16-18). Značný vliv němčiny se projevoval
například v železničářském slangu, neboť správa železnic na českém území byla až do konce
první světové války německá. Většina slov přejatých z němčiny se dnes již neužívá, ale
zůstává v povědomí starší generace. U některých výrazů si současná mládež již neuvědomuje
jejich německý původ: např. mít kliku (das Glück - štěstí), študák (der Student - student),
pakáž (die Bagage - holota, lůza), šlak (der Schlag - záchvat mrtvice), mustr (das Muster vzor), šúrovat (scheuern - drhnout, mít, čistit), /z/kasírovat

(kassieren - vybírat, inkasovat) aj.

К výrazům přejatým z němčiny, které jsme zaznamenali v mluvě současné české mládeže,
Patří například: mutra (die Mutter - matka), fotr (der Vater - otec), biflovat (büffeln - úporně
s

e učit), špílit na kompu (spielen - hrát), cimra (das Zimmer - pokoj), arbajt - domácí úkol

(die Arbeit - práce), bichle - tlustá kniha (das Buch - kniha), gut (dobrý), ksicht, gesicht (das
Gesicht - obličej), čus (tschüss - ahoj), knajpa (die Kneipe - hospoda), přefiknout

(ficken -

vulgární výraz pro soulož), rajcovní (reizen - lákat, vábit, dráždit) - o přitažlivé dívce, grupa
(die Gruppe - skupina), bír (s Bier - pivo). (Překlady německých výrazů byly převzaty
г

elektronického Německo-českého

velkého slovníku - Lingea s.r.o. 1997-2001).

V ruštině se vliv němčiny

neprojevoval

natolik výrazně jako v češtině.

Mezi

Z n a m e n a n ý m i výrazy jsme objevili následující jednotky přejaté z německého jazyka: дойч
(Deutsch - němčina), шиобель
tu

- nos (der Schnabel - zobák), блайштифт

(r Bleistift -

žka), гешефт - záležitost, obchod (s Geschäft - obchod; v češtině - kšeft), киидер - dítě

(das
Kind - dítě). Zajímavou historii původu si s sebou podle S. Gojdové nese slovo
kanutou,
v

které označuje skutečnosti příslušející zločineckému podsvětí (блатная музыка je

ýraz označující zločinecký argot). V epoše Petra I. byly podle carova nařízení stříhány

k°jarům bradky. Ten, kdo se chtěl stříhání vyhnout a měl peníze, byl zařazen do seznamu,
Je

nž se holandsky nazýval blat (z německého das Blatt - list papíru) (2004a).

Z židovského jazyka byly do mluvy mládeže přejaty výrazy jako pajzl
nevysoké úrovně), šoufl (cítit se špatně), melouchaření

(hospoda

(práce bokem) (Krátký 2004) či velmi

frekventované ruské označení policisty - мусор, které pochází ze židovského slova muser
(předpis, pokyn) (Mokienko-Nikitinová 2001). Uvedené výrazy byly do mluvy mládeže
přejaty prostřednictvím zlodějského argotu. Z tohoto jazykového útvaru přešly do slovní
zásoby mluvy mládeže také slova cikánského původu: čokl - pes (Krátký 2004); лаве/лаю

-

peníze (Mokienko-Nikitinová 2001). Tento cikánský výraz pro peníze byl zaznamenán také
v mluvě české mládeže - love, lováky. Z polského argotu proniklo do zlodějské hantýrky a
dále pak do mluvy mládeže slovo мент, které označuje policistu. Původní polský výraz měl
podobu: ment, mqt, menta,

mqta, menda

a označoval kromě policisty i policii, vojáka,

policejní oddělení, vězeňského dozorce či udavače (Mokienko-Nikitinová 2001).
3.4.2.4.2 P ř e j í m á n í

výrazů

ze

studentského

slangu

Studentský slang velmi aktivně spolupracuje s mluvou mládeže, což je podmíněno již
samotnou skutečností, že naprostá většina mladých lidí patří či pqtřila mezi žáky či studenty.
J- Hubáček považuje za studentský slang: „vrstvu speciálních
jimiž je charakterizována
m

éně škol vysokých"

s

tong,

ne
2

běžná jazyková

komunikace

nespisovných

názvu a obratů,

mezi studenty zejména škol

(1979, 83). Jako samostatnou kategorii vyčleňuje Hubáček

středních,
žákovský

za jehož nositele považuje žáky s povinnou devítiletou školní docházkou.

Za

jpodstatnější rozdíl mezi těmito dvěma jazykovými útvary pokládá autor menší slovní

ásobu žákovského slangu. A. Jaklová označuje jako charakteristické rysy studentského

slangu jeho silnou proměnlivost, bohatou synonymii a zvýšenou expresivitu, jež se projevuje
c

astou metaforičností, metonymičností a hyperboličností (1979, 64-64). V ruštině je pro

° z n a č e n í tohoto útvaru užíván termín студенческий

жаргон

či сленг, jenž pojímá pouze

mluvu vysokoškolských studentů. Mluva žáků primárního a ostatních studentů sekundárního
školství je nazývána jako tzv. школьный
ru

жаргон

či сленг. Tato rozdílnost v českém a

ském pojetí nositelů těchto dvou sociálně diferencovaných útvarů vychází také z odlišného

nar

odního vzdělávacího systému.
Z výše uvedeného je zřejmé, že se slovní zásoba studentského slangu a mluvy mládeže

v

'nnoha oblastech protíná. Hubáček například řadí do studentského slangu i mnoho

V ě č n o s t í mimoškolních, které podle jeho názoru náleží také к mluvě mládeže. Stejně jako
stu
le

dentský slang se i mluva mládeže vyznačuje značnou expresivitou,

aktualizováním

^ikálních významů, častými sémantickými posuny a také poměrně velkou proměnlivostí.

130

Příklady výrazů ze studentského slangu, jež jsou zahrnuty rovněž do slovní zásoby mluvy
mládeže, uvádíme v kapitole 3.2.
3.4.2.4.3. P ř e j í m á n í

výrazů

z kriminálního

argotu

Kriminální argot zahrnuje několik lexikálně-frazeologických podsystémů. Podle S.
Gojdové jde о общеуголовный
лагерный жаргон

жаргон

(obecně-zloěinecký argot), dále pak

(vězeňsko-táborový argot) a nakonec tzv. профессиональные

тюремножаргоны

(profesionální argoty). Nositeli obecně-zločineckého argotu jsou zločinci a osoby tíhnoucí ke
kriminální činnosti a užívání výrazů tohoto jazykového útvaru vychází za hranice vlastní
kriminální sféry (v ruštině tzv. блатная музыка, феня, блат). Vězeňsko-táborový argot je
užíván vězni v nápravných zařízeních. К tzv. profesionálním argotům řadí autorka například
mluvu falešných hráčů, penězokazů a jiných podvodníků. Tematické zaměření slovní zásoby
těchto sociálně diferencovaných útvarů se omezuje na oblast činnosti a specifických potřeb
jejich nositelů (2004a).
V mluvě mládeže se zákonitě odráží změny probíhající ve společnosti, což nevyjímá
ani vliv zločineckých subkultur na mladé lidi a také na jejich jazyk. Do mluvy mládeže
pronikly například výrazy: čórkař /šméčkař

(zloděj, podvodník), dělat Zagorku (být uražený,

nemluvit), negr (Rom), benga (policisté), katr (vězení), mukl (vězeň), bachař

(dozorce),

kobka (cela; v mluvě mládeže místnost obecně) (Hušek 2004, 24-25); легавый,

мент

(policista), бухать (pít alkohol), перо (nůž), капуста, бабки (peníze), тусовка (pův. shluk,
dav lidí; v mluvě mládeže skupina mladých lidí se společnými zájmy či místo sdružování),
и

Шон (prohlídka), стучать

(udávat někoho, donášet na někoho) (Mokienko-Nikitinová

2001). Sémantika původních kriminálních argotismů může být v mluvě mládeže zachována
n

ebo dochází ke specializaci či rozšiřování původního významu. Například výraz

bachař

°značuje v mluvě mládeže nejen vězeňského dozorce, ale i učitele, vychovatele, rodiče a jiné
autority, které „omezují" svobodu jedince. Slovo мочить

znamená ve zločineckém argotu

z

abít; v mluvě mládeže nabývá spíše významu bít, zbít někoho.

^•4.2.4.4 P ř e j í m á n í

výrazů

ze

slangu

narkomanů

Slang narkomanů aktivně spolupracuje jak s kriminálním argotem, tak i s mluvou
Mládeže. Narkomani jsou velmi často mladí lidé, kteří přicházejí do styku s širokým okruhem
Mládeže. Mnoho výrazů tak ve své původní či pozměněné významové podobě proniklo do
s

'°vní zásoby mluvy mládeže. Značná část lexikálních jednotek je řazena do slangu

Markomanů pouze formálně, neboť vznikla při komunikaci mládeže, jež nutně nemusí užívat
Narkotika: fetdk / fetka

/ fetna

/ smažka / vypálenec

(narkoman); наркоша

(narkoman),
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наркота (narkotika) aj. К původním výrazům slangu narkomanů, které přešly do širšího
mládežnického užívání, patří například: nádobíčko (náčiní к aplikaci drog), perník (pervitin),
střelit

si (užít narkotika nitrožilně), lajna

(dávka kokainu), slíha

(stihomam),

halušky

(halucinace), koks (kokain) (Kocábová 2003); колёса (tabletky s obsahem narkotik), uiupeeo
(narkotika pro nitrožilní užití), баян (jehla), сидеть

на игле (užívat narkotika),

трава

(marihuana) (Mokienko-Nikitinová 2001). К sémantickému posunu v mluvě mládeže došlo
například u výrazů: кайф (ve slangu narkomanů - stav narkotické euforie; v mluvě mládeže jakékoliv příjemné emoce), торчать

(ve slangu narkomanů - být ve stavu narkotické

euforie; v mluvě mládeže - mít požitek z něčeho);

hulit (ve slangu narkomanů - kouřit

marihuanu; v mluvě mládeže - kouřit cigarety).
3.4.2.4.5 P ř e j í m á n í

výrazů

ze

slangů

neformálních

sdružení

mládeže
Členy neformálních mládežnických sdružení jsou především mladí lidé, kteří se
sdružují podle společných zájmů, hodnot, přesvědčení či jiných, charakteristik. Jejich jazyk
silně působí na obecnou mluvu mládeže, která aktivně přejímá mnohé výrazy. Ze slangu
pánků přešlo do mluvy mládeže nepříklad slovo číro (účes vyčesaný do hrotů), жаба či
?

pema (dívka). Ze slangu hippies byly přejaty do ruské mluvy mládeže mnohé výrazy, které

Jsou

aktuální

dodnes: хайрастый

/ хайратый

(původně

hippie,

v mluvě

dlouhovlasý člověk); пипл (původně hippie, v mluvě mládeže lidé, člověk); dále
(prosit, žebrat) či рингать
slova глюк,

mládeže
аскать

(telefonovat) (Mokienko-Nikitinová 2001). Zajímavý je původ

které přešlo ze slangu hippies do slangu narkomanů v původní významové

Podobě, jež označuje halucinace.

Z mluvy narkomanů byl tento výraz přejat ve změněné

sémantické podobě do počítačového slangu jako chyba v programu

a také do mluvy mládeže,

kde označuje jakékoliv zvláštnosti ve vnímání a představivosti (Mokienko-Nikitinová 2001).
Mluva neformálních sdružení mládeže je velmi ovlivňována anglickými lexikálními výrazy,
které pronikají i do obecné mluvy mládeže. V současné době se například rozšiřuje vliv hiphopové (rapové) hudební kultury, která se vyvinula v 70. letech 20. století v prostředí
° e rnošských obyvatel chudinských čtvrtí v newyorském Bronxu. Námětem písní se stala

sociální
e

problematika černošských přistěhovalců a války mezi pouličními gangy (Klabanová

t al. 1997, 3. díl/645). Do mluvy mládeže pronikají zhip-hopové kultury následující

Původem anglické výrazy: кэш (angl. cash) - hotové peníze, браза (angl. brother) - přítel,
к

Улыю (angl. cool) - výborně, skvěle; mikrák (angl. microphone) - mikrofon, saund (angl.

s

°und) - hudební výraz, typický zvuk aj.
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ZÁVĚR
Předmětem výzkumu předložené rigorózní práce se stala současná mluva mládeže
v ruštině a češtině, jazykový útvar značně nestandardní, jehož statut, pojetí a charakter nejsou
dosud jednoznačně vymezeny a jednomyslně přijaty. Stěžejní cíle rigorózní práce byly
zaměřeny na:
1. systematickou

strukturně-sémantickou

a

slovotvornou analýzu

slovní zásoby současné

mluvy mládeže v ruštině a češtině a zjištění vzájemných spojitostí a rozdílností ve slovní
zásobě těchto dvou jazykových útvarů;
2.

vytvoření

rusko-českého

slovníku

současné

mluvy

mládeže,

jenž bude představovat

výsledek fixace nashromážděného lexikálního materiálu.
Mluvu mládeže jsme začlenili do širšího sociolingvistického kontextu, který poukázal
na bezprostřední spojitosti mezi jazykem a jeho nositelem jako členem společnosti. Dále jsme
mluvu mládeže analyzovali z hlediska lingvistického v rámci ruského a českého národního
jazyka. Analýza terminologické triády argot-žargon-slang

v různém názorovém pojetí

ruských a českých jazykovědců nám přinesla cenná zjištění, ze kterých jsme dále vycházeli
při řešení terminologické problematiky týkající se mluvy mládeže. Po usouvztažnění různých
ruských a českých termínů označujících zkoumaný jazykový útvar jsme upřednostnili užívání
neutrálního pojmu mluva mládeže, jenž není v rozporu s ostatním odborným názvoslovím.
Z hlediska terminologické nejednotnosti jsme mluvu mládeže v ruštině a češtině shledali
Jevem problematickým. Vytvořená teoretická základna nám však umožnila vyjasnit strukturní
Uspořádání slovní zásoby, základní zákonitosti a funkce daného jazykového útvaru. Na
základě výše uvedeného jsme zjistili, že:
1- Mládež tvoří jak určitou věkovou, tak i sociální skupinu, která je charakterizována
společnými fyziologickými, psychickými, sociálními, ale také jazykovými příznaky.
Slovní zásoba mluvy mládeže tvoří systematicky uspořádaný, mnohovrstevnatý celek, jenž
obsahuje lexikální jednotky různého původu i charakteru. Toto výrazivo konstituuje tzv. jádro
a

periferii slovní zásoby mluvy mládeže.
Mluva mládeže je jedním z nestrukturních sociálně diferencovaných útvarů, jenž má svou

n

ormu, realizovanou v podobě úzu a její existence a vývoj je podřízen vnitřním zákonitostem,

^aný útvar plní základní i specifické jazykové funkce.
Práce s praktickým jazykovým materiálem nám přinesla konkrétní odpovědi na otázky
tykající se strukturnč-sémantických a slovotvorných spojitostí a odlišností současné mluvy
Mládeže v ruštině a češtině. Prostřednictvím analýzy ruského a českého výraziva zařazeného
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do sémanticko-tematických kategorií jsme zjistili, že mnoho jednotek vzniká v obou jazycích
identickým či podobným lexikálně-sémantickým způsobem, který vychází z mimojazykových
skutečností, tj. je nejčastěji založen na metaforickém a méně metonymickém přenášení
významu. Na základe porovnání systémových vztahů uvnitř slovní zásoby obou jazykových
útvarů jsme dospěli k závěru, že mluva mládeže v ruštině i češtině vykazuje v tomto ohledu
zřetelné spojitosti. Jako nejfrekventovanější byla v obou jazykových útvarech klasifikována
synonymie. Antonymní systémové vztahy se shodně jeví jako méně časté. Homonymie a
paronymie je jak v ruské, tak i české mluvě mládeže jevem řídkým.
Systematická komparativní analýza způsobů obohacování slovní zásoby v ruštině a
češtině nám přinesla poznatky nejcennější. Slovní zásobu těchto dvou jazykových útvarů jsme
porovnali z hlediska transformačních (odvozování, skládání, zkracování, apokopa a synkopa,
sufixální

uníverbizace,

metonymické přenášení

jazyková

hra) a transpozičních (substantivizace, metaforické

významu, tvoření frazeologických

jednotek,

přejímání

a

slov z cizích

jazyků, slangů a argotu) onomaziologických postupů. K nejproduktivnějším způsobům tvorby
nových slov patří v obou jazykových útvarech odvozování. Porovnání

slovotvorných

formantů nám ukázalo, že čeština i ruština užívá v mluvě mládeže jak omezené množství
totožných sufixů, tak i široké spektrum specifických přípon. U podstatných jmen byly zjištěny
následující identické formanty, jejichž produktivita však nemusí být, stejně jako u ostatních
slovních druhů, vždy totožná: -ák/-aK (u deverbativních názvů osob, u názvů předmětných a
jmen zveličelých), -k(a)/-K(a) (u názvů předmětných, místních a jako přechylující přípona
Především u desubstantivních, méně u deverbativních názvů osob),

-ik/-iiK

(u jmen

zdrobnělých), -an/-an (u jmen zveličelých), -ač/-a i i (u jmen zveličelých). U přídavných jmen
jsou v české a ruské mluvě mládeže shodně užívány odvozovací suíixy -en(ý)/-eini(brií) a
-ov(ý)/-oB(biií). Nejvíce se přípony překrývají u sloves, která jsou v češtině a ruštině tvořena
shodně pomocí slovotvorných formantů: -ova-/-oßa-, -i-/-n-, -a-/-a-. Prostřednictvím analýzy
Předponového odvozování v češtině a ruštině jsme nalezli shodný produktivní prefix
>

dále například

při-/npn-,

od-/oT-

či

0-/0-.

za-/3a-

a

Ostatní transformační postupy jsme v obou

jazycích ve srovnání s odvozováním klasifikovali jako méně produktivní. Charakter ruských i
českých kompozit se velmi často shoduje a jedná se především o složeniny vlastní, jež mají
Nejčastěji charakter kompozit vazebních (z hlediska významové poměru mezi spojovanými
náklady), předmětných (z hlediska syntaktického vztahu) a vnějších (podle způsobu vyjádření
°nomaziologického základu). Zkracování jsme na základě sebraného materiálu klasifikovali
jako produktivnější způsob obohacování slovní zásoby v ruské mluvě mládeže. S čistou
a

Pokopou jsme se častěji setkávali rovněž v ruské mluvě mládeže. Prostřednictvím synkopy

fu

se tvoří v obou jazykových útvarech méně výrazů. Naopak jako velmi produktivní byla jak
v ruské, tak i české mluvě mládeže klasifikována sufixální univerbizace a kromě odlišných
byl nalezen též totožný formant -k(a)/-K(a). Rozmanitost a originalita způsobů jazykové hry
svědčí o výjimečnosti obou jazykových útvarů a jejich nositelů.
Substantivizace, jež náleží k transpozičním onomaziologickým postupům obohacování
slovní zásoby, se jeví jako značně produktivnější v ruské mluvě mládeže. Velmi mnoho
totožných či významově podobných lexikálních výrazů bylo nalezeno mezi ruskými a
českými jednotkami s metaforicky přeneseným významem. Specifické postavení zaujímá
v obou jazykových útvarech frazeologie, jejíž jednotky jsme analyzovali podle strukturněsyntaktického principu a předmětně-pojmového obsahu. V obou jazycích byly nalezeny jak
shodné, tak i pro daný jazyk specifické strukturně-syntaktické konstrukce. Charakterem
předmětně-pojmového obsahu se ruské a české frazeologické jednotky podstatným způsobem

neliší.

Výsadní postavení při analýze slov přejatých z cizích jazyků zaujala v obou

jazykových útvarech angličtina, jejíž výrazivo je velmi aktivně transformováno a variováno
především v ruské mluvě mládeže. V ní bylo zaznamenáno značné množství lexikálních
jednotek, jež nejsou nositely české mluvy mládeže vůbec užívány. V současné době se v obou
Jazykových útvarech prosazuje rovněž výrazivo přejímané z počítačového, studentského,
drogového slangu, argotu a slangu neformálních sdružení mládeže.
Všeobecnou tendenci k přejímání cizojazyčného výraziva, a to především z anglického
Jazyka, potvrzují i výsledky dotazníkového šetření, jež bylo zaměřeno na zjištění míry
Porozumění ruské mluvě mládeže českými mladistvými. Význam ruských izolovaných
Jednotek přejatých z anglického a méně německého jazyka byl správně odhadnut pětkrát
eastěji než význam původem ruských výrazů. Jejich význam byl respondenty správně
v

yvozen především na základě sémantické spojitosti mezi ruským a českým jazykem.
Na základě strukturně-sémantické a slovotvorné analýzy jsme zjistili konkrétní

s

Pojitosti a rozdílnosti ve slovní zásobě mluvy mládeže v ruštině a češtině, jež byly dále

v

yužity

při tvorbě rusko-českého slovníku mluvy mládeže. Nashromážděný materiál byl

komplexně systematizován a celkově čítá 734 výrazů ruské mluvy mládeže, jimž jsou
Přiřazeny identické, popř. synonymní české ekvivalenty a rovněž stručný výklad významu.
teoretický přínos rigorózní práce tkví především v systematickém porovnání slovní zásoby
^luvy mládeže v ruštině a češtině z hlediska strukturně-sémantického a slovotvorného;
°dhalení spojitostí a rozdílností v chápání tohoto jazykového útvaru v ruské a české
Jazykovědě a sociolingvistice a tím i sociálně diferencovaných útvarů celkově.

1

Praktický přínos. Shromážděný a zpracovaný materiál byl systematizován v podobě ruskočeského slovníku současné mluvy mládeže. Ruským výrazům byly přiřazeny nejen identické,
ale i další synonymní výrazy. Do slovníku byl zahrnut také stručný výklad významu
jednotlivých lexémů. Daný materiál může být využit v kurzech jazykových

cvičení,

lexikologie, praktické stylistiky či sociální lingvistiky. Pomoc může poskytnout rovněž při
překladatelské činnosti a v praktické práci učitelů. V neposlední řadě jej lze využít jako
základu pro vytvoření komplexního rusko-českého překladového či českého výkladového
slovníku současné mluvy mládeže.
Na závěr je nutno znovu připomenout, že vlastní mluva mládeže je nepostradatelným
atributem mladých lidí a nelze ji vytěsnit ani přehlížet. Mluva mládeže se nesnaží rozvracet
normovaný spisovný jazyk a rovněž nesvědčí o nekulturnosti a vulgárnosti dnešní mládeže. Je
pouze odrazem své doby, která podmiňuje její podobu a charakter. Důležité je proto ktéto
problematice přistupovat vědecky jako ke všem novým jazykovým jevům, které jsou
přirozenou součástí celku národního jazyka.

РЕЗЮМЕ
Язык

молодежи

является

своеобразным

организмом,

который

живет

па

грамматической, фонетической и частично лексической почве общенационального
языка. В предлагаемой работе исследуется современный язык молодежи в русском и
чешском языках. Работа состоит из трех глав. В предисловии описываются объект и
предмет исследования, главные цели работы, способы фиксирования лексического
материала и методология его анализа. Первая и вторая главы несут теоретический
характер.

В

них

приводятся

тезисы,

целью

которых

является

составление

теоретической научной основы для последующего практического анализа словарного
состава русского и чешского языков молодежи. Затем следует основная характеристика
Данного

языкового

образования,

заключающаяся

в

рассмотрении

структурной

организации его лексического состава, внутренних закономерностей и функций. Третья
глава

представляет

Молодежи

с

точки

практический
зрения

анализ

лексики

русского

структурно-семантической

и

и чешского

языков

словообразовательной,

осуществленный на примерах нами зафиксированного или другого материала.
Язык составляет неотъемлемую часть сущности каждого человека как члена
определенного общества. Социальная стратификация общества отражается в языке. В
Качестве высшего языкового образования выступает национальный язык

(národní

Jazyk), который образует многослойную систему. Составной частью национального
языка являются образования с кодифицированными нормами - литературный язык
(spisovný jazyk) и образования с некодифицированными нормами. К ним относятся
Территориальные диалекты (teritoriálně diferencované útvary), социальные диалекты или
Жаргоны (sociálně diferencované útvary) и просторечие (obecná mluva). Социальные
Диалекты включают в свой состав понятия арго, жаргон

и сленг, которые дальше

сопоставляются с точки зрения чешской и русской лингвистики. Арго понимается в
Данной

работе

как

речь

деклассированных

групп

и

уголовного

мира.

Сленг

воспринимается как набор средств выражений определенной профессиональной или
социальной группы людей, объединенных общностью занятий, интересов и т. п.
Данное понятие приводится в качестве синонима к термину жаргон.
На основании выше указанных данных выделяется язык молодежи как языковое
Яв

^

ление, существующее в определенных возрастных, социальных и временных рамках.
связи

с

проблематикой

Лингвистике: молодежный

отсутствия

терминологического

жаргон, молодежный

единства

(в

русской

сленг или реже молодежный

язык; в

чешской лингвистике: mluva mládeže или реже slang mládeže) отдается при обозначении
данного языкового образования предпочтение нейтральному термину mluva

mládeže

(.молодежный язык). В конце первой главы формулируется пять основных тезисов,
подтверждаемых в последующей главе систематической аргументацией.
Второя глава, посвященная основной характеристике сущности языка молодежи,
состоит

из

анализа

молодежи

как

группы

людей,

находящихся

в

стадии

физиологического, социального, профессионального и личностного развития. Дальше
следует анализ структурной организации и внутренних закономерностей и функций
языка молодежи.

Результаты

указанных

исследований

подтверждают,

что

язык

молодежи образует возрастно и социально обусловленное многослойное языковое
образование,

выполняющее

обладающее

нормой,

теоретическая

основные

подчиненной

и

специфические

внутренним

языковые

функции

закономерностям.

основа составляет предпосылку для последующего

и

Приведенная
практического

анализа словарного состава языка молодежи.
В практической части работы анализируется словарный состав русского и
чешского

языков

молодежи

с

точки

зрения

структурно-семантической

и

словообразовательной. Сначала выделяются основные семантико-тематические группы
лексического

материала

русского

и чешского

языков

молодежи.

При

помощи

сравнения отдельный русских и чешских лексических единиц было обнаружено
множество выражений, основанных на идентическом смысловом переносе. Затем
следует анализ внутриязыковых системных отношений, из которого вытекает, что
наиболее

частотное

системное

отношение

представляет

синонимия.

Остальные

системные отношения являются по сравнению со синонимией менее частотными.
Дальше рассматриваются основные способы пополнения лексического состава языка
молодежи, среди которых выделяются: словопроизводство,
апокопа и синкопа,

суффиксальная

универбизация,

(трансформационные способы), субстантивация,
переносы значения, образование фразеологизмов,

композиция,

различные

типы языковой

метафорический
заимствование

аббревиация,

и

игры

метонимический

лексических

единиц из

иностранных языков, сленгов и арго (транспозиционные способы).
Наиболее
словопроизводство.

продуктивным

способом

словообразования

является

Русские и чешские производные слова сопоставляются с точки

зрения частотности употребляемых суффиксов. Одновеременно учитывается также
субстантивный, адъективнй

или вербальный характер словопроизводной

Производные слова классифицируются

основы.

в соответсвии с их принадлежностью

к
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следующим частям речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы,

наречия. Имена существительные распределяются из-за их большого объема в пять
категорий, обозначающих названия лиц, названия предметов,
результатов,

названия

помещений,

названия

названия действии

уменьшительные

и их

и увеличительные.

У

глаголов рассматривается кроме суффиксального способа также префиксальный и
префиксально-суффиксальный

способы

русского

молодежи.

и чешского

языков

словопроизводства

лексических

единиц

Остальне трансформационные

способы

являются по сравнению со словопроизводством менее продуктивными. Особое место
среди

словообразовательных

намеренное

искажение

фонетическую

слов,

мимикрию

способов

занимает

метатезу

и эпентезу,

и свидетельствующая

языковая

об

игра,

междусловное

включающая
наложение

оригинальности,

и

творческом

воображении и развитости мышления молодежи.
Среди трансформационных способов пополнения лексического состава языка
молодежи

выделяются:

переносы значения;
из

иностранных

частотный

значительно

образование
языков,

способ

Метафорический

субстантивация;
фразеологизмов

сленгов

пополнения
перенос

часто

метафорический
и заимствование

и арго.

Субстанитивация

лексического

значения

состава

встречается

и относительно

и

большая

часть

лексических

единиц

представляет

более

русского

в обоих

метонимический

языка

языковых

русских

молодежи.

образованиях

и чешских

слов

с

переносным значением основана на тождественной или похожей мотивации. Внимание
обращается также на русские и чешские фразеологизмы, сопоставляемые с точки
зрения

структурно-синтаксической

Заимствование

иноязычных,

и

главным

их

предметно-понятийного

образом,

английских

содержания.

лексических

единиц

активно пополняет лексический состав чешского и, прежде всего, русского языка
Молодежи. Дальше учитывается также заимствование лексики из студенческого сленга,
с

ленга наркоманов, неформальных молодежных объединений и криминального аргота.
Посредством комплексного описания словарного состава языка молодежи было

выявлено много связей и определенные различия между языком русской и чешской
Молодежи. Зафиксированный лексический материал был систематизирован в форме
Русско-чешского
отдельных

словаря,

лексических

содержавшего
единиц.

Проведенного исследования

Данный

также

краткое

лексический

толкование

материал

могут оказать помощь в практической

и

значений
результаты

деятельности

Учителей и переводчиков, а также послужить в качестве основы для комплексного
Лексикографического описания современного русского и чешского языков молодежи.
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RESUME
Die Jugendsprache stellt einen eigenartigen Organismus dar, der seine grammatische,
phonetische und teilweise lexikalische Ebene mit der Nationalsprache teilt. In dieser Arbeit
wird die gegenwärtige russische und tschechische Jugendsprache untersucht. Die vorliegende
Arbeit besteht aus drei Kapiteln. In der Vorrede werden der Forschungsgegenstand, die
Hauptziele der Arbeit, die Methoden der Fixierung des lexikalischen Materials und die
Methodologie seiner Analyse definiert. Die ersten zwei Kapitel besitzen einen theoretischen
Charakter

und

stellen

die

theoretische

Grundlage

für die

nachfolgende

praktische

Wortschatzanalyse der russischen und tschechischen Jugendsprache dar. Daran schließt die
Grundcharakteristik

dieses

Sprachphänomens

an,

die

aus

der

Analyse

der

Strukturorganisation, innerlichen Gesetzmäßigkeiten und Funktionen der Jugendsprache
besteht.

Im

dritten

Kapitel

liegt

der

inhaltliche

Schwerpunkt

auf

der

praktischen

Wortschatzanalyse. Darin wird die russische und tschechische Jugendsprache in Hinblick auf
die struktur-semantische und wortbildende Ebene systematisch dargestellt und an Hand von
zahlreichen Beispielen ausgeführt.
Die Sprache verbindet den Menschen mit einer bestimmten Gesellschaft. In der
Sprache spiegelt sich die Sozialstratifikation der Gesellschaft wider. Als Oberbegriff für alle
Sprachvarietäten wird die Nationalsprache aufgefasst, die ein vielschichtiges System darstellt.
Die Nationalsprache besteht aus der Hochsprache, die über eine kodifizierte Norm verfügt,
und aus weiteren

Sprachvarietäten, die mangels einer verbindlichen Norm als nicht

schriftsprachlich betrachtet werden. Zu diesen nicht kodifizierten Varietäten werden die
territorial und sozial differenzierten Sprachvarietäten sowie die Alltagssprache zugeordnet.
Die sozial differenzierten Varietäten werden mit folgenden Termini definiert: Argot,
ü

Jargon

nd Slang. Sie werden im Folgenden vom Gesichtspunkt der russischen und tschechischen

Linguistik aus betrachtet. Darüber hinaus wird ein Vergleich zwischen beiden bereits
erwähnten sprachwissenschaftlichen Stellungnahmen angestellt. Zwecks der einheitlichen
Auffassung von in nachfolgenden Untersuchungen verwendeten Termini werden die Begriffe
Ar

got, Jargon und Slang folgendermaßen definiert. Der Begriff Argot wird als eine Sprache

der gesellschaftlich deklassierten Individuen aufgefasst. Demgegenüber wird der Begriff
Slang als ein Komplex der Ausdrucksmittel bestimmter professioneller oder sozialer Gruppen
an

gesehen, die an Hand gemeinsamer Tätigkeit, Interessen et cetera untereinander Kontakte

knüpfen. Dieser Begriff wird im Folgenden als Synonym zu Jargon verwendet.

Eine besondere Stellung nimmt innerhalb der sozial differenzierten Sprachvarietäten
die Jugendsprache ein, die mit bestimmten Alters-, Sozial- und Zeitattributen verbunden ist.
Da die Terminologie uneinheitlich ist (in der russischen Linguistik sind v. a. die Termini
Jugendjargon,

Jugendslang,

weniger Jugendsprache

in Gebrauch

tschechischen Linguistik wird dagegen dem Terminus Jugendsprache
eher in geringerem Maße findet der Fachausdruck Jugendslang

gekommen.

In der

der Vorzug gegeben;

die Anwendung), sind wir zu

dem Entschluss gekommen, den neutralen Terminus Jugendsprache

den oben aufgezählten

vorziehen. Zum Schluss des ersten Kapitels werden fünf Hauptthesen festgelegt, die im
nachfolgenden Kapitel an Hand systematischer Argumentation bestätigt werden.
Das zweite Kapitel, in der die Aufmerksamkeit auf die Grundcharakteristik der
Jugendsprache gerichtet ist, besteht aus einer Analyse der Jugend, die als eine bestimmte
Gruppe von Individuen betrachtet wird, die sich in physiologischer, sozialer, professioneller
sowie

psychologischer

Entwicklung

befinden.

Daran

schließt

die

Analyse

der

Strukturorganisation, der innerlichen Gesetzmäßigkeiten und Funktionen der Jugendsprache
an. Die

Resultate

der

bereits oben

genannten

Untersuchungen

bestätigen,

dass

die

Jugendsprache eine vielschichtige Sprachvarietät darstellt, die sowohl primäre als auch
spezifische Sprachfunktionen erfüllt. Darüber hinaus verfügt die Jugendsprache über eine
eigene Norm, die den innerlichen Gesetzmäßigkeiten untergeordnet wird. Diese theoretische
Grundlage bildet die Voraussetzung für die nachfolgende praktische Wortschatzanalyse der
Jugendsprache.
Im

dritten

Kapitel

wird

der

Wortschatz

der

russischen

und

tschechischen

Jugendsprache vom struktur-semantischen und wortschöpferischen Gesichtspunkt aus an
Hand von zahlreichen Beispielen untersucht. Zunächst werden die zentralen semantischthematischen

lexikalischen

Gruppen

der russischen

und tschechischen

Jugendsprache

definiert. Der Vergleich einzelner lexikalischer Einheiten in beiden Sprachen zeigt, dass eine
relativ große Anzahl der Lexeme auf einem identischen Bedeutungswandel beruht. Im
i
folgenden

werden

die

systeminternen

Verhältnisse

zwischen

einzelnen

lexikalischen

Einheiten untersucht. Die Untersuchungen ergeben, dass die Synonymie zu den am häufigsten
v

°rzufindenden Sprachverhältnissen zu zählen ist. Andere Systemverhältnisse kommen im

Vergleich zu dem oben genannten in geringerem Maße vor. Im Weiteren werden die
^ortbildungsmodelle der Jugendsprache im Einzelnen untersucht. Dazu werden folgende
lin

guistische Verfahren gezählt: Transposition (Derivation; Komposition;

^pokope

und

Substantivierung;

Synkope;

suffixale

Univerbisation

Bildung von Metaphern

und

und Metonymen;

Wortspiel)

und

Bildung von

Kurzwortbildung;
Transformation
Phraseologismen;

Entlehnung

der Lexeme

aus Fremdsprachen,

Wortbildungsverfahren ist die Derivation

Slangs

und Argot).

Als das produktivste

zu nennen. Die russischen und tschechischen

abgeleiteten Lexeme werden vom Gesichtspunkt der Produktivität ihrer Suffixe aus
verglichen. Zugleich wird der nominale oder verbale Charakter ihrer Basis in Betracht
gezogen. Darüber hinaus werden die abgeleiteten Wörter nach folgenden

Wortarten

klassifiziert: Substantive, Adjektive, Verben und Adverbien. Die Substantive werden in fünf
Klassen

eingeteilt:

Handlungen

Personenbezeichnungen;

und

deren

Diminutivbezeichnungen.

Sachbezeichnungen;

Resultaten;

Die

Ortsbezeichnungen;

Verben

werden

nicht

nur

Bezeichnungen

von

Augmentativ-

und

nach

den

einzelnen

Ableitungssuffixen klassifiziert, sondern es wird auch auf die Ableitungspräfixe sowie die
Kombination

beider

bereits

erwähnten

Formative

Bezug

genommen.

Die

weiteren

Wortbildungsmodellc sind im Vergleich zur Ableitung weniger produktiv. Eine besondere
Stellung unter den Wortbildungsverfahren nimmt jedoch das Wortspiel ein, das die sog.
Wortverdrehung,

Metathesis

und Epenthesis,

Kontamination

sowie expressive

Homonymie

einbezieht und das auf die Originalität, Kreativität und Reife der Denkart von Jugend
hinweist.
Die Transposition verfügt über folgende Wortbildungsverfahren:
Bildung von Metaphern

und Metonymen;

Lexeme aus Fremdsprachen,

Bildung von Phraseologismen;

Substantivierung;
Entlehnung

der

Slangs und Argot. Die Substantivierung ist mehr produktiv in

der russischen Jugendsprache. Die Metapherbildung kommt in beiden Sprachvarietäten relativ
häufig vor und eine große Anzahl der Lexeme beruht auf identischen oder zumindest sehr
ähnlichen

Bedeutungsiibertragungen.

Ferner

wird

ebenfalls

den

Aufmerksamkeit gewidmet, die in Bezug auf ihre syntaktische

Phraseologismen

Struktur und

ihren

begrifflichen Inhalt klassifiziert werden. Die Wortentlehnung, darunter v. a. aus dem
Englischen, gilt in der tschechischen und besonders in der russischen Jugendsprache als eines
der produktivsten Wortbildungsverlähren. Darüber hinaus wird auch auf die Entlehnung aus
dem Studenten-, Drogenslang, Slang der unformalen Jugendvereinigungen sowie kriminellen
Argot Rücksicht genommen.
Aus der durchgeführten Wortschatzbeschreibung geht hervor, dass zwischen der
russischen und tschechischen Jugendsprache viele sprachliche Zusammenhänge bestehen. Das
gesammelte

lexikalische

Material

wird

in

dem

beiliegenden

russisch-tschechischen

Wörterbuch systematisiert, der auch eine kurze Bedeutungserläuterung einzelner Lexeme
einbezieht. Dieses lexikalische Material und die Resultate der durchgeführten Untersuchung
können sowohl im Unterricht als auch in der Übersetzungsarbeit Anwendung finden. Das im
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russisch-deutschen Wörterbuch systematisierte lexikalische Inventar kann zum Zweck der
vollständigen

lexikographischen

Jugendsprache verwendet werden.

Beschreibung

der

russischen

sowie

tschechischen
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PŘÍLOHY
Dotazníkč. 1: Mluva mládeže v ruštině a češtině
Milí žáci a studenti, tento dotazník bude sloužit pouze pro interní účely mé vědecké práce na téma:
„Současná mluva mládeže v ruštině a češtině", kterou zpracovávám na Pedagogické fakultě UK
v Praze na Katedře rusistiky a lingvodidaktity.
Při vyplňování dotazníku své odpovědi co nejpodrobněji rozepište a případně uveďte do závorky
vysvětlení.
Vyplňte, prosím, následující údaje: Věk

Pohlaví

Škola/Třída

j. Škola
1. Jak nazýváte jednotlivé učební předměty ve škole? (př. český jazyk - čédina, biologie - bižule aj.)

2. Jak říkáte jednotlivým učitelům podle předmětů, které vyučují? Jaké mají přezdívky a proč? (př.
učitelka angličtiny - anglinářka aj.)

3. Jaké další výrazy, které se týkají školy, používáte? (př. žákovská knížka -žákajda,

nedostatečně (5)

- koule, škola - ústav, učit se - šprtat)

II. Volny čas
1. Jaké máte koníčky? Jaké výrazy používáte při této činnosti a co znamenají? (př. fotbal - zaskórovat
/dát gól/, počítač - pařit /hrát na počítači/, TV - bedna, večírek - mejdlo aj.)

III. Hodnocení
Jaké výrazy používáte při kladném hodnocení? (př. super, hustý, mazec)

2. Jaké výrazy používáte při záporném hodnocení? (př. vopruz, pruda)

3. Jak označíte sympatickou, oblíbenou, přitažlivou či chytrou dívku a chlapce? (př. roštěnka /hezoun
a.i.)

ISO

4. Jak nazvete nesympatickou, nepřitažlivou, hloupou dívku a chlapce?

5. Jaké výrazy používáte pro označení jednotlivých částí těla? (př. obličej - ksicht, ústa - zobák, prsa
-dudy

aj.)

6. Jak nazýváte své rodiče mezi svými kamarády?

IV. Životní styl
1. Jakými výrazy nazýváte slovo „peníze" a určité částky peněz? (př. peníze - prachy, prašule, deset
korun -pětka)

2. Jaká slova přejatá z angličtiny či jiných jazyků používáte? (př. cédéčko, mejl, bojfrend, párty aj.)

3. Jaké zkratky používáte a co znamenají?

4. Jak se zdravíte se svými kamarády? Používáte nějaké speciální fráze?

5. Znáte nějakou zajímavou průpovídku, básničku či ustálené slovní spojení?

5. Používáte mezi sebou nějaké přezdívky? Jaké a co znamenají?

V. Převeďte uvedené věty ze spisovného jazyka do mluvy mládeže.
1. „Včera jsem se nepřipravil/a do školy, a proto jsem se velmi vylekal/a, když mě paní učitelka
vyzvala k tabuli. Za můj výkon jsem byl/a oceněn/a nedostatečně."

2. „Ve svém volném čase si hraji na počítači, sleduji televizi, poslouchám hudbu, pomáhám doma
matce a otci, připravuji se do školy, chodím tancovat na diskotéku nebo se bavím se svými přáteli."....

„Před třemi týdny jsem se na večírku seznámil/a s velmi pěknou dívkou/chlapcem a dnes ji/ho chci
Pozvat na schůzku a vyznat jí/mu lásku."

Dotazník č. 2: М о л о д е ж н ы й сленг в русском и ч е ш с к о м я з ы к а х
Уважаемые ученики и студенты, эта анкета служит только для моей научной работы на тему:
„Современный молодежный сленг в русском и чешском языках. "
При заполнении анкеты объясните вами приведенные примеры, если это необходимо для
понимания.
Напишите, пожалуйста, следующие данные: Возраст

Пол

Школа/Класс

I. Школа
I. Как вы называете отдельные учебные предметы? (пр. физкультура - физра, физер,

физуха)....

2. Как вы называете учителей по преподаваемым ими предметам? (пр. учитель алгебры алгеброид). Есть у них какие-нибудь прозвища и почему?

3. Как вы называете другие предметы и явления, касающиеся учебы? (пр.шпаргалка - шпора,
дневник - девник, учиться - ботать)

П. Досуг
1. Чем вы интересуетесь на досуге? Какие выражения вы употребляете при этой деятельности и
что они обозначают? (пр. компьютер - компик, дискотека - дискач, телевизор - ящик, выпивка
- бухло)

III. Оценка
1. Какими словами вы выражаете положительную оценку? (пр. клево, кайфово,

круто)

2. Какими словами вы выражаете отрицательную оценку? (пр. блин)

3. Как вы обозначаете симпатичную, красивую, любимую или умную девушку и юношу? (пр.
Девушка - киска, мурка, юноша - котёнок)

1S?

4. Как вы называете не очень симпатичную, красивую, умную девушку и юношу?

5. Как вы обозначаете отдельные части тела? (пр. руки - грабли, грудь - ананас, голова - шар)

6. Как вы называете своих родителей среди друзей?

IV. Быт
1. Как вы обозначаете выражение "деньги" и отдельные суммы денег? (пр. бабки, тысяча
рублей - косарь)

2. Какие иностранные слова (заимствованные нал. из английского языка) вы употребляете?
(пр. родители - пэрэнты, девушка - герла, ICQ - аська)

3. Какие сокращения вы употребляете? Что они обозначают?

:

4. Как вы здороваетесь со своими друзьями? Есть у вас какие-нибудь специальные фразы?

5. Вы пользуетесь среди ваших друзей какими-нибудь прозвищами? Что они обозначают?

5. Какие остроумные поговорки или фразеологические сочетания вы знаете?

У. Переведите, пожалуйста, приведенные предложения на молодежный сленг.
1. „Вчера я не приготовилсяЛлась к уроку и поэтому я очень испугался/-лась, когда меня
Учительница вызвала к доске. Наконец-то она мне поставила неудовлетворительно."

2. „На досуге я играю на компьютере, смотрю телевизор, слушаю музыку, помогаю дома
матери и отцу, готовлюсь к урокам, хожу танцевать на дискотеку или разговариваю со своими
Друзьями."

„Три педели назад я познакомился/-лась на вечеринке с очень красивой девушкой/юношей и
сегодня я ее/его хочу пригласить на свидание и объясниться ей/ему в любви."

Dotazník č. 3: Mluva mládeže v ruštině a češtině
Jaké cizí jazyky se učíte a jak dlouho?
I. Přeložte tlo češtiny (popřípadě uveďte původní podobu přejatého cizojazyčného slova).

xayc

слипать

копф

мани ....

вотчи

мутер

хеппи ...

герла

кинд

киллер .

пэрэнсы

гешефт

мун

искейпнуть ....

фриштыкать....

ворк ....

джобать

аллее

френд ..

фёрстый

шрайбать

бёрздэй.

игать

бундэсовый ....

фейс ....

гудовый

штудироваться

крейзи .

вайтовый

бук

перенайтовать.

П. Zakroužkujte správnou variantu překladu dané ruské věty.
1. Не пора ли нам включить Чайковского?

Л) Neměli bychom se už připravit na koncert?
B) Nevypijeme si šálek čaje?
C) Neposlechneme si Čajkovského?
2. У него голова в штаны падает.

A) Neví, kde mu hlava stojí.
B) Má díru na kalhotách.
C) Chce se mu velmi spát.
3. Подожди, мы только заморим червячка.

Л) Počkej, jen si vezmeme něco k jídlu.
B) Počkej, až nakrmíme zvířata.
C) Počkej, jenom se postříkáme odpuzovačem hmyzu.
4. Кончай базар и двигай отсюда.

A) Dojdi do obchodu a přines něco k jídlu.
B) Zmlkni a padej odsud.
C) Odnes věci do bazaru a brzy se vrať.
5. Неделю назад он коньки отбросил.

A) Před týdnem vyhrál hokejový zápas.
B) Před týdnem ztratil brusle.
C) Před týdnem zemřel.

6. Давай кинем кости к Маше.
A) Pojď, přineseme Máše večeři.
B) Pojď, půjdeme za Mášou.
C) Pojď, necháme psa u Máši.
7. Нам надо перед экзаменами массировать мозги.
A) Musíme si před zkouškami dojít na masáž.
B) Musíme se před zkouškami pořádně učit.
C) Musíme před zkouškami pravidelně dodržovat docházku.
8. Ты что, не заметила, что у него крыша съезжает.
A) Copak jsi si nevšimla, že blázní?
B) Copak jsi si nevšimla, že mu teče do domu?
C) Copak jsi si nevšimla, že se odstěhoval?
9. Я сделаю все, чтобы мой ребенок был весь в шоколаде.
A) Udělám vše proto, aby mělo moje dítě dobrý prospěch.
B) Udělám vše proto, aby bylo moje dítě plně zabezpečené.
C) Udělám vše proto, aby si moje dítě neumazalo nové šaty.
10. Он совсем скоро уже будет сидеть на стакане.
A) Už brzy mu dojdou peníze.
B) Brzo už půjde k přijímacím zkouškám.
C) Již brzy z něj bude alkoholik.

III. Dokážete odhadnout, jaké slovo označují dané skupiny lexikálních výrazů? (Slovo uveďte
v češtině a popřípadě i v ruštině, pokud jej znáte).
1. предки, старцы, деды =
2. дыни, репа, глобус =
3. чувиха, колбаса, курица =
4. пещера, хаза, нора =
5. булкотрис, дискам, плясандино =
6. клиник, наркоша, химик = . . . . .
7. копыта, лыжи, педали =
8. папирус, сига, пакур =
9. зубрила, букварь, заучка =
Ю. слепотники, спектра, стеклышки =

RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK MLUVY MLÁDEŽE
Přiložený rusko-český slovník je koncipován jako výsledek fixace nashromážděného
ruského lexikálního výraziva mluvy mládeže, kterému jsou přiřazeny české ekvivalenty a
stručný výklad jejich významu. Daný slovník zahrnuje 734 ruských lexikálních jednotek.
•

Při zjišťování původního významu výrazů ruské mluvy mládeže bylo užito Velkého

výkladového

slovníku

současného

ruského jazyka

(Ušakov 2005) a dále Velkého

rusko-

českého slovníku (Kopecký, Havránek, Horálek 1952-1964).
•

Přízvuky a rovněž význam ruských výrazů mluvy mládeže byly systematicky ověřovány

ve Velkém slovníku

ruského žargonu

(Mokienko-Nikitinovová 2001) a Velkém

slovníku

slangu mládeže (Levikovová 2003).
•

Překlad anglických a německých výrazů byl ověřován v elektronickém

velkém slovníku (LINGEA Ltd. 1997-2001) a Německo-českém

Anglicko-českém

velkém slovníku

(LINGEA

GmbH 1997-2001).

• České ekvivalenty ruských lexikálních jednotek mluvy mládeže jsou uspořádány abecedně
v synonymických řadách. Pokud byl nalezen doslovný ekvivalent, je vždy vyčleněn na
prvním místě a od ostatních synonym oddělen středníkem.

Seznam použitých zkratek:
Zkratky přejaté z Velkého rusko-českého slovníku (Kopecký, Havránek, Horálek 1952-1964)
anat.
bot.
elektr.
etn.
jam.
fyz.
hist.

anatomie
botanika
elektrotechnika
etnografie.
národopis
familiární
fyzika
historický

hov.
kuch.
mat.
med.
náb.
námoř.
nespis.
poet.

hovorový
kuchařství
matematika
medicína, lékařství
náboženství
námořnictví
nespisovný
poetický, básnický

spec.
tech.
voj.
vulg.
zool.
želez.

speciální
technika
vojenství
vulgární
zoologie
železnice

Další zkratky
angl.
mod.
něm.
Pl

anglický
modifikace významu slova
německý
plurál, množné číslo
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RUSKÝ VÝRAZ
A
абрикос

алгеброид
ал и к

ал к

алкалоид

алканить
алкаш

алконавт

ČESKÝ VÝRAZ

SPISOVNA VARIANTA

přitažlivá dívka (doslovně:
bonbónek, broskvička, buchtička,
čičinka, kočička, kořenka,
meruňka)
kostička, lízátko, masíčko, pusinka,
sasanka, štávička, prdelka
učitel algebry (matematiky)
matikář
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač, alkoholik (mod. алкоголик)
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač, alkoholik (od алкоголик)
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač, alkoholik (mod. алкоголик)
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
konzumovat alkohol
nasávat, tankovat
alkáč; chlastač, mazavka,
alkoholik (mod. алкоголик)
nasávač, násoska, notář, notor,
notorák, vochlasta, vožungr,
vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač, alkoholik (kontaminace výrazů
násoska, notář, notorák, vochlasta, алкоголик а космонавт)
vožungr, vykalenec
nepřitažlivá dívka (doslovně:
anakonda)

искатель

anakonda; hybrid, hydra, jezinka,
lochneska, nestvůra, netvor,
příšera, zjev, zrůdička
1. černá huba, negr, negroš
2. alkáč, chlastač, mazavka,
nasávač, násoska, notář, notor,
notorák, vochlasta, vožungr,
vykalenec
starý, staříci, fosílie, geronti
arnold, arnie; hrana, hrouda,
korba, korbič, masér, nabušenec,
nařachanec, rambič, udělátor,
vazba, vazoun
somr, somrák

аська

ajsíkjú,

ICQ (program určený к posílání
textových zpráv mezi uživateli
internetu)

атомный

atomovej; bomhovej, boží, epesní,
extrovní, famózní, hustej, libovej,
luxusní, mazeckej, megovej,
mlaskózní, mocnej, nabušenej,
našlapanej, nářezovej, nátěrovej,
suprovej, špicovej, ukázkovej,
vostrej, vychytanej, žůžovej

анаконда

анкл бенс

антиквариат
арнольд

ícékvéčko

1. Afroameričan (podle reklamy
na výrobky značky Uncle Ben 's)
2. alkoholik

rodiče (doslovně: starožitnictví)
kulturista (podle Arnolda
Schwarzeneggera)

žebrák (od angl. to ask - žádat,
prosit)

velmi pozitivní hodnocení
(skvělý, úžasný) (doslovně:
atomový)
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афиша
Б
бабки (р1.)

бабло

баблосы (р1.)

бабульки (р1.)
бай
базарить
базлать
баклажан

балдеть

балдёж-

балдёжник
банан
бантики (р1.)
баптист
бардак
барыжничать
чем
батон
батоны2 (р1.)

budka, ciferník, fasáda, fazóna,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž

obličej (doslovně: plakát)

cachy, chechtáky, keše, lováky,
love, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
cachy, chechtáky, keše, lováky,
love, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
cachy, chechtáky, keše, lováky,
love, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
chechtáčky, prašule, prašulky,
lováčky
haj; čágo, čus, čus bus, tě péro, tě
pic, zdarec, zdárek
kecat, klábosit, kušnit, mlít,
tlachat, žvanit
kecat, klábosit, kušnit, tlachat,
žvanit
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíěko, nářadí, péro, pták,
vercajk
1. ujíždět, frčet na čem (от кого,
от чего)
2. labužit / zevlovat
1. extoška, hčdonč, rauš
2. bomba, luxus, supr, špica,
žrádlo, žraso, žůžo

peníze

1. labužník
2. lemra, lemrouch
čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
cvrčci, špunti
\

děvkař, holkař, kaňour,
kočkohonič
chlastačka, kalba, mejdan, mejdlo,
pařba, spářka, vožíračka
dýlovat s čím
fog, fogy, fogyč, fotřík
balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazník}', válce, vemena

peníze

peníze (mod. бабло)

peníze (mod. бабки)
pozdrav při loučení (od angl. bye)
mluvit, povídat si
mluvit, povídat si
mužský pohlavní úd (doslovně:
bot. lilek)
1. nechávat se strhnout, unést čím
2. vychutnávat si požitky / lenošit,
zahálet
1. stav radosti, nadšení,
uspokojení
2. pozitivní hodnocení (o
objektech vysoké kvality)
1. požitkář
2. lenoch, povaleč
dostatečná známka (4/v ruštině 2)
(doslovně: banán)
poslušné děti (doslovně:
mašličky)
sukničkář (doslovně: náb.
baptista)
večírek s konzumací alkoholu
obchodovat s narkotiky
otec (od батя - tatínek; doslovně:
šiška bílého chleba)
prsa (doslovně: šišky bílého
pečiva)

баш
башлять
башня

башка

бацать
баян

белый
беспонтовый

бестовый

бёздник
био
битлак

gandža, hulení, hůlo, marjánka,
travka, tráva
cálovat, cvakat, solit
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
palice; kebule, kokos, kotrba,
koule, lebza, makovice, řepa,
šiška, škeble, škéca, škopek, tykev
práskat, třískat
buchna, pichna

1. ejč, háčko, herák, héro
2. běloba, cukr, koks, pudr, sníh
budižkničemu

atomovej, bombovej, boží, epesní,
extrovní, famózní, hustej, libovej,
luxusní, mazeckej, megovej,
mlaskózní, mocnej, nabušenej,
našlapanej, nářezovej, nátěrové},
suprovej, špicovej, ukázkovéj,
vostrej, vychytanéj žůžovej
narky, narozky
biola, bioška, bižule
hároš, mánička

блендамед

kurňa, kurník, do háje, do kelu,
do prkna, do prkvančic, šit

блин

kurňa, kurník, do háje, do kelu,
do prkna, do prkvančic, šit

блондинка
боекомплект

chlast, kořalka, kořka, pálenka
chlast, kořalka, kořka, pálenka

болванка

cédéčko, cédo, placka

бомбист
бомбить кого
бомбы (р1.)

usáma
holit koho
balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazníky, válce, vemena
boss; kápo, šerif šéf

босс
ботало
ботан

kafemlejnek, klapačka, kušna,
pant, pysk
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,

marihuana
platit
hlava (doslovně: věž)

hlava (doslovně: palice)

hrát na kytaru
injekění stříkačka narkomanů
(doslovně: chromatická
harmonika)
1. heroin (doslovně: bílý)
2. kokain
negativní hodnocení (o
neužitečném, bezvýznamném
člověku)
velmi pozitivní hodnocení (od
angl. the best - nej lepší)

narozeniny (od angl. birthday)
biologie (od биология)
dlouhovlasý muž (od názvu
hudebí skupiny Beatles)
vyjádření nevole, zlosti,
rozmrzelosti (od názvu zubní
pasty Blendament)
vyjádření nevole, podrážděnosti,
zlosti (doslovně: druh nesladkého
lívance)
vodka (doslovně: blondýnka)
alkohol (doslovně: voj. palebný
průměr)
prázdný kompaktní disk (tech.
odlitek oceli, ingot)
terorista
okrádat (doslovně: bombardovat)
prsa (doslovně: bomby)
ředitel školy (od angl. boss - šéf,
vedoucí)
ústa

nadměrně pilný student (od

ботаник
ботать
бочка
братан
будка

букварить
букварь
булки (р1.)

бумер
буфера (р1.)
бухало
бухать
бухач

бухнуть
бухой

бэ(й)бик

šprtak, šrot, šrotič
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,
šprtak, šrot, šrotič
biflovat (se), bichlovat (se), drtit,
hustit, šprtat (se), srotit (se), vrčet
bečka, sud; buřt, pupkáč, špekoun,
tlustoprd
brácha, kámo
budka; kebule, kokos, kotrba,
koule, lebza, makovice, palice,
řepa, šiška, škeble, škéca, škopek,
tykev
biflovat (se), bichlovat (se), drtit,
hustit, šprtat (se), srotit (se), vrčet
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,
šprtak, šrot, šrotič
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky,
válečkv
bavorák, bávo
nárazníky; balóny, dudy, kozy,
melouny, válce, vemena
chlast, kořka, pitivo
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
cucnout si, dát si jedno/jednoho,
nasát, natankovat
nadranej, nadráto vanej,
nalámanej, namazané/, nametenej,
nasátej, naválej, zbořenej,
zduněnej, zkárovanej,
zkrumpáčovanej,
zmáčenej

óomauuK)

nadměrně pilný student (doslovně:
botanik)
úporně se učit
tlustý člověk (doslovně: sud,
bečka)
oslovení mezi vrstevníky
mužského pohlaví (mod. úpam)
hlava (doslovně: budka)

úporně se učit
nadměrně pilný student (doslovně:
slabikář)
nohy (doslovně: housky)

automobil značky BMW
prsa (doslovně: žel. nárazníky)
alkohol
konzumovat alkohol
alkoholik

napít se alkoholu
opilý

dítě (od angl. baby)

бяка

bejbidlo, harant, kindroš, mrně,
pískle, prcek, smrádě, svišť,
škleboun, usmrkanec
humid, humus, sračka, šit, šmejd

В
валить

1. (KOPO) zasedávat si na koho

1. neobjektivně snižovat známku
ve škole (o učiteli)
2. jít, procházet okolo (doslovně:
valit)
ústa (doslovně: palečnice pletená vlněná rukavice)
nepřitažlivý chlapec

варежка
Вася Крякни

2. valil; fičet, svištět, hasit si,
kýblovat, mastit, plachtit, sypat,
táhnout
chlebáma, kušna, pant, pysk,
tlama, zobák
blokař, hegešák, choroš, kačer,

negativní hodnocení (o něčem
špatném, nekvalitním)
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вибратор

lebkoun, slizák, slizoun, volez
bajk, horskáč
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
hrábě, klepeta, pádla, pařáty,
paznechty, ploutve, pracky, tlapy
balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazníky, válce, vemena
pádla; hrábě, klepeta, pařáty,
paznechty, ploutve, pracky, tlapy
foun, mobil

видак

video

видюшник

video

винда
винт
винтовой

vokna, voknous
perník, péčko, piko
perníkář

вобла

kostra, seschlá větev

велик
вентиль
ветки (р1.)
вёдра (р1.)
вёсла (р1.)

kořalka, kořka, pálenka
rachota, robota
fachat, fachčit, hákovat, makat,
rubat, šroubovat, zařezávat
bouchnout si, dát si, nastřelit se,
вмазать
prásknout si, sjet se, střelit si,
šlehnout si, vysmažit se
višnička; bonbónek, broskvička,
вишенка
buchtička, čičinka, kočička,
kořenka, kostička, lízátko,
masíčko, pusinka, sasanka,
šťávička, prdelka
врубиться во что kapírovat, rozseknout co

водяра
ворк
воркать

jasan, jasná páka, kapišto
врубон
zabouchnout se do koho
втрескаться в
кого
втюриться в кого zabouchout se, zakoukat se do
koho
holit koho / čárovat, votáčet co
втыкать
кого/что
выпивонщик

выступала

alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
1. chuloš, sígr
2. exhibouš

jízdní kolo (mod. велосипед)
ústa (doslovně: ventil, záklopka,
klapka)
ruce (doslovně: větvičky)
prsa (doslovně: vědro, kbelík)
ruce (doslovně: vesla)
mobilní telefon (doslovně:
vibrátor)
videomagnetofon (mod.
видеомагнитофон)
videomagnetofon (mod.
видеомагнитофон)
operační systém Windows
pervitin (doslovně: šroub)
konzument pervitinu (doslovně:
šroubový)
hubená, vyzáblá žena (doslovně:
zool. plotice)
vodka
práce, zaměstnání (od angl. work)
pracovat (od angl. to work)
užít narkotika (doslovně: zasadit,
vsadit - o sklech, ozdobách)
přitažlivá dívka (doslovně:
višnička)

pochopit co, vyznat se v čem
(doslovně: prosekat se)
o naprostém pochopení čeho
zamilovat se do koho
zamilovat se do koho
okrádat koho / krást co (doslovně:
zarážet, zapichovat, zabodávat co)
alkoholik

1 chuligán; agresivní, drzý člověk
2. milovník vystupování před
obecenstvem

Г
гадюшник
гайзы (р1.)

knajpa, pajzl, putyka,
kámoši, kámově

гамитъ
гаррик
гасить
гаш
гейм
герасим
герла
гешефт
глобус

глючить

гнездо
гнилой

голубарь
голубой
голимый
гомусик
гопняра
горбатить
кого
горбуха
грабли (р1.)
гражданка
грести

грузило

на

špeluňka

restaurace nevysoké úrovně
přátelé (od angl. guys - lidi:
oslovení skupiny)
gejmit; mastit, pařit, špílit
hrát počítačové hry (od angl.
game - hra)
ejč, háčko, herák, héro
heroin
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
konzumovat alkohol (doslovně:
nasávat, tankovat
hasit)
haš
hašiš (od гашиш)
gameska, pařba
počítačová hra (od angl. game)
ejč, háčko, herák, héro
heroin
baba, bábovka, bembeřice, buchta, dívka (od angl. girí)
štěrbina
kšeft
záležitost, obchod (od něm. das
Geschäft)
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza, hlava (doslovně: globus)
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
1. (кого) mít halušky, stihu
1. mít halucinace
2. mít bagy (z angl. bug - brouk)
2. pracovat s chybami (o
počítačovém programu)
hnízdo; rozcuch
neupravené vlasy (doslovně:
hnízdo)
negativní hodnocení (špatný,
řiťovej, řídkej, sračkoidní, šitovej
nekvalitní; doslovně: shnilý,
zetlelý; ztrouchnivělý)
bukvice, buzna, homouš, hulibrk,
homosexuál (mod. голубой)
kuřbuřt, přiteplenec, teplouš
bukvice, buzna, čtyřprocentní,
homosexuál (doslovně: světle
homouš, přiteplenec, teplouš
modrý, lazurový)
řiťovej, řídkej, sračkoidní, šitovej
negativní hodnocení (špatný,
nekvalitní)
buzík, homouš, houmr
homosexuál (mod.
гомосексуалист)
primitivní, nevzdělaný člověk
vylízanec, vymaštěnec, vypatlanec
fachat, hákovat, makat, šroubovat
pracovat na koho
čurina, džouk, fór, frk, hlína, hlod,
kameňák, kůlna, prča, prdel
hrábě; klepeta, pádla, pařáty,
paznechty, ploutve, pracky, tlapy
občanka
pádlovat; fičet, frčet, hasit si,
kýblovat, mastit, plavat, plachtit,
svištět, tachtit, táhnout, valit
buzerant, jebač

legrace, vtip
ruce (doslovně: hrábě)
občanská výchova (od
граждановедение)
jít kam, odkud (doslovně:
pádlovat)
člověk, který neustále zatěžuje
druhé prací
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грузить
групповуха

biflovat (se), bichlovat (se), drtit,
hustit, šprtat (se), srotit (se), vrčet
grupáč

гудеть

chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat

гуманизатор
гуманоид

čokoládovej klacek, pendrek
blokař, hegešák, choroš, kačer,
lebkoun, slizák, slizoun, volez
1. čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
2. mazák

гусь

úporně se učit (doslovně: nakládat
na co, do čeho)
skupinový sex (od групповой
секс)
konzumovat alkohol (doslovně:
hučet, šumět; dunět, znit; bzučet;
houkat)
obušek
nepřitažlivý chlapec
1. dostatečná známka (4/v rušt.2)
2. voják, který slouží druhý rok
služby (doslovně: husa)

lilii
давала
даун
двинутыи
девник
деловой

Anča dávačka, běhna, šlapka,
šlápota, štětka
depka, frustráč, schýza
cáklej, pošahanej, šáhlej, šiblej,
šouplej, trhlej, vadnej
žákajda, zákule; buzerlist
aktivista

диктатор
динамщик

prašulky; lováčky
depka, frusráč, schýza
fachat, fachčit, hákovat, makat,
rubat, šroubovat, zařezávat
boss, kápo, šerif, šéf
slibotechna

дир
дирюга
дискач
дискобой

říďa
říďa, říďas, řízek
diskárna, diskoška, dýza, dýdžina
diskoftl, geláč

дискотня
дискотуха
диссертуха

diskárna, diskoška, dýza, dýdžina
diskárna, diskoška, dýza, dýdžina
dizertačka

дистрофан

houžvička, párátko, třasořitka,
vořezávátko
nemina, ňémina, švajnina
degén, dřevák, dýzl, íkváč, jouda,
kokot, lama, pařez, Min, trotl,
vylízanec, vymaštěnec, vypatlanec
brko, delfín, klacek, kláda, lano,

деньжата (pl.)
депрессняк
джобать

дойч
долбак

долбалка

prostitutka
stav sklíčenosti, deprese (od angl.
down - deprimovaný, sklíčený)
podivný, bláznivý
žákovská knížka
příliš aktivní, houževnatý jedinec
jdoucí přes všechny překážky
(doslovně: hov. o dovedném,
přičinlivém, šikovném člověku)
peníze (mod. деньги)
deprese (mod. депрессия)
pracovat (od angl. to job)
ředitel školy (doslovně: diktátor)
nespolehlivý člověk, který neplní
své sliby
ředitel (od директор)
ředitel (mod. директор)
diskotéka (mod. дискотека)
diskotékový tanečník, milovník
diskoték (od angl. disco diskotéka a boy - chlapec)
diskotéka (mod. дискотека)
diskotéka (mod. дискотека)
disertační práce (mod.
диссертация
astenický, neduživý člověk (mod.
дистрофик)
německý jazyk (od něm. Deutsch)
hloupý člověk

mužský pohlavní úd

долбанутый
долбать что
долбёж

nářadí, nádobíčko, péro, pták,
vercajk
cáklej, pošahanej, šáhlej, šiblej,
šouplej, (rhlej, vadnej
biflovat (se), bichlovat (se), drtit,
hustit, šprtat (se), srotit (se), vrčet
1. uspávačka, vopruz
2. buzerace, pruda
3. píchání

домашка

domácák; dé áčko

доска

fošna,

доходияк

houžvička, párátko,
vořezávátko

драге
дрянь

fet
hulba, hulení, hňlo

дринкать
дринкач

дринчуга

дринч-сэйшн

дрова (р1.)

другая
дружбан
дубинка

дуплить

дуто
дурилытк
дурь

кого

prkno
třasořitka,

podivný, bláznivý
úporně se učit (doslovně: hloubit;
dlabat)
1. monotónní, nezajímavá práce
2. únavné poučování,
moralizování
3. sexuální poměr
domácí úkol (od домашнее
задание)
dívka s plochou hrudí (doslovně:
prkno, deska)
astenický, neduživý člověk

narkotika (od angl. drugs)
jakákoliv narkotika určená pro
kouření (doslovně: fam. krámy,
haraburdi, svinstvo, brak, šmejd)
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
konzumovat alkohol (od angl. to
nasávat, tankovat
drink - pít)
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač, alkoholik (od angl. to drink - pít)
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač, alkoholik (od angl. to drink - pít)
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
chlastačka, kalba, mejdan, mejdlo, večírek s konzumaci alkoholu (od
angl. to drink - pít a session pařba, spářka, vožíračka
večírek)
dřeva; fajfky, haksny, hnáty,
nohy (doslovně: dřevo, dříví)
hokejky, kopyta, ploutve, protézy,
sulcky
brácha, kámo, kámoš, parťák
přítel, kamarád (mod. друг)
brácha, kámo, kámoš, parťák
přítel, kamarád
1. pendrek
1. ukazovátko
2. policista (doslovně: obušek)
2. pendrekář; bengo, fdeka, fízl,
floyd, chlupatej, polda, poliš
mydlit, rašit, rubat, řezat, třískat
bít, tlouct koho
koho, dávat nakládačku, spravovat
fasádu komu
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
ústa (doslovně, dutina, kotlina
pysk, tlama, zobák
stromu; díra - např. v zubu)
blbárna, nalejvárna, pakárna,
škola
šprtinghaus, ústav
hulba, hulení, hňlo
jakákoliv narkotika určená pro
kouření (doslovně: hov. hloupost,
bláhovost; podivínství, vrtoch)
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дыбить чти
дымило
дымить

čárovat, votáčet co
bago, cigáro, cígo, čvaňhák, žváro
hulit, práskat

дыньки (р1.)

melounky; balónky, dudy, kozenky,
pahorky, vemínka
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
1. datel; degen, dřevák, dýzl, jetel,
jouda, kokot, lama, pařez, pičus,
šulin, trotl, trouba, vylízanec,
vymaštěnec, vypatlanec
2. bonzák, práskač

дыня

дятел

Е
Егор
емелить
емеля
Ж
.усевало

chybson, kiks
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
mejl, mejlík

железно

chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
na beton, stopro, tutáč, tutovka

железо

drobáky, drobný

железобетонпо

na beton, stopro, tutáč, tutovka

желток
жрахать

šikmovokej
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
čórkař, chmaták / podfukář,
šmelinář, šméčkař, (v)ochcávač

жучара
3
забашлить
забойный

забор
забрала
завалить(ся)
заводка

trhnout, vyvařit
bombovej, epesní, extrovní,
mazeckej, nabušenej, nářezovej,
našlapanéj, suprovní, špicovej,
ukázkové}, vychytanéj
bajle, biir, koule, kule, kulman,
plnej počet, sardel
bengo, filcka, ftzl, Jloyd, chlupatej,
pendrekář, po Ida, poliš
prasknout, proletět, rupnout,
řachnout, vybouchnout, vyletět
jebání prudění koho, navážení se
do koho, rejpání do koho, tlaky

krást co
cigareta
kouřit narkotika (doslovně: kouřit
- o ohni, kamnech aj.)
prsa (doslovně: melounky)
hlava (doslovně: meloun)

1. hloupý, nechápavý jedinec
2. udavač (doslovně: datel)

chyba v počítačovém programu
(od angl. error)
konzumovat alkohol
elektronická pošta (od angl. email) •
ústa
vyjádření jistoty, přesvědčení
(doslovně: železně)
mince (doslovně: železo, železná
ruda)
vyjádření jistoty, přesvědčení
(doslovně: železobetonově)
Aziat (doslovně: žloutek)
konzumovat alkohol
zloděj / podvodník

vydělat peníze
pozitivní hodnocení (skvělý,
výborný)

nedostatečná známka (5/v rušt. 1)
(doslovně: ohrada, plot; zeď)
policista
neuspět u zkoušky (doslovně:
spadnout, zapadnout - o věcech)
vyzývavé, drzé chování s cílem
začít rvačku
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заголубеть
задолбать кого
зажигалка
заика

зайчик
закисать

кого

залепон
залепуха
замазка
замочить

замутить

заииштяк
запарить

кого

запасть на кого
запивала

заподляк
заруба
зарубежка
зарядное
затусованиыи
зацепить

зашибись

звякало

кого

oteplit se, zbukvicovatět
(v) otrávit, vyflusat, zpruditkoho
bouchačka
buchtička, číča, kočička, kostička,
lízátko, prdelka, pusinka, sasanka,
šťávička, štěrbinka
brouček, cukroušek, kocourek,
milášek, prdelka, slaďoušek
dát Imbana komu, mlasknout,
(v)o(b)líznout, (v)ocucat koho
bejkovina, hovadina, konina,
kravina, pičovina, ptákovina
čurina, džouk, fór, frk, kameňák
pešek, smolík

stát se homosexuálem
unavit koho, zprotivit se komu
pistole (doslovně: zapalovač)
přitažlivá dívka (doslovně: dětské
zajíček)
přitažlivý; milovaný chlapec
(doslovně: hov. zajíček)
políbit koho (od angl. to kiss)
nesmysl, hloupost, omyl
zábavná historka, vtip
neúspěch, smůla (doslovně: tmel,
kyt)
zavraždit

sejmout, skrouhnout, sundat,
(v)oddčlat, (v)odkráglovat,
(v)odkrouhnout
1. spáchat, skoulet co
1. (что) zorganizovat společně co
2. nakrmit, natáhnout,
2. (кого) podvést (doslovně:
podfouknout,
(vjobalamutit,
zkalit,.zakalit)
(v)ochcat, (v)ošulit koho
bomba, mazec, nářez, rachot, supr, pozitivní hodnoceni (výborně,
špica, vodvaz, žůžo, žrádlo, žraso
skvěle)
(v)otrávit, vyflusat, zprudit koho
zprotivit se komu, unavit koho
(doslovně: hov. pařením v parní
lázni vysílit koho)
zabouchnout se do koho
zamilovat se do koho
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač, alkoholik
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
bota, hnus, svinstvo
negativní hodnocení (o úmyslné
podlosti, mrzkosti)
svčtovka
zahraniční literatura (od
зарубежная
литература)
světovka
zahraniční literatura (od
зарубежная
литература)
munice; chlast, kořka, pitivo
alkohol (od зарядный \
nábojový, muniční)
1. pařmen
1. pravidelný návštěvník večírků
2. člověk zavalený, unavený prací
2. vyflusanec
klofnout, nabalit, nabrnknout,
seznámit se s kým (doslovně:
sbalit, uhnat, ulovit koho
zachytit (se), zakopnout, zavadit o
koho)
boží, čuprový, epesní, extrovní,
pozitivní hodnocení (výborné,
kvalitativní, libový, luxusní,
skvělé, úžasné)
megový, nářezový, suprový,
špicový, ukázkový, vychytaný
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
ústa
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звякнуть
здорово

здоровский

зелень
зеньки (р1.)
зряплата
зубр
зубрила
зырки (р1.)
И
измена
изюмчик
инглиш
инопланетянин
инструмент

pysk, tlama, zobák
brnknout, callnout [kolnout],
nažhavit drát
zdarec, zdárek; čus bus, kuř buřt,
pic, tě budka, tě péro, tě péro
bambáne, tě vidim, zduř, zduř pero
kuř
boží, čuprovej, epesní, extrovní,
kvalitativní, libovej, luxusní,
mlaskózní, suprovej, špicovej,
ukázkovéj, vychytané), žůžovej
doláče
bulvy
almužna, berousek
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,
šprták, šrot, šrotič
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,
šprták, šrot, šrotič
bulvy
stíhá
bůh, cukrouš, idol, kocour, kusan,
playboy, samec, slaďouš
ájina, ánina, anglina
marťan, ufoun; exot, mešuge
nádobíčko, nářadí, vercajk

zatelefonovat
pozdrav při setkání

pozitivní hodnocení (skvělý,
výborný)

dolary (doslovně: zeleň; zelenina)
oči
mzda, výdělek
nadměrně pilný student (doslovně:
zool. zubr)
nadměrně pilný student (mod.
зубр)
oči
úzkostný stav po vyprchání
účinků narkotik (doslovně: zrada)
krasavec
anglický jazyk (od angl. english)
podivín
mužský pohlavní úd (doslovně:
nástroj)
inteligent (od интеллигент)
informace (od информация)
internet
utéct (od angl. to escape)

исповедь

intoš
infoška
ínet; infernet, net, síť
vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout
tasení

истеричка

dějepisářka

učitelka dějepisu (kontaminace
výrazů история а истерия)

К
кабан

kanec, kařiour

кадрёжка
кадрист

baleni, lovení
balič, lovec

кадрить
кадрица

balit, lovit, uhánět
baba, borka, číča, koc, kóča,
kořenka, kost, sympaťanda

казёнка

blbárna, nalejvárna,

muž úspěšný u žen (doslovně:
zool. divoký vepř, kanec)
flirtování, namlouvání
muž, jenž se snaží být vtipný,
originální, aby zaujal dívku
dvořit se, snažit se zalíbit
sympatická, přitažlivá dívka
(kontaminace výrazů кадр a
девица)
škola

интель
инфа
инэт
искейпнуть

pakárna,

zkoušení ve škole (doslovně:
zpověď)
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казёнщик
кайф
кайфовый

капать
кантрушиик
капуста

кар
качать
качок

квадрат

кепт
кентарь
кептуха
киборг

кидальщик
кидать кого
кикимора

киллер
киль
кипдер

кирпич
кисаться
киска

šprtinghaus, ústav
flákač, záškolák
extoška, hédoné, rauš
boží, bombovej, čuprovej, epesní,
exlrovní, libovej, luxusní,
mlaskózní, suprovej, špicovej,
žůžovej, žrádlovej, žrasovej
fičet, hasit si, pádlovat, plachtit,
svištět, sypat, tachtit, táhnout, valit
vidlák, buran
1. cachy, chechtáky, keše, lováky,
love, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
2. doláče
kára
jet, makat
hrana, hrouda, korba, korbič,
masér, nabušenec, nařachanec,
rambič, udělátor, vazba, vazoun
hrana, hrouda, korba, korbič,
masér, nabušenec, nařachanec,
rambič, udělátor, vazba, vazoun
brácha, kámo, kámoš, parťák
brácha, kámo, kámoš, parťák
brácha, kámo, kámoš, parťák
kyborg; hybrid, hydra, jezinka,
lochneska, nestvůra, netvor,
příšera, strašidlo, zjev, zrůdička
podfukář, šméčkař, šmelinář,
(v)ochcávač
natahovat, podfoukávat koho,
dělat boudu / levárnu na koho
jezinka, příšera, strašidlo, zjev

vrahoun, zabiják
čuchometr, chobot, rypák, smrkáč,
sosák, trumpeta
kindroš; bejbidlo, harant, mrně,
pískle, prcek, smrádě, svišť,
škleboun, usmrkanec
bichle
cicmat se, cucal sejrantit se,
muckat se, (v)o(b)lizovat se
číča, koc, kočka, kočanda, kost,
kusanec, lízátko, pusinka,
roštěnka, sasanka, sexbomba,

žák nedodržující školní docházku
stav radosti, nadšení, uspokojení
jozitivní hodnocení (výborný,
skvělý)

jít; přicházet, odcházet
venkovan (od angl. country venkov)
1. peníze
2. dolary
(doslovně: zelí)

osobní automobil (od angl. car)
posilovat (doslovně: pumpovat)
kulturista

kulturista (doslovně: mat. čtverec,
druhá mocnina, kvadrát)
přítel, kamarád
přítel, kamarád (mod. Keum)
přítel, kamarád (mod. Keum)
nepřitažlivá, ošklivá dívka

podvodník
okrádat podvodem (doslovně:
házet co, čím; odhazovat)
nepřitažlivá, ošklivá dívka
(doslovně: etn. zlá lesní žínka,
čarodějnice)
nájemný vrah (od angl. killer)
dlouhý nos (doslovně: námoř. kýl,
lodní páteř)
dítě (od něm. das Kind - dítě)

objemná kniha (doslovně: cihla)
líbat se (od angl. to kiss)
velmi pěkná dívka
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китаец
клава
классный
клешни (р1.)
клёвый
клиник
клубиться
клюв
клюшки (р1.)
кобыла

šťabajzna, štávička, štěrbina
černá huba, negr, negroš
čudlíkoviště
čuprovej, extrovní, kvalitativní,
libovej, suprovej, špicovej
klepeta; hrábě, pádla, pařáty,
paznechty, ploutve, pracky, tlapy
čuprovej, extrovní, kvalitativní,
libovej, suprovej, špicovej
notor, notář, notorák, násoska,
mazavka, vochlasta, vožungr
pařit
zoban; čuchometr, rypák, smrkáč
hokejky; fajfky, haksny, hnáty,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
kobyla; kombajn

компостер

kůže
broučík, cukroušek, kocourek,
milášek, prdelka, slaďoušek
kokosy; balóny, dudy, kozy,
melouny, nárazníky, válce, vemena
koks; běloba, cukr, pudr, sníh
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
holouhead, kulečníková koule,
plešoun
1. kára
2. zob
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
komp, kompik, pécéčko, písíčko,
poč
komp; kompik, pécéčko, písíčko,
poč
kompik; komp, pécéčko, písíčko,
poč
kompič

контра

kontrolka

контроиш

kontrolka

конфетка

bonbónek; broskvička, buchtička,
čičinka, kočička, kořenka,
kostička, lízátko, masíčko, pusinka,
sasanka, štávička, prdelka
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,

кожа
козлик
кокосы (р1.)
кокс
колбасить
колено
колесо
колёса (р1.)
комок
коми
компик

коньки (р1.)

Aíroameričan (doslovně: Číňan)
počítačová klávesnice
pozitivní hodnoceni (výborný,
skvělý)
ruce (doslovně: klepeta)
pozitivní hodnocení (výborný,
skvělý)
chronický alkoholik
navštěvovat kluby
nos (doslovně: zobák - zvířecí)
nohy (doslovně: hokejky)
velká, mohutná dívka (doslovně:
kobyla)
kožená bunda (doslovně: kůže)
přitažlivý chlapec (doslovně:
kozlík, kozlíček)
prsa (doslovně: kokosy)
kokain (doslovně: koks)
konzumovat alkohol
plešatý člověk (doslovně: koleno)
1. automobil (doslovně: kolo)
2. tabletky s narkotiky
nohy (doslovně: kola)
počítač (mod. компьютер)
počítač (od компьютер)
počítač (mod. компьютер)
počítač (mod. компьютер)
(doslovně: želez, kompostér datovací přístroj)
kontrolní práce ve škole (od
контрольная работа)
kontrolní práce ve škole (od
контрольная работа)
přitažlivá dívka (doslovně:
bonbónek)

nohy (doslovně: brusle)
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копалки (р1.)
копейка

конец
копыта (р1.)
корефан
кормушка

kopyta, ploutve, protézy, sulcky
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
mastná tyč, socka

propadák
kopyta; haksny, hnáty, hokejky,
protézy, ploutve, sulcky
brácha, kámo, kámoš
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák

косарь
кости (р1.)

hadr, klacek, litr, papír, talíř, tác
fosílie, geronti, starý

костыли (р1.)

fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sídcky
kostlivec, kostra
fušeřina, prasečina

Костя
косьба
косяк

1. bambáro, brko, brčko, joint,
špek
2. šit, šitong, šmejd

крезушиик

cvokárna,

крутняк

bomba, brutus, fičák, hardcore,
hukot, hustopeč, hustota, jízda,
kotel, marast, mars, masakr, maso,
mazec, nářez, nátěr, petelice,
rachot, supr, šleha, špica, vodvaz,
žraso, žrádlo
brutálně, hustě, mazecky,
nářezově, špicově, ukázkově
bombovej, extrovní, hustej,
mazeckej, nabušenej, našlapanej,
pekelnej, nářezovej, špicovej,
ukázkovej, vostrej
křídla; hrábě, klepeta, pádla,
pařáty, ploutve, pracky, tlapy
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
holouhead, kulečníková koule,
plešoun
hrana, hrouda, korba, korbič,
masér, nabušenec, nařachanec,
rambič, udělátor, vazba, vazoun
kůl, supr, supráč

круто
крутой

крылья (р1.)
крыша

кудрявый
кулёк

кульио

cvokhaus

nohy
městská hromadná doprava
(autobus, tramvaj, trolejbus)
(doslovně: kopejka - setina rublu)
neúspěch, nezdar, fiasko
nohy (doslovně: kopyta)
kamarád, starý přítel
ústa (doslovně: krmítko)
tisícová peněžní částka
rodiče (doslově: poet. tělesné
pozůstatky)
nohy (doslovně: berle)
vyhublý člověk
nedbalá práce (doslovně: kosení,
sekání)
1. cigareta s marihuanou
2. negativní hodnocení (o něčem
špatném, nekvalitním) (doslovně:
stádo; hejno)
psychiatrická léčebna (od angl.
crazy - bláznivý)
velmi pozitivní hodnoceni (o
něčem mimořádném,
neobyčejném)

pozitivní hodnocení (o velmi
silném dojmu; skvěle, výborně)
pozitivní hodnocení (skvělý,
výborný, neobyčejný)

ruce (doslovně: křídla)
hlava (doslovně: střecha)

plešatý člověk (doslovně:
kudrnatý, kučeravý, kadeřavý)
kulturista (doslovně: pytlík,
sáček)
pozitivní hodnocení (skvěle,
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курсовуха

pahýly; fajfky, haksny, hnáty,
hokejky, kopyta, ploutve, protézy,
sulcky
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
ročníkovka

курятник
кусок

slepičárna, slepičinec
hadr, klacek, litr, papír, talíř, tác

кучковаться
кэш
Л
лавандос
лаве (лавэ)

slejzat se
keše; many

культяпки (р1.)

купол

лажовый
лампасить
лапа
ласты (р1.)

лебедь
легавый

lováky
love, lováky; cachy, chechtáky,
keše, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
řiťovej, řídkej, sračkoidní, šitovej
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
pracka, tlapa; pařát, pádlo,
ploutev
1. ploutve; fajfky, haksny, hnáty,
hokejky, kopyta, protézy, sulcky
2. ploutve; hrábě, klepeta, pádla,
pařáty, pracky, tlapy
čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
bengo, filcka, fízl, floyd, chlupatej,
pendrekář, polda, poliš, špicl,
švestky (pouze mn.č.)

лимон

cícmat se, cucat se, frantit se,
muckat se, (v)o(b)lizovat se
mega, meloun, míč

литвед

literka, litoška

литра
локаторы (р1.)
лом
ломать кого

literka, litoška
vysílačky; plachty, plácačky
depka, frustráč, schýza
šulit, natahovat koho

ломка
лось

depka, frustráč, schýza
vylízanec, vymaštěnec, vypatlanec

лохан

buran, degén, vidlák,

лизаться

vylízanec,

výborně) (od angl. cool)
nohy (hov. pahýl - u ruky, nohy)

hlava (doslovně: kupole, báň)

ročníková práce ve škole (od
курсовая работа)
dívčí kolej (doslovně: kurník)
tisícová peněžní částka (doslovně:
kousek, kus)
scházet se ve skupině
hotové peníze (od angl. cash)
peníze (mod. лаве)
peníze

negativní hodnocení (o kvalitě)
konzumovat alkohol
ruka (doslovně: tlapa, pracka zvířecí)
1. nohy
2. ruce (doslovně: ploutve - u
tuleňů, mrožů)
dostatečná známka (4/v ruštině 2)
(doslovně: labuť)
policista (doslovně: stopařský pes)

líbat se
milionová peněžní částka
(doslovně: citrón)
literární věda (od
литературоведение)
literatura (od литература)
uši (doslovně: lokátory)
stav sklíčenosti, deprese
podvádět koho při sčítání
bankovek
stav sklíčenosti, deprese
primitivní, agresivní jedinec
(doslovně: zool. los)
omezený, nevzdělaný jedinec
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лоховоз
лохушка
лошара
ЛЫЖ'и (р1.)
лысик

vymaštěnec, vypatlanec
mastná tyč, socka
blbka, dorota, dylina, kravka,
mařena, marka, slípka, vidlačka
kisna, kobyla, kombajn, krabice,
masna, špekna
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
holá lebka

měská hromadná doprava
(autobus, trolejbus, tramvaj)
hloupá dívka
mohutná, tlustá dívka
nohy (doslovně: lyže)
skinhead

м
маг
мазер
мазово
макароны (р1.)

magič, magneťák; dvojče, kazeták
mutra
bomba, jízda, mazec, nářez,
rachot, supr, špica, vodvaz
párátka, špachtličky, špejle

ментовать
меитовоз
мерзавец

sejmout, skrouhnout, sundat,
(v)oddělat, (v)odkráglovat,
(v)odkrouhnout koho
cálovat, cvakat, solit komu
broučík, cukroušek, kocourek,
milášek, prdelka, slaďoušek
čičinka, kočička, lízátko, prdelka,
pusinka
mana, many; cachy, chechtáky,
keše, lováky, love, lupeny, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
gandža, hulení, hůlo, marjánka,
travka, tráva
matika, mátá
matika; mátá
čičinka, kočička, lízátko, prdelka,
pusinka
magič, magneťák; dvojče, kazeťák
cucnout si, dát si jednoho/jedno,
nasát, natankovat
humid, hybrid, hydra, jezinka,
lochneska, maska, příšera, zjev
bengo, filcka, fizl, floyd, chlupatej,
polda, poliš, pendrekář, švestky
(pouze mn.č.)
fizlovat, špiclovat
pekáč, plech
měďák, meďour

мерин

méďa, měďák

макнуть кого

максать кому
малыш
малышка
манн (р1.)

мара
матем
матнка
матильда
мафон
махнуть
медуза
мент

magnetofon (od магнитофон)
matka (od angl. mother)
velmi pozitivní hodnocení
(skvěle, výborně, úžasně)
hubené nohy (doslovně:
makaróny)
zavraždit koho

platit komu
milovaný chlapec (doslovně: hov.
chlapeček, děcko)
milovaná dívka (doslovně: nespis.
batolátko, děťátko)
peníze (od. angl. money)

marihuana
matematika (od
matematika (od
milovaná dívka

математика)
математика)

magnetofon (od магнитофон)
napít se alkoholu (doslovně:
mávnout)
nepřitažlivá dívka (doslovně: zool.
medusa)
policista (z polského argotu: ment,
mqt, menta, mqta, menda - voják,
policista, policie)
pracovat jako policista
policejní auto
automobil značky Mercedes Benz
(doslovně: nadávka ničema,
padouch, lotr, darebák)
automobil značky Mercedes Benz
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метелить
метёлка
мигалки (р1.)
мильтои

мозг
мозгам
мокрушник
молотить

моргалы (р1.)
морда

мордоворот
мордоплюй
морковка

мотыга
мочилка
мочить кого

мудилышк
музой
музыкалка
мука
мультики (р1.)
мусор

мучитель
мыло
мымра

chlastat, chmelit, kalit, lámat,
konzumovat alkohol
nasávat, tankovat
koště, roští; hydra, jezinka,
nepřitažlivá dívka (doslovně: hov.
lochneska, maska, příšera, zjev
košťátko, smetáček)
kukadla
oči
polda, poliš; bengo, fúcka, fizl,
policista (mod. милиционерь)
floyd, chlupatej, pendrekář,
švestky (pouze mn.č.)
intoš, koumák, mozkovna,
chytrý, inteligentní člověk
myslivna
(doslovně: mozek)
mozkovna; intoš. koumák,
chytrý, inteligentní člověk (mod.
myslivna
мозг)
vrahoun, zabiják
vrah
1. fachat, fachčit, hákovat, makat,
1. úporně pracovat
rubat, šroubovat, zařezávat
2. mluvit
2. camrat, cincat, hemzat, kecat,
(doslovně: mlátit obilí)
klábosit, kušnit, kydat, mlít, pindat,
plkat, slintat, tlachat, žvanit
mrkačky
oči
čumák, huba, tlama; držka,
obličej; ústa (doslovně: tlama,
chlebárna, klapačka, ksicht, kušna, huba,-čumák - zvířecí)
pant, pysk, zobák
bouchač, mlátička, řezník
mohutný, obhroublý člověk
bouchačka
pistole
1. brko, delfín, klacek, kláda, lano, 1. mužský pohlavní úd
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
2. džíny s dole rozšířenými
vercajk
nohavicemi
2. mrkváče
(doslovně: mrkvička)
hydra, jezinka, koště, lochneska,
nepřitažlivá dívka (doslovně:
maska, příšera, zjev
motyka)
fěrovka, masakr, rubka
bitka, rvačka
mydlit, rašit, rubat, řezat, třískat
bít, tlouct koho (doslovně: máčet,
koho, dávat nakládačku, spravovat namáčet, smáčet)
fasádu komu
blbárna, nalejvárna, pakárna,
škola
šprtinghaus, ústav
muzika, sound
hudba (mod. музыка)
hudebka
hudební škola (od музыкальная
школа)
běloba, cukr, koks, pudr, sníh
kokain (doslovně: mouka)
halušky
halucinace (doslovně: hov.
kreslený film)
bengo, filcka, fízl, floyd, chlupatéj, policista (od hebrejského slova pendrekář, švestky (pouze mn.č.)
muser. předpis, pokyn; doslovně:
odpadky, smetí)
mučitel; bachař, kruťas, týčr
učitel (doslovnč:mučitel, trýznitel)
mejl, mejlík
elektornická pošta (od angl. emaíl:; doslovně: mýdlo)
kopřiva, megera
nesympatická dívka

1

T )

мясорубка

Н
набухаться

падипамить

кого

надрыпкаться

нажратый

накачанная
наколка
парк

наркота
наркота

настучать на
кого
начальник

неврубон
негатив
непруха
ништяк
шорло
нюхалка
нюхало

kafemlejnek, klapačka, kušna,
pant; chlebárna, pysk, tlama,
zobák

ústa (doslovně: mlýnek na maso)

nacamrat se, nadrátovat se,
nalámat se, namést se, natankovat,
spráskat se, zbořit se, zdrátovat se,
zdunit se, zežrat se, zkalit se,
z károvat se, zlískat se, zlít se,
zmrskat se, zrušit se, zřídit se,
ztřískat se
nakrmit, natáhnout, podfouknout,
(v)obalamutit, (v)ochcat koho
nacamrat se, nadrátovat se,
nalámat se, namést se, natankovat,
spráskat se, zbořit se, zdrátovat se,
zdunit se, zežrat se, zkalit se,
zkárovat se, zlískat se, zlít se,
zmrskat se, zrušit se, zřídit se,
ztřískat se
nadranej, nadrátovanej, nalámané/, namazanej, nametenej, nasátej, naválej, zbořenej, zduněnej,
zkalenej, zkárovanej,
zkrumpáčovanej, zmáčenej, ztřískanej
těhuíe

opít se

kérka
fetka, feťák, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
fet, matroš
fetka, feťák, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
nabonzovat, napráskal, naprášil,
koho
brko, delfín, klacek kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
nekapíšto
černá huba, negr, negroš
pešek, smolík
bomba, mazec, nářez, supr, špica,
vodvaz, žúžo, žraso, žrádlo
budka, ciferník, držka, huba,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž
šňupáček
čuchometr, šňupák; rypák, smrkáč

podvést, obelhat koho
opít se (od angl. to drink - pít)

opilý (.doslovně: vulg. nažraný,
nacpaný, napraný)

těhotná žena (doslovně:
napumpovaná)
tetování (doslovně: nápich)
narkoman (od наркоман)

narkotika (mod. наркотики)
narkoman (mod. наркоман)

udat koho
mužský pohlavní úd (doslova:
vedoucí)
nepochopení, nechápavost
Afroameričan (doslovně: negativ)
smůla, neúspěch, nezdar
pozitivní hodnocení (výborně,
skvěle)
obličej
nos
nos

шохач

1. šňupač
2. slídil, špicl, vočko

1. konzument kokainu
2. tajný detektiv

atomovej, bombovej, boží, epesní,
extrovní, famózní, hustej, libovej,
luxusní, mazeckej, megovej,
mlaskózní, mocnej, nabušenej,
nářezovej, našlapanej, suprovej,
špicovej, ukázkovej, vostrej,
vychytané/, žůžovej

velmi pozitivní hodnocení
(skvělý, znamenitý, výborný)

škola (doslovně: opičí klec)

облом
общага

vopičárna; blbárna, bouda,
nalejvárna, pakárna, ústav
depka, frustráč, schýza
občanka

общество

občanka

овца

blbka, dorota, dylina, kravka,
mařena, mařka, slípka, vidlačka
1. dostat bombu / dělo / do tlamy /
na budku /pumu
2. zůstat s holou prdelí

0
обалденный

обезьянник

огрести

одуплить что
окейно
олдуха
олды (р1.)
отвалить

откинуться

отл

pobrat co
okáč, ókáčko, oki, oukej, oukyš
babka, bába
starý, staříci; důchodci
(v)odvalit; (v)odkýblovat,
(v)odpádlovat, (v)odplachtit,
(v)odprejsknout,
(v)odtáhnout,
vyfičet, vypakovat se, vysmahnout
nacamrat se, nadrátovat se,
nalámat se, namést se, natankovat,
spráskat se, zbořit se, zdrátovat se,
zdunit se, zežrat se, zkalit se,
zkárovat se, zlískat se, zlít se,
zmrskat se, zrušil se, zřídit se,
ztřískat se
ajncka, bič

оторваться

huran, degén, kokot, vylízanec,
vymaštěnec, vypatlanec
kalit, pařit

отпуск

flákárna

отросток
отрубиться
отстой

hnát, paznecht, pařát
vypnout příjem
demo, hegeš, vojeb, vopruz, výmaz

отморозок

stav sklíčenosti, deprese
společenská (občanská) nauka
(mod. обществоведение)
společenská (občanská) nauka (od
обществоведение)
hloupá dívka (doslovně: ovce)
1. být zbit
2. odejít s prázdnou (doslovně:
shrabat - o listí, očesat - o vozu
sena)
pochopit co
v pořádku (od angl. o.k.)
stařena (od a n d . old- starý)
rodiče (od angl. old - starý)
odejít, odjet (doslovně: odvalit,
odstranit co)

opít se (doslovně: zvrátit se
dozadu)

výborná známka (l/v ruštině 5)
(od отлично)
hloupý, omezený, agresivní
jedinec
aktivně, uvolněně se veselit
(doslovně: utrhnout se, upadnout
- např. o knoflíku)
záškoláctví (doslovně: dovolená)
ruka (doslovně: anat. výrůstek)
ztratit vědomí
negativní hodnocení
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отстойник

blokař, hegešák, choroš, kačer,
lebkoun, slizák, slizoun, volez

nepřitažlivý chlapec

отстойный

negativní hodnocení

отфейсовать

hegešáckej, jetej, řiťovej, řídkej,
vopruzáckej, vyjebanej, výmazovej
vegeíií
boží, labužnické], libovej,
mlaskózní, žužovej
dál bombu/dělo/do tlamy/pumu/
komu, dylítovat, fláknout,
majžnout, re set oval koho, rozhodit
úsměv, spravit fasádu komu,
šlehnout, uzemnit, vytečkovat
koho, zmaloval ciferník komu

отходняк

opice / absták

офигенный

epesní, extrovní, husťáckej,
kvalitativní, libovej, luxusní,
nabušenej, nářezovej, suprovej,
špicovej, ukázkovej, vychytanej
bomba, brutus, hustopeč, marast,
mars, masakr, maso, mazec, mega,
nářez, nátěr, šleha, špica
bombovej, famózní, mazeckej,
megovej, mocnej, nářezovej,
nátěrovej, špicovej
bombovej, famózní, mazeckej,
megovej, mocnej, nářezovej,
nátěrovej, špicovej
brejláč, brejloun

оттягиваться
оттяжный

офигительно

офигительиый

охренительный

очкарь

и

пакур
папки (р1.)
папирус
параша

cigára, cíga, žvára
hrábě, klepeta, pařáty, paznechty,
pádla, ploutve, pracky, tlapy
bago, cigáro, cígo, čvaňhák, žváro
1. čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
2. hegeš, humáč, humus, vojeb

odreagovávat se, užívat si
pozitivní hodnocení (o objektech
vyvolávajících příjemné emoce)
uhodit do obličeje (od angl.face obličej)

nepříjemné pocity, způsobené
užitím alkoholu / narkotik
pozitivní hodnocení (skvělý,
úžasný, výborný)

nejvyšší míra pozitivního
hodnocení
nejvyšší míra pozitivního
hodnocení (nepředstavitelný,
úžasný)
nejvyšší míra pozitivního
hodnocení (nepředstavitelný,
úžasný)
člověk s brýlemi
cigarety
ruce (doslovně: hůl, klacek)
cigareta (doslovně: hist. papyrus)
1. dostatečná známka (4/v ruš. 2)
2. negativní hodnocení (o něčem
velmi ohavném) (původně: kbelík
ve vězeňské ccle na odpadky a
výkaly)

париться

být vyklepanej

zbytečně se obávat, nervovat
(doslovně: pařit se, napařovat se
v lázni)

пати

párty; chlastačka, mejdan, mejdlo,
kal ba, pařba, spářka, vožíračka
pačešy
fotr
mutra
fachat, fachčit, hákovat, makat,
rubat, šrouboval, zařezával

večírek (od angl. party)

патлы (р1.)
пахан
паханка
пахать

vlasy
otec
matka
pracovat (doslovně: orat)
-

пахота

rachota, robota

пацан

bomber, borec, boryš, bourák,
frajer, frája, huston, husťák,
chlapák, king, klasa, machr, mástr,
párkos, řízek, sekáč
mladá, nabíječka, stará
pedály; fajfky, haksny, hnáty,
hokejky, kopyta, ploutve, protézy,
sulcky
pajda, pajdák, pedák, pedárna

пацанка
педали (р1.)

педфак
пельмень

blokař, hegešák, choroš, kačer,
lebkoun, tragéd, vidlák, volez
vometák

пенс
пенсия
перетирать
о чем
переть

alien, hůlkoplaz, kyslíkář
almužna, štípko
kecat, klábosit, tlachat, žvanit (o
čem)
valit; fičet, hasit si, kýblovat,
mastit, pádlovat, plachtit, svištět,
sypat, tachtit, táhnout
bojfrend, kořen, šamstr
broskvička; bembeřice, buchtička,
číča, koc, kočanda, kočička,
kořenka, kostička, lízátko,
masíčko, prdelka, pusinka,
roštčnka, sasanka, šťabajzna,
štávička
fičet, hasit si, kýblovat, mastit,
pádlovat, plachtit, svištět, sypat,
tachtit, táhnout, valit
demo, hegeš, kadák, řiť, vojeb,
vopruz, výmaz
vychna

перец
персик

пилить

пипец
пит
плавник
плевало
плешкарь
подгрести

поддувало

что,

ploutev; fajfka, haksna, hnát a,
hokejka, kopyto, protéza, sulcka
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
plešoun; liolouhead, kulečníková
koule
připádlovat; přihasit, přikýblovat,
připlachtit, připlavat, přitachtit,
přitáhnout, přivalit
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák

práce (zaměstnání) (doslovně:
orba)
jedinec uznávaný mezi svými
vrstevníky

mužské označení přítelkyně
noha (doslovně: těch. nožní páka,
pedál)
pedagogická fakulta (od
педагогический
факультет)
nepřitažlivý, hloupý chlapec či
muž (doslovně: kuch. pelmeň taštička z nudového těsta, plněná
nejčastěji mletým masem)
důchodce (od пенсионер)
stipendium (doslovně: důchod)
povídat si, besedovat (o čem)
(doslovně: roztírat, rozmělňovat)
jít kam (doslovně: nespis. valit se,
hrnout se, prodírat se kam)
blízký přítel (doslovně: pepř)
pohledná dívka (doslovně:
broskev)

jít, kráčet kam (doslovně: řezat
pilou, pilovat)
negativní hodnocení
vychovatel/ka (od
воспитательница)
noha (doslovně: zool. ploutev)
ústa
holohlavý člověk
přijít, přijet (doslovně:
přiveslovat)
ústa (doslovně: popelník и kamen,
průtah; tech. dmýchací otvor pod
topeništěm)
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подогреть кого

klofnout, nabalil, nabrnknouí,
sbalil, uhnat, ulovit koho
bodnout, helfnout, píchnout komu

подошвы (р1.)
подругапка

křusky
kámoška

подсесть на что

bouchat, sjíždět, smažit, šlehat si

поехавший

exot, mešuge, pošahanec,
psychouš
čágo, čus, zdarec, zdárek
pade, padik, padina, páďo, pajska
bordelář, kaňour
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
č(m)ajznout, klofnout, líznout,
sbalit, seknout, šlohnout, štípnout,
(v)otočit, zčórovat co, / (v)oholit,
(v)očórovat koho
bomba, brutus, jízda, mazec,
nářez, rachot, supr, špica, vodvaz
popík
šumafuk, šumák, u prdele

подклеить кого

покеда
полтинник
помоечник
помойка
помыть кого,
что

понтово
попей
пофиг(у) кому
что
предки (р1.)
презик
препод
прикид
прикинуть что

приклепать

кого

прикол
прикольный

примочить

кого

принявший
прихилять

пришить
что

кому

namluvit si dívku (doslovně:
nalepit, přilepit dolů; dodatečně)
pomoci komu (doslovně: ohřát,
přihřát)
boty (doslovně: podešev)
přítelkyně, kamarádka
(kontaminace výrazů подруга a
друг)
začít pravidelně užívat narkotika
(doslovně: přisednout si)
podivín, blázen (doslovně:
odcestovavší)
pozdrav při loučení (od пока)
padesát rublů/korun
nepořádný člověk
ústa (doslovně: hov. jáma na
pomyje; nádoba na smetí)
ukrást komu co; okrást koho
(doslovně: umýt)

velmi pozitivní hodnocení
(skvěle, výborně, úžasně)
populární hudba
být lhostejné co komu

fosílie, geronti, starý, staříci
guma, šprcka
kanťour
hadry, vohoz
kopírovat co

rodiče (doslovně: předkové)
prezervativ (mod. презерватив)
učitel (od преподаватель)
oblečení
chápat, vzít na vědomí, představit
si co (doslovně: hov. přibližně
odhadnout)

klofnout, nabalit, nabrnknouí,
sbalil, uhnat, ulovit koho
čurina, džouk, fór, frk, hlína, hlod,
kameňák, kůlna, prča, prdel
bombovej, epesní, extrovní,
mazeckej, nářezovej, suprovní,
špicové/, ukázkové/, vychytanéj

namluvit si dívku (doslovně:
přinýtovat)
legrace, vtip, něco zábavného

zmydlit, zřasit, zrubat, zřezat,
ztřískat koho, dál nakládačku
komu
vykalenec
přihasit, přikýblovat, připádlovat,
připlachtil, připlaval, přitachtit,
při táhnout, přivalil
přišít co komu

zbít koho (doslovně: přiložit
mokrý obklad nač - примочить
что чем)
opilý člověk (doslovně: přijmuvší)
přijít

pozitivní hodnocení (výborný,
skvělý, úžasný)

obvinit koho neprávem, svalit
vinu na koho (doslovně: přišít

kisna, kobyla, kombajn, krabice,
masna, špekna
(v)oplešatět
být v rauši, frčet

пробка
проволоситься
продвигаться

1. natáhnout, (v)ošulit koho
2. chytnout se

прокатить

прокрутить

кого

пролететь
протезы (р1.)
проф
пруха
пулемёты (р1.)
пушкип
пэрэнты (р1.)
(пэрэнсы/парэпсы
/парепты)
пятак
пятихатка

natáhnout, podfouknout,
(v)obalamutit, (v)ochcat, (v)ošulit
proletět, vyletět; prasknout,
rupnout, řachnout, vybouchnout
protézy; fajfky, haksny, hnáty,
hokejky, kopyta, ploutve, sulcky
prófa
klika, štígro
balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazníky, válce, vemena
černá huba, negr, negroš
naši, starý

připevnit)
nepřitažlivá, plnoštíhlá dívka
(doslovně: zátka)
ztratit vlasy
být ve stavu narkotického opojení
(doslovně: posunovat se;
postupovat)
1. (кого) podvést koho při dělení,
vyplácení čeho
2. líbit se divákům (doslovně:
svézt; překutálet - např. o míči)
podvést koho (doslovně: zakroutit
si, nakroutit si - např. o knírku)
neuspět u zkoušky (doslovně:
proletět, uletět; přeletět)
nohy (doslovně: protéza)
profesor (od профессор)
štěstí, úspěch
prsa (doslovně: voj. kulomety)
Afroameričan (podle původu A. S.
Puškina)
rodiče (do angl. pařenis)

bůr, pčtikáble
pčtibába, pětičento, pčtikilo, péťo;
Božena

pět rublů/korun
pět set rublů/korun

Р
разборка

masakr, rubka

разборчивый

jebač, prudič

расколбас
расслабон

kalení, paření
havaj, léháro, klídek,
veget
guma; šprcka
dát si leháro / relax

rvačka, bitka (doslovně:
rozebírání, demontáž)
konfliktní, agresivní člověk
(doslovně: náročný, vybíravý)
zábava, veselení se na večírku
stav spokojenosti (o relaxování)

резина
релакснуться
репа

решето
ржач

(ржачка)

рингануть

pohodička,

řepa; kebule, kokos, kotrba, koule,
lebza, makovice, palice, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
basa, díra, chládek, krim, krimoš,
lapák, loch, pankrác
čurina, džouk, fór, frk, hlína,
kůlna, prča, prdel, vytlemenda
callnout [kolnout], brnknout,
nažhavit drát

prezervativ (doslovně: guma)
uvolnit se, odpočinout si (od angl.
to relax)
hlava (doslovně: řepa)

vězení (doslovně: řešeto, síto)
něco veselého, vtipného,
zábavného
zatelefonovat (od angl. to ring)
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родаки (р1.)
родичи (р1.)

starý, staříci
fosílie, geronti, stařešiny, staříci

рубать
рукоделие

bagrovat, baštit, dlabat, filtrovat,
ládovat, luxovat, šrotovat
ruční práce; honit ba

рулыю

hustě, slušně, solidně, ukázkově

рыбак
рэйвовать

čárkař, chmaták
mixovat

С
свалить

свалка

1. (v)odkýblovat, (v)odpádlovat,
(v)odplachtit, (v)odplavat, (v)odprejsknout, (v)odsvištět, (v)odtáhnout, vyfičet, vyfunět, vymáznout,
vysmahnout, zdekovat se, zpakovat
se
2. sfouknout, zmáknout
krchov

свистеть

kalit, pařit

сдуть

(v)obškrábnout,
(v)obšlehnout,
(v)obtáhnout
chlastačka, kalba, mejdan, mejdlo,
pařba, spářka, vožíračka
síť; infernet, ínet, net
cígo; bago, cigáro, čvaňhák, žváro
sympaldnda
kořalka, kořka, pálenka
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
hipísák

сейши
сетка
сига
симпатяга
синее
сииюга

синяк

сипять
системный
сист
скадриться
скачать что
скипеть

ségra, švestra
klofnout, nabalit, nabrnknout,
sbalit, uhnat, ulovit
stáhnout co
vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,

rodiče
rodiče (doslovně: hist. příbuzný,
člen rodu)
jíst (doslovně: spec. rubat)
masturbace (doslovně: ruční
práce)
pozitivní hodnocení (pořádně,
správně)
zloděj, lupič (doslovně: rybář)
hrát techno (od angl to rave - hov.
divoce si užívat)
1. odejít, odjet
2. udělat zkoušku
(doslovně: povalit, svalit)

hřbitov (doslovně: skládka,
smetiště, rumiště)
veselit se (doslovně: pískat,
hvízdat)
opsat (doslovně: sfouknout)
večírek (od angl. session)
internet (doslovně: síť, síťka)
cigareta (od сигарета)
sympatická dívka
vodka (doslovně: tmavomodré)
alkoholik

alkoholik (doslovně: modřina,
krevní podlitina)
konzumovat alkohol
člen sdružení hippies (doslovně:
systémový)
sestra (od angl. sister)
namluvit si dívku
zkopírovat z počítače co
(doslovně: spec. odčerpat)
odejít, utéct

скул
слепотники (р1.)
слинять

смазаться

смертник

zdrhnout
blbárna, bouda, nalejvárna,
pakárna, šprtinghaus, ústav
půllitříky, teleskopy
vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout
vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout
odpadl ík

сотик

vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout
sníh; běloba, cukr, koks, pudr
1. drožka, tágo
2. zavináč
sláma
cucat se; cicmat se, frantit se,
muckat se, (v)o(b)lizovat se
mobil; faun

спектра (р1.)

půllitry, teleskopy

спортсмен

spor ták

спичить (с кем о
чём)
спички (р1.)

kecat, klábosit, kušnit, mlít,
tlachat, žvanit (s kým o čem)
sirky; párátka, špachtličky, špejle

средства (р1.)

cachy, finance, checht áky, keše,
lováky, love, lupeny, many,
mařeny, mergle, prachy, škvára,
vata, vejvar, voves, zrní
ujíždět na čem

смыться

сне?
собака
солома
сосаться

срубаться под
кого/что
стебаться

стереться
стёбщик
стёклышки (р1.)
Стёпа
стипуха
стольник

gebit se, hřebit se, chlámat se,
mamutii se, křenit se, řehnit se,
řepit se, tlemit se, zubit se
vypařit se, zdejchnout se
hláškař, rejpal, stěrkař
půllitříky, teleskopy
jtípko_
štípko
stováč, stovák; čento, Hradčany,
kilo

škola (od angl. school)
brýle
odejít, utéct, zmizet (doslovně:
vyblednout; vypelichat, vylínat o zvířatech)
odejít, utéct, zmizet (doslovně:
smazat se, setřít)
student, kterého chtějí vyloučit ze
školy (doslovně: odsouzenec
к smrti)
odejít, utéct, zmizet (doslovně:
smýt se)
kokain (doslovně: sníh)
1. taxi (doslovně: pes)
2. symbol @
vlasy (doslovně: sláma)
líbat se (сосать - cucat, sát)
mobilní telefon (od сотовый
телефон)
brýle (od angl. speclacles\
doslovně: fyz. spektra)
učitel tělocviku (doslovně:
sportovec)
mluvit, povídat si s kým o čem
(od angl. to speak)
hubené nohy (doslovně: zápalky,
sirky)
peníze (doslovně: prostředky)

být velmi zaujat čím
smát se, veselit se

zmizet (doslovně: setřít se;
ošoupat se)
posměváček
brýle (doslovně: sklíčka)
stipendium (mod. стипендия)
stipendium (mod. стипендия)
sto rublů/korun (kontaminace
výrazů сто а стол)

1О1

стопроц

stopro; na beton, tutáč, tutovka

сторчаться

vy tuhnout,

страшилка

strašák, strašidlo; koště, obluda,
ohyzda, zjev
slezina, spich, sraz, střelko

стрелка

zhebnout

супер

študióz
bonzák, práskač
č(m)ajznout, čórnout, klofnout,
líznout, sbalit, seknout, šlohnout,
štípnout, (v)otočit, zčórovat
supr

суперенно

supr, suprafon, supráč, suprd

суперский

supráckej,

сучок

bonzák, práskač

сфотографировать
Т
табло

(v)obškrábnout,
(v)obtáhnout

студиозус
стукач
стырить что

таракан

тачила
тачка
твикс

suprovej

(v)obšlehnout,

budka, ciferník, fasáda, fazóna,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž
fetka, feták, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
drožka, tágo
drožka, tágo
čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle

тип

bečka, buřt, pupkáč, sud, špekoun,
tlustoprd
lelka; bedna
kurník
baba, bembeřice, buchta, kost, kus,
roštěnka, štěrbina, šťabajzna
týnejdžr; trenažér

тишка
товар

tríčo
zboží; matroš

токать

kecat, klábosit, kušnit, mlít,
tlachat, žvanit
hadr, klacek, litr, papír, talíř, tác

телепузик
телик
террариум
тёлка

тонна

vyjádření jistoty, přesvědčení (od
сто процентов)
zemřít v důsledku užívání
narkotik
ošklivá, nepřitažlivá dívka (mod.
страшила)
setkání, schůzka (doslovně:
ukazatel)
student (mod. студент)
udavač
ukrást co

pozitivní hodnocení (výborně,
skvělě) (od angl. super)
pozitivní hodnocení (výborně,
skvělě) (od angl. super)
pozitivní hodnocení (výborný,
skvělý) (od angl. super)
udavač (doslovně: souček;
větvička)
opsat ve škole (doslovně:
vyfotografovat)
obličej (doslovně: spec. kontrolní
deska)
narkoman (doslovně: zool. šváb)

taxi
taxi (doslovně: trakař, kolečko)
dostatečná známka (4/v ruštině 2)
(od názvu dvou čokoládových
tyčinek v jednom balení - Twix)
tlustý člověk
televize (mod. телевизор)
sborovna (doslovně: terárium)
přitažlivá dívka (doslovně:
jalovice)
mladý člověk, dospívající (od
angl. teenager)
triko (od angl. T-shirt)
1. pohledná dívka
2. narkotika (doslovně: zboží)
mluvit, povídat si, besedovat (od
angl. to talk)
tisícová peněžní částka (doslovně:
tuna)

1 О"»

тормоз

тормозняк
торчать на чём
торчи коз
торчит

торчок

тоска
травка
трансформатор

трахаль(щик)
трескаться
тройбан
труба
трубочист
трюндель
тупок

турбохай

тусовка

туфта

туфтарь
тыкалка
тыква

elegán, dřevák, dýzl, íkvoň, jetel,
jouda, kokot, lama, pařez, péro,
pičus, šulin, trotl, trouba
zásek
bouchat si, dávat si, frčet, práskat
si, smažit, šlehat si
jízda, rauš, špička
fetka, feták, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
fetka, feták, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
plonk, švorc
tráva, travka; gandža, hulení,
hiilo, marjánka
godzila, monstrum, mutant,
nestvůra, netvor, příšera, zjev,
zrůda
děvkař, holkař, kanec
bouchat si, dávat si, frčet, práskat
si, smažit, šlehat si
trója, trojec; lídovka
foun, mobil
bukvice, buzna, homouš, hulibrk,
kuřbuřt, teplouš
trojec, trója; lídovka
degén, dřevák, dýzl, íkváč, ík\>oň,
játro, jetel, jouda, kokot, lama,
pařez, pičus, šul in, troll, tydýt
čus bus, kuř buřt, pic, tě budka, tě
péro, tě péro bambáne, tě vidim,
zdarec, zdárek, zduř, zduř pero kuř
1. chlastačka, kalba, mejdan,
mejdlo, pařba, spářka, vožíračka
2. sleziště
3. banda, parta, spolek
1. bouda, čachr, fixl, levárna,
levota, podfuk, podraz
2. šmejd, šit, šitong
lemra, lemrouch, líná kůže,
nemakačenko
dloubátko, šťouchátko
tykev; kebule, kokos, kotrba, koule,
lebza, makovice, palice, řepa,

přihlouplý, nechápavý člověk
(doslovně: tech. brzda)
stav zpomalenosti po užití
narkotik
užívat narkotika (doslovně: trčet,
čouhat)
stav alkoholického opojení či
narkotické euforie
narkoman

narkoman

o nedostatku peněz (doslovně:
stesk, smutek)
marihuana (doslovně: travička)
nepřitažlivá, ošklivá dívka
(doslovně, elektr. transformátor)
sukničkář
užívat narkotika nitrožilně
(doslovně: praskat, pukat)
známka dobře (3)
mobilní telefon (doslovně: roura,
trubka; trumpeta)
homosexuál (doslovně: kominík)
známka dobře (3)
hloupý člověk

pozdrav při setkání

1. večírek
2. místo sdružování mládeže
3. skupina mladých lidí se
společnými zájmy
1.podvod
2. nekvalitní věc
líný, nespolehlivý člověk
ukazovátko
hlava (doslovně: bot. tykev)

šiška, škeble, škéca, škopek
тыча

učitelka (od angl. teacher)

úča

У
угар

chlastačka, kalba, mejdan,
pařba, spářka,

mejdlo,

(doslovně: kysličník uhelnatý;

vožíračka

укайфоваться

negroš, negřík
1 . čórkař, chmaíák
2. sociál, socka, vobejda, vyžírka
socka, sociál, vobejda, vyžírka
blokař, hegešák, choroš, kačer,
lebkoun, slizák, slizoun, volez
zrušit se

укататься

zhulit se

уголёк
удила
удило
удод

velmi veselý, bezuzdný večírek
otrava kysličníkem uhelnatým)
Afroameričan (doslovně: uhlík)
1. zloděj
2. příživník
příživník
nepřitažlivý, ošklivý mladík
(doslovně: zool. dudek)
úplně se vyčerpat vlivem
nadměrných požitků
vykouřit hašiš v nadměrném

množství
упакованный
упаковка
урка
уродка
утереться

mastňák, pracháč, šustič, vatař,
zazobanec
hadry, vohoz
chuloš, sígr
nestůra, netvor, obluda, ohyzda,
příšera, zjev, zrůda, zrůdička
sklapnout

училка
ушатый

čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
úča
degén, dřevák, dýzl, íkváč, jetel,
jouda, kokot, lama, pařez, pičus,
šulin, trotl, vylízanec,
vymaštěnec

Ф
фазер
файф

fotr, fotřík; fog, fogy, fogyč
ajncka, bič

утка

фары (р1.)
фейс
фест
фигня

balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazníky, válce, vemena
budka, ciferník, fasáda, fazóna,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž
fesťák
hegeš, hnus, humáč, humus, řiť, šit

фиговый

humidní, řiťovej, řídkej,
sračkoidní, šitovej

физра
1 1
физуха
филфак

tělák
telák
fdda

фильмак
финансы

biják, trhák
finance; cachy, chechtáky,

keše,

příslušník vyšší střední vrstvy
(doslovně: zabalený, složený)
oblečení (doslovně: obal, balení)
agresivní výrostek, chuligán
nepřitažlivá, ošklivá dívka
zmlknout (doslovně: utřít se,
osušit se)
známka dostatečně (4/v ruštině 2)
(doslovně: kachna)
učitelka (mod. учительница)
hloupý, nechápavý člověk
(doslovně: nespis. ušatý,
s dlouhýma ušima)
otec (od angl .father)
známka výborně (l/v ruštině 5)
(od angl . five - pět)
prsa (doslovně: reflektory.
světlomety)
obličej (od angl . face)
festival (od фестиваль)
negativní hodnocení (o něčem
nekvalitním, špatném, odporném)
negativní hodnocení (o něčem
nekvalitním, špatném)
tělocvik (od физкультура)
tělocvik (mod. физкультура)
filologická fakulta (v ČR pouze:
filosofická)
kinofilm (mod. фильм)
peníze (doslovně: finance)

1 ял

флэт
француз
фрик

футбик
I^
фуфловый
—

фюрер
X
хавальпик
хавать
хаер
хаза
хай
хайло
хайрастый
халявщик
хата
хезальиик
хелпануть
хилять

химичка
хи\ юза
хлебало
хлебальник
хлебогрызка
хобби

хобот

lovúky, love, lupeny, many,
mařeny, mergle, prachy, škvára,
vata, vejvar, voves, zrní
bejvák, kvartýr
frantik, fráninář
godzila, humus, hybrid, hydra,
jezinka, lochneska, monstrum,
mutant, nestvůra, netvor, zjev,
zrůda
fočno, fočus
humidní, humusáckej, řiťovej,
řídkej, sračkoidní, šitovej
boss, kápo, šerif, šéf

byt (od angl. fiat)
učitel francouzštiny (doslovně:
Francouz)
ošklivá dívka (od angl.freak monstrum, hříčka přírody)

j
i

fotbal (mod. футбол)
velmi negativní hodnocení
(odporný, nekvalitní)
ředitel školy (od něm. der Fuhrer 1
- vůdce; podle Adolfa Hitlera)

И
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
bagrovat, baštit, dlabat, filtrovat,
ládovat, luxovat, šrotovat
háro; deka, hříva
bejvák, kvartýr
pic, zdar, zduř
držka, huba, chlebárna, klapačka,
kušna, pant, pysk, tlama, zobák
hároš, mánička
1. břídil, fušer, packal
2. socka, sociál, vobejda, vyžírka
bejvák, kvartýr
hajzl, óóčko, vécéčko
bodnout, helfnout, píchnout
fičet, hasit si, mastit, pádlovat,
plachtit, plavat, sypat, tachtit,
táhnout, valit
chem ička; chem ikářka
chemička, chemikářka
chlebárna; držka, huba, klapačka,
kušna, pant, pysk, tlama, zobák
chlebárna; držka, huba, klapačka,
kušna, pant, pysk, tlama, zobák
chlebárna; držka, huba, klapačka,
kušna, pant, pysk, tlama, zobák
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
chobot; čuchometr, rypák, smrkáč,

ústa
jíst
vlasy '(od angl. hair)
dům, byt
pozdrav při setkání (od angl. hi)
ústa

|

1

dlouhovlasý člověk (od angl. hair 1
- vlasy)
1. neprofesionál, diletant
2. příživník
dům, byt (doslovně: chalupa,
stavení na Ukrajině a jihu Ruska)
toaleta
pomoct (od angl. to help)
jít kam

učitelka chemie (doslovně:
chemička)
učitelka chemie
ústa
ústa
ústa
mužský pohlavní úd (doslovně:
záliba, koníček; od angl. hobby)
dlouhý nos (doslovně: zool.

хозяин

sosák, trumpeta
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
boss, kápo, šerif, šéf

хом ворк
хор

domácák
čajka, dvója

хреновый
хрень

řiťovej, řídkej, sračkoidní,
šit, šitong, šmejd

хрустальщик

santus, vágus

художка

lidovka

хэй я

čus bus, kuř buřt, pic, tě budka, tě
péro, tě péro bambáne, tě vidim,
zdarec, zdárek, zduř, zduř pero kuř

ходули (р1.)

šitovej

chobot)
nohy (doslovně: chůdy)
ředitel školy (doslovně: majitel,
vlastník; pán domu)
domácí úkol (od angl. home work)
známka velmi dobře (2/v ruštině 1
4) (od хорошо)
negativní hodnocení
negativí hodnocení (o něčem
nekvalitním, nepotřebném)
člověk sbírající prázdné lahve (od 1
хрусталь - křišťál)
umělecká škola (od
художественная
школа)
pozdrav při setkání (od angl. hey - 1
hej, haló)
J

Ц
центровой

hlavas, kápo

циикаиутъ на
кого

donést na koho, napráskat,
naprášit koho

Ч

J

________

чайник

чан

чвакнуться
чел
чемодан
червонец
червяк

черепа (р1)^
чесать
чикса
чинить кого

чирик

lídr, vedoucí (doslovně: tech.
středový, středící)
udat koho

kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
škopek; kebule, kokos, kotrba,
koule, lebza, makovice, palice,
řepa, šiška, škeble, škéca, tykev
dát si francouzáku,
mlasknout,
(v)o(b)líznout se, (v)ocucat se
typ, typan, týpek
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
deska, pětka
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
fosílie, geronti
klepat, propírat / kecat, kydat,
lakovat, žvanit
buchta, roštčnka, šťabajzna,
štěrbina
mydlit, rašit, rubat, řezat, třískat
koho, dávat nakládačku, spravovat
fasádu komu
deska, pětka

hlava (doslovně: čajová konvice) 1

hlava (doslovně: káď, džber)

políbit se
člověk (od человек)
ústa (doslovně: kufr)
deset rublů/korun (doslovně:
zlaťák)
mužský pohlavní úd (doslovně:
červ)
rodiče (doslovně: lebky)
pomlouvat / vyprávět smyšlenky
(doslovně: drbat se, škrábat se)
veselá dívka, obyčejně lehčích
mravů
bít, tlouct koho (doslovně:
opravovat, spravovat)
deset rublů/korun

чокнутый
чувак
чувиха
Ш
шалава
шампунь
шар

шарашить

шарики (р1)
швабра
Шварценеггер

швендять
шевельнуть
шершавый

шеф

cáklej, pošahanej, šáhlej, šiblej,
šouplej, trhlej, vadnej
frajer, typ, týpek
baba, borka

přihlouplý, bláznivý

běhna, šlapka, šlápota, štětka
šampáňo, šáňo
koule; kebule, kokos, kotrba,
lebza, makovice, palice, řepa,
šiška, škeble, škéca, škopek, tykev
drandit, fičet, fofrovat, hulit,
mastit, mazat, padat, plachtit, prát,
smažit, svištět, sypat, tachtit,
túrovat, upalovat
balóny; melounky, kozenky,
vemínka
koště, ohyzda, roští, zjev

prostitutka; dívka lehkých mravů
šampaňské (doslovně: šampon)
1
hlava (doslovně: koule)
1

švarcenegr; hrana, hrouda, korba,
korbič, masér, nabušenec,
nařachanec, rambič, udělátor,
vazba, vazoun
prdělit se, slimejšit
cucnout si, dát si jednoho/jedno,
nasát, natankovat
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
šéf; boss, kápo, šerif

cáklej, pošahanej, šáhlej, šiblej,
šouplej, trhlej, vadnej
шизануться_______ šibnout komu, zvencnout se
cvokatčt
шизеть___
1. exot, mešuge, pošahanec,
шизик
psychouš
2. fyzikář
шизняк __________ schýza
exot, mešuge, pošahanec,
шизоид
psychouš
bouchnout si, dát si, nastřelit se,
ширануться
prásknout si, sjet se, střelil si,
šlehnout si, vysmažit se

шизанутый

ширево
ширевой
ширяться
шкапдыбать__

mladík; muž
dívka; mladá žena

1

jít rychle

prsa (doslovně: balónky)
zanedbaná, špinavá dívka či žena
(doslovně: provazový smeták)
kulturista (podle Arnolda
Schwarzeneggera)

jít pomalu
napít se alkoholu (doslovně:
pohnout, zahýbat)
mužský pohlavní úd (doslovně:
drsný, zdrsnělý, hrubý; chlupatý,
huňatý - o zvířeti)
ředitel školy (doslovně: hov.
představený, přednosta, vedoucí)
bláznivý, psychicky nenormální
zbláznit se
bláznit, chovat se podivně
1. blázen (mod. шизофреник)
2. učitel fyziky
schizofrenie (mod. шизофрения)
blázen (doslovně: med. schizoid)
užít narkotika nitrožilně

fet, matroš
feták, smažka, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
bouchat si, dávat si, frčet, práskat
si, smažit, šlehal si

narkotikum к vnitřnímu užití
narkoman, jenž užívá narkotika
nitrožilně
užívat narkotika nitrožilně

pajdat, šmaťhat, vlíct se

jít kam

1

1

шиорхель

hulit, práskat
jezinka, dorota, lama, marka, zjev
hadry, vohoz
zoban; čuchometr, chobot, rypák,
smrkáč, sosák, trumpeta
čuchometr, chobot, rypák, sosák,
smrkáč, trumpeta, zoban
skoba, zoban

шнурки (р1.)
шпора

bachaři, prudiči
tahák

штука

hadr, klacek, litr, papír, talíř, tác

штукарь
шузияк
шушерить что

hadr, klacek, litr, papír, talíř, tác
křusky
čárovat, (v) otáčet co

шмалить
шмара
шмотки (р1.)
шиобель
шнопак

щ
щи
Э
эйч
эскалатор

Я
ящик

kouřit narkotika
ošklivá, hloupá dívka
oblečení
velký nos (od něm. der Schnabel
- zobák)
velký nos
nos s hrbolkem (od něm. der
Schnorchel - potápěčská dýchací
trubice)
rodiče (doslovně: tkaničky)
nepovolená pomůcka při zkoušení
(od шпаргалка-, doslovně:ostruha)
tisícová peněžní částka (doslovně:
kus)
tisícová peněžní částka
boty (od angl. shoes)
krást co

budka, ciferník, fasáda, fazóna,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž

obličej (doslovně: zelná polévka)

ejč, háčko, herák, héro
godzila, monstrum, mutant,
nestvůra, netvor, příšera, zjev,
zrůda

heroin (od písmene h)
nepřitažlivá, ošklivá dívka
(doslovně: pohyblivé schody)

1. bedna; čumbedna, telka
2. bedna; kebule, kokos, kotrba,
koule, lebza, makovice, palice,
řepa, šiška, škeble, škéca, škopek,
tykev

1. televize
2. hlava
(doslovně: bedna, skříňka)
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