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ÚVOD

Cílem této diplomové práce je prezentace slangového výraziva 

rockových kytaristů. Mluva této skupiny nebyla v českém prostředí dosud 

zpracována. Existují práce zaměřené na oblasti jí příbuzné, tedy na oblast 

vážné hudby -  například článek Slang hudebníků v oblasti vážné hudby

A. Krausové (1988), na výrazivo obecně hudebnické -  Hudebnický slang 

M. Churavého (1983), populární hudbu -  Soudobá populární hudba a její 

jazyk J. Kuchaře, A. Sticha a M. Rulfové (1973) i hudbu rockovou -  

Nespisovné výrazy rockové hudby, jejich charakter a zdroje B. Dejmka 

(1987). My se zde však zaměřujeme přímo na výrazy související s hrou 

rockového kytaristy. Proto do svého slovníku nezařazujeme názvy, které se 

vztahují výhradně k činnostem ostatních členů rockové kapely nebo které 

souvisejí s hrou na kytaru v souborech patřících do jiné hudební oblasti. 

Takové výrazy jistě rockový kytarista zná a užívá, nejsou však omezeny 

na jeho činnost, a proto nejsou předmětem této práce.

Nezabýváme se ani výrazy obecně hudebnickými, které již byly 

shromážděny jinými autory (například J. Hubáčkem v publikaci Výběrový 

slovník českých slangů [2003]), a pojmenováními známými a užívanými 

v běžném jazyce. Předmětem našeho zájmu nejsou ani názvy, které patří 

v oblasti hry na rockovou kytaru spíše do odborné terminologie (přestože 

takových výrazů není mnoho).



Naším záměrem je sebrané výrazy nejen představit, ale také podat 

jejich srozumitelný výklad, mluvnickou charakteristiku a způsoby jejich 

tvoření.

V této práci vycházíme z jazykového materiálu shromážděného 

odposlechem v daném prostředí. Zaznamenávali jsme slangové výrazy 

užívané členy několika rockových kapel při jejich zkouškách, nahráváních 

a koncertech, ale i mimo tyto činnosti. Zaměřovali jsme se na kapely 

pražské. Nejen z tohoto důvodu nelze zde shromážděné výrazivo 

považovat za vyčerpávající; domníváme se však, že je dostatečně 

reprezentativní.

Sběr materiálu probíhal v letech 1999 -  2005, přičemž převážná část 

výrazů byla nashromážděna na počátku tohoto období a v jeho průběhu 

pak byl slovník několikrát doplněn a aktualizován. K poslední aktualizaci 

došlo v roce 2005, a to hlavně pomocí konzultací s několika rockovými 

kytaristy.



1. SLANG V CESKE LINGVISTICE

1.1. CO JE SLANG

Termín slang a jeho obsah není a nikdy nebyl v české lingvistice 

jednoznačné vymezen. Existuje několik pojetí, k nimž se jednotliví autoři 

hlásí. Většina se jich však shoduje na těchto základních východiscích:

1) Slang je součástí národního jazyka, která spadá do nespisovné vrstvy 

slovní zásoby.

2) Jedná se o nestruktumí útvar, nemající vlastní gramatiku a úplnou 

slovní zásobu, který se proto musí opírat o spisovnou češtinu 

nebo některé nářečí.

3) Je to mluva skupin spojených společnou činností používaná 

v komunikaci o této činnosti.

4) Pro tuto mluvu je typická expresivita a jazyková hra.

♦

Z těchto vymezení vychází většina autorů při svých pokusech 

definovat slang. Našemu pojetí je nejbližší definice Hubáčkova, podle níž 

je slang „svébytná součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné 

vrstvy speciálních pojmenování realizované v běžném (nejčastěji 

polooficiálním a neoficiálním) dorozumívacím styku lidí vázaných stejným 

pracovním prostředím nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak



specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek 

vyjádření příslušnosti k prostředí“ (J. Hubáček, 1979, 17n.).



1.2. POČÁTKY ZÁJMU O SLANG V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

Slangem se česká lingvistika začala systematicky zabývat přibližné ve 

dvacátých letech dvacátého století. Do té doby se ukázky mluvy různých 

sociálních skupin objevovaly v literatuře, kde jich bylo používáno 

k charakterizaci postav nebo prostředí, občas se seznam výrazů nějaké 

skupiny objevil v časopiseckém článku. Výrazivo některých skupin, 

zvláště těch, které stály na hranici zákona, bylo také několikrát 

zaznamenáno pro úřední potřeby. Soupis takovýchto prací, zabývajících se 

mluvou určitých sociálních skupin z důvodů jiných než čistě 

lingvistických, přináší F. Oberpfalcer ve své studii Argot a slangy (1934).

Oberpfalcer zde vyjmenovává díla představující argot, mluvu lidí 

na okraji společnosti, žijících zvláště ve velkých městech. Jedná se 

o pražské pepíky, brněnské plotňáky a ostravské chachary. Především 

prostředí pražských pepíků bývalo v literatuře často znázorňováno, 

a to například J. Nerudou, K. L. Kuklou, E. E. Kischem, I. Herrmannem, 

K. M. Čapkem-Chodem. Ukázku a slovníček mluvy brněnských plotňáků 

přináší kniha Brněnská plotna (1929) O. Nováčka. K soupisům 

argotického výraziva, které v minulosti vznikaly především pro potřeby 

úřední, se řadí smolné knihy ze 16. století a později seznamy výrazů 

zločinců, z nichž dva byly otištěny v prvním desetiletí dvacátého století



v časopise Český lid. Další dva soupisy vznikly v letech 1925 a 1926 pro 

potřebu trestního soudnictví a kriminalistické vědy a také jako kulturní 

dokument. Byly sebrány z trestnic, od policejních ředitelství a trestních 

soudů. Výsledky mají hodnotu dokumentární také díky tomu, že výnos 

ministerstva spravedlnosti dával i pokyny, jak zapisovat. Další soupis byl 

proveden úředně na podzim roku 1933 podle dotazníku sestaveného 

F. Oberpfalcerem.

Z Oberpfalcerem zmiňovaných slangů -  slang studentský, vojenský, 

myslivecký a sportovců -  je v jeho studii nejvíce prostoru věnováno 

mluvě studentů, jejíž prvky nachází Oberpfalcer již v takových památkách, 

jako jsou divadelní hry Mastičkář z poloviny čtrnáctého století, Sedlský 

masopust z roku 1588 a další. Později se pak studentský slang objevuje 

v dílech autorů, kteří si volí studentský život i s jeho specifickou mluvou 

za téma svých děl; z nich uveďme například A. Jiráska, Z. Wintra, 

V. Mrštíka, A. Sovu, V. Dýka, F. Šrámka. Profesoři O. Nováček 

a V. Rýpar ke své humoristické knize Nejkrásnějším předmětem v rozvrhu 

hodin je  přestávka (\933) dokonce připojili i slovníček studentských 

výrazů. Mluva studentů se vůbec těšila velkému zájmu; tak E. Rippl 

uveřejnil ukázky studentského slangu ve sborníku Slawistische Studien 

a ve III. ročníku časopisu Slawistische Schulblátter. Ve IV. ročníku 

Slawistische Schulblátter je uveřejněna malá sbírka slangových výrazů ze

10



škol plzeňských od F. Losela. Dvojí souvislé vypravování studentskou 

mluvou (brněnskou a pražskou) vyšlo roku 1932 v Lidových novinách. 

Naše řeč roku 1933 uveřejňuje dva články o studentských přezdívkách 

v jedné třídě, autor prvního V. Šmilauer přináší mluvu studentů 

gymnázia v Bratislavě, J. Brambora studentů gymnázia v Praze.

Studentský slang se snažil zaznamenat i F. Oberpfalcer. Roku 1928 

a později 1933 ktomu využil Studentský časopis, v němž otiskl dotazník 

a pokyny, jak ho vyplňovat. Zhruba v této době se lingvistický zájem 

o studentský slang začíná projevovat i články v odborných časopisech: 

roku 1924 uveřejňuje O. Svoboda v časopise Český lid drobné ukázky 

slovníku studentů a jejich rozhovor, jež hodnotí negativně, na což 

v časopise Naše řeč reaguje V. Ertl (1924).

Ten na Svobodou uveřejněné mluvě studentů neshledává nic 

závadného, naopak ji považuje za hodnou lingvistického zájmu. Dokládá 

však, že nejde o studentskou řeč, ale o výrazy, jež používá předévším 

pražská mládež všech společenských vrstev. Tuto mluvu pak nazývá 

pražským argotem neboli slangem. Slang tedy chápe jako “způsob řeči, 

který se rodí v ulicích velkých měst; nenáleží určité vrstvě společenské ani 

určitému stavu, nýbrž všem, kdo jsou proň psychologicky disponováni“ 

(V. Ertl, 1924, 59). Toto pojetí slangu ustoupilo v české lingvistice později

11



do pozadí; nevhodnost označování mluvy mládeže termínem slang 

dokazuje např. J. V. Bečka (1978).

Pro tento typ mluvy uvádí Ertl několik typických vlastností, z nichž 

mnohé bývají později jmenovány u slangů a argotu: má mít mnoho 

společného se spisovnou řečí -  stejně jako jazyk obecný (vulgární) a nářečí

-  ale od nich se liší vědomým a účelným vznikem svých výrazů. Jeho 

uživatelé si jsou dobře vědomi odlišnosti výraziva od běžné řeči, a to je 

právě důvodem, proč ho používají. „Slang je tedy řeč rozmaru, 

nevázanosti, reakce proti zvyklosti, touhy po odchylce, gaminství atd.“ 

(V. Ertl, 1924, 59).

Mluvou sociálních skupin se zabývá také reakce F. Oberpfalcera na 

knihu E. RipplaZwm Wortschatz des tschechischen Rotwelsch (1926), 

otištěná roku 1927 v časopise Naše řeč. Většina článku je věnována 

hantýrce jako jazyku tajných společností, které se uzavíraly před svým 

okolím, tedy jazyku tuláků, potulných žebráků, nevěstek, falešných hráčů, 

zlodějů a zločinců vůbec, mluvě, kterou bychom ve shodě s pozdější 

terminologií nazvali argotem. Kromě zmíněných skupin mají však své 

dorozumívací prostředky i jiné skupiny, protože v jazyce se odráží 

společenské rozvrstvení: „Kde lidé žijí stejným nebo podobným zájmům, 

tvoříce užší skupiny, tam i jejich vnitřní život jde shodnými cestami. 

A protože je mluva výrazem duševního žití, jsou v jazycích vedle

12



zeměpisných nářečí také dialekty sociální, t. zv. jazyky zvláštní (langues 

speciales, Sondersprachen). Svou mluvu mají právníci, theologové a vědci 

vůbec, mají ji rozličná povolání (tiskaři, rybáři, lid selský atd.), mají ji i 

myslivci, sportovci, studenti, vojáci a námořníci“ (F. Oberpfalcer, 1927, 

176n.). Slovo slang zde vůbec není použito, ukazuje se však již později 

obecně přijímané dělení zvláštních jazyků na mluvu profesních 

a zájmových skupin a argot.

Ve třicátých letech vycházejí dvě zásadní práce F. Oberpfalcera 

zaměřené na skupinovou mluvu, jimiž jsou kapitola Slang a argot v jeho 

mluvnici Jazykozpyt (1932) a zpracování hesla Argot a slangy ve třetím 

díle Československé vlastivědy (1934). Od té doby se tato oblast stále 

častěji stává předmětem zájmu české lingvistiky a počet prací o slangu 

narůstá. Jejich úplný přehled podává L. Klimeš v knize Komentovaný 

přehled výzkumu slangu v Československu, v České republice ' a ve 

Slovenské republice v létech 1920 -  1996 (1997). My se zde zaměříme 

především na ty, které se nějakým způsobem vztahují k předmětu našeho 

zájmu. Dělíme je do čtyř skupin: práce terminologické, práce 

onomaziologické, práce materiálové a práce metodologické.
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1.3. PRÁCE TERMINOLOGICKÉ

Prací terminologické povahy lze v české lingvistice napočítat velmi 

mnoho. Důvodem tohoto stavu je, že u nás vždy trvala (a stále trvá) 

nejednotnost v chápání termínů a jevů z této oblasti. Mnozí autoři se tedy 

v průběhu let pokoušeli o vymezení významu pojmů slang, stavovská 

mluva nebo nářečí, profesní, profesionální nebo pracovní mluva, sociální, 

společenská nebo vrstvová nářečí či mluva, speciální nářečí nebo jazyky, 

žargon, hantýrka, argot a mnohých dalších. Hledali a aplikovali kritéria pro 

odlišení jednotlivých komunikačních útvarů od sebe navzájem, ale také se 

pokoušeli o vnitřní diferenciaci jich samých i jejich výraziva. Vymezovali 

vlastnosti, podle nichž lze určit, co je a co není slang (profesní mluva, 

argot), dokazovali správnost nebo naopak nesprávnost závěrů svých 

předchůdců. Přesto však dosud nebylo dosaženo žádoucí jednotnosti. 

Hubáček konstatuje „nadměrně se opakující teoretické výklady a někdy 

rádoby různě inovované formulace definic základních pojmů z oblasti 

sociální dialektologie“ (J. Hubáček, 1998, 6). Zajeden z aktuálních úkolů 

považuje „přispívat k formulaci a uplatnění jednotících postojů 

k užívaným základním pojmům a k omezení jejich nežádoucích 

formulačních inovací (definice sociolektů, slangu v širokém a užším 

smyslu, slangismů, profesionalismů, argotu aargotismů, „nekoketování“ 

s pojmy žargon, hantýrka apod.)“ (tamtéž, 6).
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Většina autorů se shoduje na vymezení argotu na základě jeho 

utajovači funkce a v jeho jazykové hře vidí podobnost se slangy. Potíže 

však působí termín slang, na který se v této práci zaměřujeme především; 

zdá se, že hlavním problémem vždy bylo rozlišování mluvy skupin 

profesních a zájmových. Část autorů zastává názor, že tyto dvě skupiny 

nelze přesně rozlišit a že jejich mluvy mají natolik shodné rysy, že nemá 

smysl je považovat za dva rozdílné typy útvarů. Shrnují tedy všechny 

mluvy skupin, ať už zájmových, nebo profesních, pod jeden společný 

termín slang. Takový přístup bývá tradičně označován jako širší pojetí 

slangu. S ním nesouhlasí další autoři, kteří tvrdí, že v mluvách obou skupin 

je zásadní rozdíl, a to ten, že u skupin profesních je vznik speciálních 

výrazů motivován potřebou pojmenovávací, věcnou, zatímco výrazy 

skupin zájmových vznikají z potřeby vyjádření expresivity a jazykové 

hravosti, případně ze snahy vyjádřit výlučnost daného prostředí 

a příslušnost k němu. Tito autoři pak zastávají užší pojetí slangu, 'jímž 

rozumí pouze mluvu zájmových skupin, odlišnou od mluvy skupin 

profesních.

Názor, který částečně řeší tyto rozpory, předkládá J. V. Bečka (1978) 

a později rozvíjí J. Hubáček (1987), kteří souhlasí s existencí dvou typů 

motivace slangových výrazů, nicméně dokládají výskyt obou typů jak 

v mluvě skupin označovaných za profesní, tak u skupin označovaných za
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zájmové. Navrhují tedy neoddělovat profesní a zájmové slangy (přijímají 

tedy v podstatě širší pojetí slangu), ale v rámci jednoho slangu případně 

rozlišovat profesionalismy (slangové výrazy profesní, věcně sdělná 

složka), blížící se odborné terminologii, a slangismy v užším smyslu 

(slangové výrazy zájmové, expresívní složka) s vyšší mírou expresivity 

a nespisovnosti.

Pokusíme se nyní porovnat pohledy jednotlivých autorů na danou 

problematiku, přičemž se zaměříme především na tato různá pojetí slangu 

v české lingvistice. Jakkoli jsme si vědomi nevhodnosti těchto označení 

a nemožnosti přesného rozlišování, budeme používat pracovní termíny 

mluva profesních skupin a mluva zájmových skupin (pro dorozumívací 

prostředky skupin spojených činnostmi, jež se tradičně považují spíše za 

povolání, nebo za zájem). K rozlišení výraziva podle motivace užíváme 

Hubáčkem používané termíny profesionalismy a slangismy (v užším 

smyslu).

1.3.1. F. Oberpfalcer: Jazykozpyt (1932)

V první české obecné práci o slangu, jíž je kapitola Slang a argot 

v Oberpfalcerově mluvnici Jazykozpyt, se hovoří o stavovských mluvách 

neboli zvláštních jazycích, německy zvaných Sondersprachen, francouzský 

langues spéciales. Rozdíly mezi nimi se týkají především slovníku
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a frazeologie, každá má výrazy, jež nemusí být mimo dané prostředí 

známy. Oberpfalcer však těmto výrazům říká odborné názvy a jako 

příklady uvádí i slova, která bychom zařadili spíše do odborné 

terminologie příslušných oborů. Pod termín stavovské mluvy pak autor 

zahrnuje mnoho jevů. Tak sem patří mluva vědeckých oborů, řeč všedních 

zaměstnání, ale i jiných stavů. Do zvláštní skupiny je řazena mluva vojáků, 

námořníků, studentů, sportovců a herců. Jejich společným rysem je „snaha 

po novosti, nechuť ke všemu, co je všední a opotřebované“ 

(F. Oberpfalcer, 1932, 27). Často se v nich ,jiskří vtipem, hýří rozmarem, 

... bují [tu] ironie a smělé změny významu slov“ (tamtéž, 27). Z důvodu 

pozbývání účinnosti opakovaného vtipu je nutné neustálé obnovování, 

které má za následek velké množství synonym. Zdá se, že Oberpfalcer tyto 

rysy připisuje pouze mluvě těchto zvláštních skupin spíše zájmových; 

u vědeckých oborů a všedních zaměstnání tyto rysy neuvádí. Takové pojetí 

by se tedy shodovalo s pozdějším dělením na mluvu skupin profešních 

a skupin zájmových podle motivace vzniku výrazů. Dále v této práci však 

autor používá termín slang jako souborné jméno pro stavovské mluvy 

a tvrdí o něm, že je ,Jazykovým sportem, projevem pocitu duševní 

převahy, výrazem jisté hravosti“ (tamtéž, 28). To svědčí o jisté 

nekonzistentnosti v chápání a užívání termínu slang.
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1.3.2. F. Oberpfalcer: Slang a argot (1934)

Oberpfalcerova stať Slang a argot ve III. díle Československé 

vlastivědy si klade za cíl objasnit pojmy jako argot, slang a stavovská 

mluva. Rozebírá argot i některé slangy, především studentský a vojenský, 

z hlediska lingvistické charakteristiky, přináší jejich souvislé ukázky.

Termínem argot zde autor označuje „zvláštní mluvu“, kterou spodina-  

„zločinci z povolání a individua jim blízká“ -  používají „ze snahy, aby sejí 

dorozumívali jen mezi sebou“, která je nástrojem „boje s ostatní 

společností“ (F. Oberpfalcer, 1934, 311), je tajným jazykem, vznikajícím 

měněním slov a tvarů obecného jazyka národního a přejímáním výrazů 

cizích. Upozorňuje však, že argot není jen tajný jazyk, že některé jeho rysy 

jsou projevem ,Jazykového sportu“ (tamtéž, 311), a to zejména 

nahrazování otřelých prvků běžného jazyka novými, odvážné přenášení 

jmen, slovní hříčky. Přirozeným rysem je postupné zevšedňování metafor, 

které vede k novému tvoření, díky němuž vznikají bohaté synonymické 

řady.

Protože tyto rysy má argot shodné se slangy a protože i jiné sociální 

skupiny často přejímají do svého slangu argotismy, označuje Oberpfalcer 

hranice mezi slangem a argotem za “dosti kolísavé“ (tamtéž, 312).

Termín slang používá pro “výsledky rozlišení jazyka národního podle 

společenských skupin“ (tamtéž, 31 In.). „Sociální vrstvy“ jako studenti.
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vojáci, sportovci nebo třeba umělci používají natolik typický slovník 

a mluvnici, „že se právem mluví o studentském, vojenském, sportovním 

atd. slangu“ (tamtéž, 311). Příslušníci takových sociálních vrstev mají 

stejně jako lidé spojení stejným povoláním „mnoho společného i ve svém 

myšlení a proto jejich mluva ukazuje společné znaky“ (tamtéž, 311), a to 

jak ve slovníku, tak v mluvnici. Slangové prvky lze podle Oberpfalcera 

nelézt i v mluvě skupin spojených povoláním; „Jazykové zvláštnosti, 

mající znaky slangu, vznikají i v těch společenských skupinách, které jsou 

dány trvalým povoláním“ (tamtéž, 368). Je zde tedy slang chápán jako 

mluva určitých skupin, jinde označovaných jako zájmové; může jím ale 

být i mluva skupin profesních (tedy jimi používané jiné než odborné 

výrazivo).

Pokud jde o další pojmenování, používaná pro argot a slangy, 

nesouhlasí Oberpfalcer s českým ekvivalentem německého názvu 

Sondersprachen a francouzského langues spéciales, které spoltčně 

označují argot i slangy, tedy výraz jazyky zvláštní. Ten by mohl vzbuzovat 

„nesprávné představy o povaze jevů“, neboť „argot i slangy jsou docela 

přirozené formy jazyka“ (tamtéž, 312). Termín stavovská nářečí pak 

Oberpfalcer zavrhuje s tím, že „nářečí může být jediným dorozumívacím 

prostředkem člověka ve všech situacích jeho života, ale slangy i argot jsou 

vždy jen druhou podobou jeho jazyka“ (tamtéž, 312), jejich mluvčí se
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vedle argotu nebo slangu vyjadřují obecným jazykem nebo příslušným 

nářečím. Navíc mají teritoriální nářečí své typické rysy v hláskovém 

a tvarovém systému, což neplatí o slangu a argotu. Ty mají hláskovou 

stavbu, systém tvarů a slovních vazeb a do značné míry i slovník (všechna 

neohebná slova a velký počet ohebných) společné s národním jazykem, 

který si berou za svůj základ.

Tímto způsobem chápou rozdíl mezi slangem a nářečím i ostatní 

autoři, jejichž pracemi se zde zabýváme, některým to však v používání 

označení nářečí i pro slangy nebrání.

1.3.3. P. Trošt: Argot a slang (1935)

Na Oberpfalcerovu studii navazuje Pavel Trošt v článku Argot a slang, 

uveřejněném roku 1935 v časopise Slovo a slovesnost. Zde se snaží ujasnit 

terminologii, především pokud jde o pojmenování slang, argot, stavovská 

mluva. Dochází k závěru, že Oberpfalcerovo rozlišování slangů od argotu 

v Československé vlastivědě nemá pojmové závažnosti, protože slangy 

z argotu přejímají některé prvky a mají s ním společnou vnitřní podstatu: 

nahrazování slov pro věci afektivně zatížené pomocí přenášení jmen. 

Toto chápání jevů se u Trosta projevuje například užitím výrazů „číšnický 

argot“, „argot hudebníků“ nebo „argot trampů“ (P. Trošt, 1935a, 241). 

Trošt také nesouhlasí s Oberpfalcerovým označováním argotu a slangů za
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druhy stavovské mluvy. Toto označení je podle něj vyhrazeno pro skupiny 

spojené stejným povoláním, které nelze srovnávat se skupinami 

užívajícími argot nebo slang.

1.3.4. P. Trošt: O pražském argotisování (1935)

V tomtéž ročníku Slova a slovesnosti vychází další Trostův článek,

O pražském argotisování. Zde je pojem argot zjevně užíván pouze pro 

mluvu „proletariátu vyřazenců“, je jazykem, který „se vzpírá proti 

platnému jazykovému řádu jako přední formě sociální vázanosti“, snaží se 

„neustále odhalovat bezpodstatnost jazykové normy a klam jejího 

vnucování“ a „útočí... na jazyk“ (P. Trošt, 1935b, 106).

1.3.5. Příruční slovník jazyka českého (1948 — 1951)

Příruční slovník jazyka českého uvádí heslo slang s tímto významem:

„Mluva příslušníků určitého zaměstnání n. uzavřené společenské skupiny, 

spojené společným zájmem. Slang sportovní, studentský, vojenský, 

umělecký aj.“ (Příruční slovník jazyka českého, 1948 -  1951, 343). Z toho 

vyplývá, že pod pojem slang je zahrnuta jak mluva skupin profesních, tak 

zájmových, jde tedy o širší pojetí slangu. Navíc není slang zcela odlišen od
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argotu, protože ve druhém významu je slang vysvětlen jako „mluva 

společenské spodiny, argot“ (tamtéž, 343).

1.3.6. A. Kellner: Úvod do dialektologie (1954)

A. Kellner ve svém Úvodu do dialektologie věnuje jednu kapitolu tzv.

nářečím vrstvovým. Označuje je za rozdíly v národním jazyce, „které mají 

svou obecnou příčinu ve společenském rozvrstvení jeho příslušníků (podle 

společenských tříd, zaměstnání, povolání, zálib, pohlaví a stáří)“ 

(A. Kellner, 1954, 74). Nazývá je též nářečími společenskými nebo 

zvláštními, speciálními, užívá i výraz mluva stavovská. Tyto útvary 

charakterizuje „soubor specifických výrazů, jež obrážejí specifické záliby 

a zájmy příslušného sociálního prostředí, jistý počet vlastních výrazů 

a slovních obratů a jistý počet cizích slov“ (tamtéž, 74). Takové lexikální 

novoty jsou nejen povahy terminologické, ale i „běžná slova (netermíny) 

jsou nahrazována novými nebo alespoň se jich užívá v jiném významu" 

(tamtéž, 74). Sociální dialekt není nikdy jedinou formou jazyka svých 

mluvčích; vždy žije vedle obecného jazyka nebo příslušného místního 

nářečí. Autor však zastává názor, že z těchto důvodů (absence ,jakékoli 

jazykové samostatnosti“) jsou sociální nářečí odsouzena „k pozvolnému 

umírání“ (tamtéž, 75).
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Vrstvová nářečí dělí autor do tří typů. Do prvního patří „mluva lidí 

spojených stejnou prací svého zaměstnání“, které má „své technické 

termíny a formule, které nejsou obecně známy“ (tamtéž, 76). Do druhé 

skupiny zařazuje Kellner mluvu příslušníků zájmových skupin, kteří si 

vytvářejí zvláštní slovník „v důsledku svého osobitého citového vztahu 

k osobám a věcem, v důsledku zvláštního pojímání věci“ (tamtéž, 77). Sem 

patří mluva studentů, vojáků, sportovců, myslivců a překvapivě i číšníků, 

nazývaná v odborné literatuře obyčejně cizím názvem slang. Takový názor 

tedy odpovídá užšímu pojetí slangu.

Třetím typem je hantýrka neboli argot, mluva společensky izolovaných 

vrstev, která vznikla „ze snahy po výlučnosti, nesrozumitelnosti pro jiné 

vrstvy“ (tamtéž, 77n.). „Základní rozdíl mezi slangem a argotem na straně 

jedné a mluvou příslušníků různých zaměstnání na straně druhé záleží 

hlavně vtom, že se od běžného jazyka neodlišují jen odbornou 

terminologií, nýbrž také tím, že slova běžného jazyka nahrazují jinými 

nebo že slovům běžného jazyka dávají nový, nezvyklý význam“ (tamtéž, 

79). Takový postup je však běžný i u výraziva skupin profesních 

a zájmových, jak dokládají třeba příklady rybářského výraziva v úvodu 

této autorovy práce: strojit rybník, král apod.
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1.3.7. F. Trávníček: Úvod do českého jazyka (1958)

V této práci autor věnuje slangům a dalším podobným útvarům

kapitolu Nářečí třídní a vrstvová. Souhrnně tyto útvary nazývá žargony 

nebo slangy a vymezuje je tím, že narozdíl od lidových nářečí 

a spisovného jazyka nemají národní dorozumívací úkon. Podle Trávnička 

u nás neexistuje nářečí třídní, „lze mluvit hlavně o vrstvovém nářečí nebo

o vrstvové mluvě rybářské, myslivecké, sportovní, studentské, vojenské, 

dětské, zlodějské a vulgární“ (F. Trávníček, 1958, 48). Trávníček tedy 

chápe pojem třídní nářečí, žargony nebo slangy poněkud šířeji než 

většina ostatních autorů a jednotlivé útvary sem řadí na základě jejich 

funkce, kterou je sloužit ,Jen jedné společenské třídě nebo různým 

společenským vrstvám“ (tamtéž, 48).

1.3.8. J. Filipec: Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie 
(1961)

Ve své monografii Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie 

dělí J. Filipec nářečí vrstvová natři typy, ,jejichž určení je možné právě 

na základě vzájemného porovnání lexikálních prostředků, specifičnosti 

pojmenovacího hlediska, rozdílu mezi pojmovým a expresivním 

významem lexikálních prostředků, tvoření synonymických řad 

a diferenciace synonym“ (J. Filipec, 1961, 278). Autor však uznává, že
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přechody mezi jednotlivými typy jsou plynulé. Prvním typem je pracovní, 

profesionální slang, obsahující „termíny neoficiální, zamítané a vedle toho

i termíny úzce speciální, nutné z pracovních důvodů“ (tamtéž, 279).

Mezi tímto prvním typem a typem druhým, skupinovým slangem, 

„není pevná hranice, obojí navzájem přechází. Přesto však zde můžeme 

určit tyto diferencující znaky. Tyto jazykové prostředky bývají především 

mnohem více expresivní, nebývají vyvolány jen potřebou pojmenovat 

a diferencovat skutečnost, ale i potřebou výrazu, exprese, hodnocení 

skutečnosti, vyjádření stanoviska ap.“ (tamtéž, 272). Mluva profesních 

a zájmových skupin je tedy oddělována na základě motivace vzniku jejich 

výraziva.

Třetím typem je argot, jazykové prostředky „lidí společensky 

deklasovaných (zlodějů, lupičů, tuláků ap.), kteří se chtějí i po stránce 

jazykové utajit, isolovat“ (tamtéž, 272).

1.3.9. Slovník spisovného jazyka českého (1966)

Slovník spisovného jazyka českého vykládá slang shodně s výše 

zmíněným Příručním slovníkem jazyka českého, tedy zahrnuje pod termín 

slang mluvu profesních i zájmových skupin.
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1.3.10. J. Chloupek; O sociální a územní rozrůzněnosti češtiny
(1969)

J. Chloupek krátce zmiňuje slangy v článku O sociální a územní 

rozrůzněnosti češtiny, který otiskl časopis Naše řeč. Za projevy sociální 

rozrůzněnosti češtiny pokládá autor argot, slangy a profesionální mluvu. 

Zdůrazňuje zde rozdíl mezi slangy a profesionální mluvou, jíž rozumí 

mluvu „skupiny zaměstnanců, kteří při pracovním procesu nebo při 

výkonu služby užívají termínů nebo terminologických spojení beze zření 

k jejich spisovnosti, a to pouze pro jejich výrazovou úspornost a většinou i 

pro jejich vyhovující jednoznačnost v daném pracovním kontextu“ 

(J. Chloupek, 1969, 149). Termínem slang autor označuje mluvu 

pracovních a zájmových skupin, která se od profesionální mluvy odlišuje 

tím, že podstatou jejího vytváření je jazyková hra. Slang „čerpá především 

z metaforického vyjadřování a z náhodných aktualizací, jeho nejčastějším 

slovotvomým postupem je zkracování slov a z hlediska pojmenovávacího 

se vněm prosazuje jednoslovnost“ (tamtéž, 150). Jde tedy opět o pojetí 

rozlišující dva typy mluvy na základě motivace vzniku jimi užívaných 

pojmenování. Skupiny zájmové podle Chloupka mluví pouze slangy (tedy 

výrazy motivovanými jazykovou hrou). Profesní skupiny mohou používat 

profesionální mluvu i slang, není však jasné, zda má autor na mysli užívání 

obou typů mluvy jednou skupinou (to by zhruba odpovídalo Hubáčkovu
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dělení výraziva určitého prostředí na slangismy a profesionalismy), nebo 

zda se každá skupina domlouvá jen pomocí jednoho z uvedených typů 

mluvy (tomu by nasvědčovala autorova poznámka, že například vojenský 

slang se blíží profesionální mluvě).

1.3.11. V. Křístek: Poznámky k problematice argotu a slangů 
(1973)

V. Křístek v článku Poznámky k problematice argotu a slangů 

předkládá soupis prací, které čeští lingvisté těmto otázkám věnují po 

otištění Oberpfalcerovy stati v Československé vlastivědě a zvláště v době 

poválečné. Jsou to především práce materiálové, jež se však také nezřídka 

zabývají otázkami obecnými a terminologickými, a existují i práce obecně 

jazykovědné, které se k této problematice vyjadřují. Přesto však Křístek 

konstatuje, že „pokud jde o objasnění podstaty těchto jazykových útvarů, 

nelze říci, že bychom již byli dospěli k obecně přijímanému řešení“ 

(V. Křístek, 1973, 98).

Ani v oblasti terminologie nebylo podle Křístka dosud dosaženo 

žádoucí jednoty. Upozorňuje zde na nevhodnost zahrnování pojmu argot 

pod pojem slang, které lze najít například \  Příručním slovníku jazyka 

českého i v Slovníku spisovného jazyka českého. Obecně však Křístek
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soudí, že o specifickém postavení argotu většinou není sporu a že se 

výrazně liší od ostatních útvarů, jež se sem řadí.

Jako první však Křístek upozorňuje na dvě různá chápání pojmu slang, 

když konstatuje existenci dvou tendencí v základní diferenciaci útvarů sem 

patřících: ,,a) přijmout podstatu Jespersenovy trichotomie -  argot, slang 

a jazyk stavovský (v naší novější tradici profesionální mluva)“, což je dále 

označeno jako užší pojetí, nebo ,,b) zahrnout pod pojem slang i mluvy 

profesionální, rozlišovat tedy argot na straně jedné a slangy na straně 

druhé“ (tamtéž, 98n.). Tuto tendenci Křístek označuje jako pojetí širší. 

Zastánci užšího pojetí zdůrazňují rozdíly mezi slangem a profesionální 

mluvou, z nichž hlavní spatřují v tom, že „profesionální mluva je 

především charakterizována souborem technických termínů a formulí 

určitého povolání, její specifické výrazivo je motivováno věcnou 

pojmenovací potřebou“ (tamtéž, 100). Tato potřeba pak není motivací 

vzniku pojmenování u zájmových skupin, kde je nahrazena úsilím o átále 

nové pojmenování jevů, které již své označení mají, touhou členů těchto 

společenství vyjadřovat se stále nově, vtipně, využívat k tomu cíli nových 

a stále smělejších metafor. To je dáno zvláštním, zpravidla citovým 

vztahem k jevům skutečnosti. Křístek však spolu se zastánci širšího pojetí 

(které podle něj převládá) upozorňuje na to, že obě motivace vzniku
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nových pojmenování lze najít v obou jazykových útvarech a že jsou tedy 

hranice mezi nimi „plynulé, nikoli ostré“ (tamtéž, 100).

V rámci ustálení terminologie se Křístek dále pokouší dokázat 

nevhodnost používání výrazů hantýrka a žargon. Shodné s Oberpfalcerem 

také odmítá používání termínu nářečí a vyslovuje názor, že by bylo nejlépe 

„zůstat u staronového dvojčlenného označení, odpovídajícího 

dvojčlennosti základních podob těchto útvarů -  argot a slangy“ (tamtéž, 

102).

1.3.12. B. Koudela: Obecné výklady o nářečí (1977)

V kapitole Obecné výklady o nářečí v učebnici autorského kolektivu

vedeného F. Cuřínem Vývoj českého jazyka a dialektologie je slang spolu 

se stavovskými jazyky a argotem řazen mezi takzvaná sociální nářečí. 

Rozdíl mezi jednotlivými typy sociálních nářečí podle autora vychází 

z analýzy slovní zásoby a frazeologie. Stavovské jazyky (jinak zde také 

nazývané profesionální nářečí) typicky obsahují výrazy, které mají 

charakter odborných termínů, dále je pro ně příznačná i „minimální 

obraznost vyjadřování a nepatrná synonymičnost“ a „snaha o určitost“ 

(B. Koudela, 1977, 164). Tím se odlišují od slangů a argotu, pro které je 

společná „záměrná deformace lexikálních prostředků, ... záliba ve 

výrazových posunech, především v metafoře, ... a záliba v synonymech“

29



(tamtéž, 164n.). Protože jsou tyto znaky společné slangům i argotu, často 

se od sebe nerozlišují. Rozdíl je zde spatřován snad jen v tom, že u slangů 

„k deformaci lexikálních prostředků a vůbec ke všem zásahům do slovníku 

a frazeologie a k přejímání cizích slov (v podobě někdy značně 

zkomolené) dochází z touhy po originalitě. Naproti tomu u argotu je 

jazyková tvořivost motivována snahou utajit obsah promluvy před nečleny 

vlastní sociální skupiny, tedy snahou o vytvoření jakéhosi tajného jazyka 

jako nástroje boje s ostatní společností“ (tamtéž, 165).

Opět se tedy jedná o pojetí, které rozlišuje mluvu skupin profesních 

a zájmových na základě motivace vzniku jejich pojmenování.

1.3.13. Sborník přednášek z první konference o slangu a argotu 
v Plzni v září 1977 (1978)

Roku 1977 se konala na Pedagogické fakultě v Plzni konference

o slangu a argotu. Jejími cíli bylo lepší poznání okolností vzniku slangu 

a argotu, doplnění poznatků o vztahu mezi společenským vývojem 

a slangem a argotem, lepší poznání podstaty slangu a argotu a vyjasnění 

některých terminologických otázek a poznání některých specifických 

slangů. Těmi se zabývala jedna část příspěvků, druhá se věnovala slangům 

a argotu obecně. Z nich nás zajímají především dva příspěvky.
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J. v. Bečka: Slangy, podmínky jejich vzniku a vývoje (1978)

Příspěvek J. V. Bečky Slangy, podmínky jejich vzniku a vývoje se

pokouší jasně vymezit obsah termínu slang. Autor zde definuje tři hlavní 

podmínky jeho vzniku: „Vzniká a vyvíjí se ze speciálních sdělovacích 

potřeb relativně stálého okruhu lidí na určitém stálém speciálním místě. 

Podmínkou tedy jsou tři základní speciálnosti slangu: speciální prostředí, 

speciální sdělné potřeby a speciální kolektiv“ (J. V. Bečka, 1978, 2). 

Jednotlivé podmínky jsou pak vysvětleny takto: „Speciálním prostředím 

rozumíme to prostředí, které vytváří podmínky pro speciální sdělné 

potřeby. Takovým prostředím je pracoviště, kde se vykonává určitý 

speciální druh práce v kolektivu“ (tamtéž, 3). Kolektiv je zde „vlastním 

subjektem řečové činnosti vázané na práci, tedy slangu. ... Kolektivem 

tedy rozumíme skupinu lidí, kteří jsou při práci na sebe vázáni a jsou ve 

vzájemném styku. Nadto musí být taková pracovní skupina relativně 

stabilní; ...“ a „musí mít zajištěnou kontinuitu“ (tamtéž, 3). Třetím 

faktorem, „objektem řečové činnosti ve slangu“, je speciální druh práce, 

který „žádá znalost názvů předmětů“ a „úkonů k pracovní činnosti 

potřebných nebo nějak s prací spjatých. K tomu se druží i vyjadřování 

vztahu k práci, zaujetí pro ni i vztah ke spolupracovníkům kolektivu“ 

(tamtéž, 3). Mluva, která tyto tři podmínky nesplňuje (např. mluva mládeže 

nebo řeč rodinného prostředí), slangem podle autora není.
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v  rámci slangů se vyděluje „pracovní nebo jak častěji říkáme 

profesionální nomenklatura“, která je do jisté míry obdobou odborné 

terminologie, ale je od ní odlišována: „Odborná terminologie vzniká na 

základě vědeckého poznání a jeho aplikace, má obecnou platnost (není 

vázána na určité pracoviště a na určitý kolektiv) a směřuje 

k systematičnosti. Má ráz objektivní a je přísně intelektuální s vyloučením 

expresivity. Slangová nomenklatura naproti tomu vychází z praktické 

činnosti při práci, má konkrétní ráz (tj. přímý vztah ke konkrétním 

objektům) a expresivita není vyloučena“ (tamtéž, 4). Právě přítomnost 

expresivity je podle Bečky zásadní, navíc ji narozdíl od jiných autorů 

připouští i v mluvě profesních skupin. Příznakem citového vztahu v mluvě 

profesních skupin je i lpění na vžitých názvech, na něž jsou jejich uživatelé 

hrdí, neboť je považují za důkaz svých zkušeností. K tomu se připojuje i 

vědomí jisté výlučnosti a to vše vede k přijímání vžitých názvů lidmi, kteří 

do daného prostředí nově vstupují. Jako jeden z mála autorů zde Bečka 

tvrdí, že je slang (ve smyslu mluvy profesních skupin) charakterizován 

silnou subjektivitou a expresivitou výrazu a že se v něm projevuje smysl 

pro humor. Tyto vlastnosti někteří autoři vyhrazují pouze mluvě skupin 

zájmových, zatímco u mluvy skupin profesních je nepřipouštějí a dokonce 

jejich nepřítomnost považují za prostředek odlišení těchto dvou útvarů. 

Bečka však ve slangu jako mluvě profesních skupin nachází „vedle věcně
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sdělných prostředků ... též výrazy expresívní, prozrazující vztah 

k pracovním prostředkům a ke spolupracovníkům. Obojí však spolu těsně 

souvisí a nejednou se i prostupují, že je nelze od sebe oddělit. Expresivita 

je neodmyslitelnou složkou slangu ...“ (tamtéž, 5). Poměr expresivní 

složky ke složce profesionální však není u všech slangů stejný a lze ho 

použít pro diferenciaci slangů, což autor demonstruje porovnáním slangu 

hornického a studentského. Protože základní podmínky vzniku jsou 

u všech slangů stejné, nepovažuje Bečka za nutné odlišovat mluvu 

pracovních skupin od mluvy skupin zájmových. To se projevuje 

v poznámce, že termíny slang a profesionální mluva pokládá za synonymní 

přes pokusy jiných autorů rozlišit je tak, že profesionální mluva má mít 

převahu „prvků profesionálně věcně sdělných“ a slang převahu „prvků 

expresivních“ (tamtéž, 6). Jedná se tedy o pojetí shodné s Hubáčkem: 

nerozlišování mluvy skupin profesních a zájmových, ale oddělování dvou 

typů výrazů (zde složek) na základě motivace v rámci mluvy jedné 

skupiny.

F. Cuřín: Několik poznámek k argotu a slangu (1978)

K terminologii se ve svém příspěvku Několik poznámek k argotu

a slangu na první plzeňské konferenci vyjadřuje i F. Cuřín. Ten se zamýšlí 

především nad tím, zda jsou termíny slang a argot synonymní, nebo zda má
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každý z nich jiný význam. Odvolává se na dělení, které navrhl B. Koudela, 

tj. na rozlišování profesionální mluvy, slangu a argotu, které považuje za 

u nás nejčastéji přijímané. Shodně s Oberpfalcerem však uznává, že 

hranice mezi nimi, především mezi argotem a slangem, nejsou přesné. 

Hranici mezi profesionální mluvou a slangem považuje za poměrně dobře 

stanovitelnou, protože rozdíl spočívá v míře synonymičnosti. Opět se tedy 

objevuje pojetí, které odděluje mluvu skupin profesních od mluvy skupin 

zájmových, tentokrát na základě synonymičnosti, jež s motivací vzniku 

pojmenování úzce souvisí. Stanovení hranice mezi slangem a argotem 

považuje Cuřín za problematičtější a navrhuje, aby byla prozkoumána 

metodami sociolingvistickými a psycholingvistickými.

1.3.14. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1978)

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost termín slang vysvětluje 

takto: „Mluva lidí stejného zájmového nebo pracovního prostředí 

s charakteristickými (zpravidla expresivními) výrazy (hornický, 

studentský, vojenský, sportovní s.), profesionální, zájmový s.“ (Slovník 

spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 1978, s. 491). V tomto výkladu se 

tedy také termínem slang označuje mluva profesních i zájmových skupin, 

opět se nevylučuje mluva profesních skupin s expresivitou. Argot jako 

druhý význam slova slang zde není uveden.
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1.3.15. J. Machač: K nespisovným složkám frazeologie národního 
jazyka (Frazeologismy slangové a vulgární) (1979)

Jaroslav Machač v článku K nespisovným složkám frazeologie 

národního jazyka (Frazeologismy slangové a vulgární) odlišuje mluvu 

skupin profesních od mluvy skupin zájmových na základě motivace 

a rozdíl mezi nimi dokládá na frazeolgoii, u níž v případě zájmových 

skupin převažuje metaforičnost a obraznost a vyšší stupeň expresivity s tím 

souvisící a založené na vyjadřování osobního postoje a také záliba 

v hromadění synonymních prostředků pojmenování jakožto projev 

jazykové hravosti.

1.3.16. S. Utěšený: K pojmosloví a terminologii sociálních nářečí 
(1979)

S. Utěšený v článku K pojmosloví a terminologii sociálních nářečí, 

který vyšel v časopise Naše řeč, konstatuje, že závěry v této oblasti nebyly 

zatím soustavně formulovány. Vycházeje z rozboru prací těchto autorů. 

Utěšený dochází k názoru, že „třídění profesionálního slovníku 

a expresívního slangového výraziva do dvou podstatně rozlišných vrstev, 

jak to bývá často postulováno, není dosti právo povaze sledovaných jevů,

i když jsou ovšem mezi typickými pracovními slangy (např. hornickým) 

a mezi slangy zájmovými (např. sportovním) co do expresivity 

a synonymické bohatosti velké rozdíly“ (S. Utěšený, 1979, 90).
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Tento názor se opírá především o práce J. Hubáčka a J. V. Bečky. Autor 

uvádí také několik prací materiálových a konstatuje, že „termín slang má 

v podstatě dvojí význam. Za prvé se slang chápe jako speciální různotvar 

jazyka, vázaný na specifické pracovní či zájmové prostředí (a příznakové 

prvky tohoto podútvaru lze pak označit jako slangové výrazivo nebo 

slangismy). Za druhé je slang záležitostí expresívně emocionálního 

nahrazování či obměňování jazykových prostředků stojících ve středu 

zájmu mluvčích příslušných kolektivů, a to v specifických důvěrně 

kolokviálních podmínkách. Mezi těmito póly -  slangovou terminologií 

a slangovou kolokviálností -  oscilují pakty kvality v sumě jazykového 

úzu, které označujeme jako slangové“ (tamtéž, 93).

1.3.17. J. Hubáček: O českých slanzích (1979)

Ve své publikaci O českých slanzích přináší Jaroslav Hubáček, autor,

který se od sedmdesátých let až do současnosti věnuje slangům 

nejdůkladněji, slovníky a ukázky více než čtyřiceti slangů. Pojmem slang 

označuje jak mluvu kartářů nebo trampů, tak třeba jazyk horníků nebo 

lékařů. Z toho vyplývá, že výraz slang zde není vyhrazen jen pro mluvu 

skupin zájmových, ale i skupin profesních.

Autor zde připouští nesnadnost uvedení přesné a jednoznačné definice 

slangu, protože „v bohaté literatuře domácí a zejména zahraniční není
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jednota v chápání obsahu a rozsahu tohoto jazykovědného pojmu“ 

(J. Hubáček, 1979, 9). Za další problém je považována existence mnoha 

„termínů více či méně synonymních (sociální nářečí, společenská nářečí, 

speciální nářečí, vrstvová nářečí, společenská mluva, pracovní mluva, 

vrstvová mluva aj.) nebo různými autory různě obsahově diferencovaných“ 

(tamtéž, 9).

Hubáček se dále věnuje odborné literatuře o slangu a dochází ke třem 

závěrům týkajícím se vnímání slangu u českých lingvistů: „Celkové 

nazírání na slang v naší literatuře tedy zřetelně směřuje (aspoň v teoretické 

rovině) k dělení na profesionální (profesní) a zájmový (skupinový). 

Zároveň se zřetelně ukazuje nevhodnost termínu nářečí + přídavné jméno, 

a to pro vžitou představu tzv. strukturního jazykového útvaru, jímž slang 

pro chybějící nebo jen velmi omezené mluvnické prostředky není. Zcela 

zřetelně se u všech autorů vyděluje argot jako vrstva výraziva záměrně 

jinotajného, společensky zpravidla negativně hodnoceného“ (tamtéž, 16).

Následuje Hubáčkova definice slangu, podle níž „slang je svébytná 

součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné vrstvy speciálních 

pojmenování realizované v běžném (nejčastěji polooficiálním 

a neoficiálním) dorozumívacím styku lidí vázaných stejným pracovním 

prostředím nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak specifickým 

potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek vyjádření
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příslušnosti k prostředí“ (tamtéž, 17n.). K dělení slangu na profesionální 

a zájmový Hubáček dodává; „I v této definici je zachycena dvojí možná 

podstata slangového výraziva (slang je chápán v širokém smyslu); možné 

dělení výraziva na profesní a zájmové je naznačeno, nikoli však 

zdůrazněno, neboť jednoznačná a praktická kritéria tohoto třídění nebyla 

dosud dostatečně formulována“ (tamtéž, 18), Konstatuje, že z praktických 

prací je patrné, že i v mluvě jednoho pracovního prostředí se objevují jak 

názvy motivované snahou o výrazovou úspornost a jednoznačnost, tak 

názvy motivované jazykovou hravostí. Platí to samozřejmě i opačně; 

„komunikace v oblasti zájmové činnosti si často vyžaduje nejen motivace 

jazykové hry nebo osobitého citového vztahu k osobám a věcem“ (tamtéž, 

18). Navíc je ne vždy možné určit, kdy se jedná o činnost pracovní a kdy

o zájmovou; mnoho činností může být pro jednoho prací, pro druhého 

zájmem.

V závěru obecného úvodu o slangu uvádí autor hlavní aspekty slangů, 

jež lze dělit na jazykové a mimojazykové. Jazykovými aspekty jsou; 

nespisovnost, komunikativní funkčnost, systémovost, snaha o pojmovou 

diferenciaci, stav odborné terminologie, její propracovanost, přístupnost 

a stupeň praktického užívání, vyjadřování expresivity, vhodnost pro 

mluvené jazykové projevy a výhradní popisnost, motivovanost slangových

názvů.
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Mimojazykové aspekty slangů jsou podle Hubáčka v různých slanzích 

různé a mohou se uplatňovat s nestejnou intenzitou. Jsou jimi; stupeň 

uzavřenosti (výjimečnosti) určitého prostředí, jeho stáří, tradice, rychlost 

rozvoje, složení příslušníků určitého prostředí (věkové i sociální složení), 

psychické faktory, které se projevují jako snaha o jazykové vyjádření 

výjimečnosti provozované činnosti a jako snaha o rychlé začlenění do 

prostředí nebo i demonstrování příslušnosti k němu.

1.3.18. P. Hauser: Nauka o slovní zásobě (1980)

P. Hauser v Nauce o slovní zásobě pojmem slang označuje

nespisovnou slovní zásobu spjatou s pracovním nebo zájmovým 

prostředím a zmiňuje, že se slovní zásoba profesionální a slovní zásoba 

slangová někdy v literatuře rozlišuje. Hlavní rozdíl mezi nimi má spočívat 

v příslušnosti ke skupinám pracovním, nebo zájmovým, ale nevhodnost 

tohoto dělení dokládá autor poznámkou, že u některých slangů 

(studentský, vojenský), které se přiřazují k pojetí slangu v užším smyslu, 

se však o skupinu zájmovou nejedná. Hauser nesouhlasí ani s mnohými 

autory spatřujícími rozdíl mezi jazykem skupin profesionálních 

a zájmových ve výrazové obraznosti a synonymičnosti, kterou nenachází 

jen u skupin zájmových, ale ve velké míře i v mluvě profesionální, jak 

dokládá uvedením několika synonymických řad výrazů z hornické mluvy.
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Navíc znaky obvykle označované jako charakteristické pro slangy -  

hromadění synonym, úsilí o nová neotřelá pojmenování a obraznost -  

nepřipisuje pouze slangům, ale i projevům nářečním, a pokládá je spíše za 

„znak živého mluveného jazyka“ (P. Hauser, 1980, 23). Podobně jako 

Hubáček vyděluje Hauser ze slangové lexikální vrstvy profesionalismy, 

nespisovné odborné výrazy, které se objevují jak ve slangu pracovních, 

tak zájmových skupin.

1.3.19. B. H avránek-A. Jedlička: Česká mluvnice (1981)

V České mluvnici B. Havránka a A. Jedličky v úvodní části Obecné

poučení o jazyce nacházíme pojednání o jazykovém stylu, které zmiňuje

i existenci slangů. V kapitolce o odborném stylu se dozvídáme, že 

jazykové prostředky užívané v běžně mluvených projevech lidí pracujících 

v jistém oboru se nazývají „slangem nebo někdy též pracovní 

(profesionální) mluvou, pokud jde o názvy blízké termínům“ 

(B. Havránek- A. Jedlička, 1981, 9). Zvlášť se zde vyděluje argot jako 

soubor speciálních slovních prostředků k sdělení úmyslně 

nesrozumitelným nepříslušníkům tohoto společenství. Jemu se pak zčásti 

blíží i ,jazykové prostředky slovní jiných uzavřených (zájmových) celků, 

tzv. „řeč“ studentská, myslivecká (...) ap.“ (tamtéž, 9), které jsou zde také 

označovány termínem slang.
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Používání termínu slang je tu tedy opět jednoznačné, pokud jde 

o zájmové skupiny; u profesních skupin autoři hovoří o slangu i 

o profesionální mluvě, pokud se výrazy blíží termínům. Stejně jako 

v Chloupkově článku O sociální a územní rozrůzněnosti češtiny (1969) ale 

není jasné, zda se jedná o dělení výraziva v rámci mluvy jedné skupiny ve 

smyslu Hubáčkova rozdělení podle motivace, nebo zda jedna skupina 

používá bud’jen profesionální mluvu, nebo jen slang.

1.3.20. Sborník přednášek z III. konference o slangu a argotu 
v Plzni 24. -  27. ledna 1984 (1987)

Sborník přednášek ze třetí plzeňské konference vyšel roku 1987. 

Problematiky, kterou se zde zabýváme, se z něj týkají tři příspěvky.

J. V. Bečka: Slang a diferenciace v běžně mluvené řeči (1987)

V úvodu svého článku Slang a diferenciace v běžně mluvené řeči

J. V. Bečka opět ujasňuje terminologii. Názvy mluva, hantýrka a žargon 

nepovažuje za termíny, termín argot je zas vyhrazen lidem na okraji 

společnosti a tím odlišován od slangů. Co se týče slangů, uvádí Bečka 

svou definici užitou již v článku Slangy, podmínky jejich vzniku a vývoje 

(1977), založenou na třech speciálnostech. Přestože v této své dřívější 

práci označoval termíny slang a profesionální mluva za synonymní, zde
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zastává odlišný názor: „Rozlišujeme slangy profesionální neboli pracovní, 

jimiž se účastníci dohovořují i při vlastní práci (např. slang hornický, slang 

železničářský s příslušným slangovým profesionálním názvoslovím), 

a slangy zájmové, jimiž se účastníci dohovořují mimo vlastní práci, neboť 

při ní musí užívat jazyka spisovného i se spisovným názvoslovím; v nich 

se projevuje především stránka expresívní, tj. citový vztah k práci, 

vzájemný vztah mezi pracovníky, přezdívky, vtipné narážky, expresívní 

transformace spisovných termínů apod. (slang studentský, vojenský). 

Někdy se pojem slangu omezuje jen na tyto slangy zájmové, nanejvýš ještě 

na expresívní stránku i slangů profesních. Profesní slangy někdy ani jako 

slangy nejsou označovány (např. hornická mluva apod.). To však není 

správné, neboť i profesní slangy mají silně vyvinutou stránku expresívní 

a tu od stránky profesní nelze dobře oddělovať‘ (J. V. Bečka, 1987, 6). 

Rozlišování dvou složek slangového výraziva -  stránky expresívní 

a stránky profesní -  a jejich přítomnost v mluvě skupin profesních i 

zájmových se tedy shoduje s autorovou dřívější prací, ale je zde kladen 

větší důraz na odlišování těchto dvou skupin. Kritéria pro jejich odlišení 

(dohovořování při nebo mimo vlastní práci) se nám však nezdají být příliš 

vhodná. Bečka dále uvádí příklady slangů, u nichž ,Je otázka, do jaké míry 

lze tu mluvit o slangu“ (tamtéž, 9). Jsou to „takové formy, jejichž 

základem není specifická práce v pravém smyslu, nýbrž jen zájmová
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činnost“ (tamtéž, 9). Sem je zařazován slang kartářský a rybářský, které 

sice mají slangové názvosloví, ale u nichž se při provozování činnosti 

nemluví, „a pokud se při ní a po ní mluví, má řeč typy expresivity běžné 

řeči mluvené, do níž se jim mísí prvky slangové“ (tamtéž, 9). Stejně je 

tomu i u slangu sportovního, pokud jím mluví sportovní fanoušci. Pokud 

ho však používají lidé, u nichž se jedná o profesi, je to slang pracovní. 

Proto ho autor spolu se slangem motoristickým označuje za dvojitý.

V takovém vyčleňování mluvy některých skupin nevidíme žádný smysl, 

důvody pro to se nám nezdají nijak zásadní. Navíc považujeme za 

nevhodné řadit jedno a totéž výrazivo do dvou různých skupin podle toho, 

jestli je zrovna používá člověk, pro nějž je daná činnost zájmem, nebo 

profesí.

J. Hubáček: K vnitřní diferenciaci slangů (1987)

Jaroslav Hubáček se ve svém příspěvku K vnitřní diferenciaci slařigů

pokouší o vnitřní dělení slangů podle několika kritérií, z nichž prvním je 

povaha slangového prostředí. Uvádí důvody pro svůj nesouhlas 

s teoretickou diferenciací na prostředí pracovní a zájmové; hodnotící 

kritéria, která by toto dělení umožňovala, nejsou dostatečně propracována. 

Hranice a rozdíly mezi činností jen zájmovou a činností čistě pracovní 

nelze podle něj přesně určit. Pojetí, podle kterého za profesní názvy,
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související s příslušností k určité profesi, „lze považovat nespisovné názvy 

terminologické povahy, zatímco názvy zájmové jsou podmíněny vědomím 

příslušnosti ke skupině vázané stejnými zájmy“ (J. Hubáček, 1987, 13), 

Hubáček odmítá. Kritérium, které „předpokládá, že v prostředí pracovním 

jsou zmíněné názvy motivovány důvody ryze věcnými, zejména snahou 

o výrazovou úspornost a jednoznačnost (že jde tedy o názvy nocionální 

povahy), zatímco u lidí vyhraněných společných zájmů je motivací 

jazyková hra a potřeba osobitého, často i citového vyjádření vztahu 

k osobám a věcem“ (tamtéž, 13), nepovažuje za spolehlivé. V obou 

prostředích se totiž mohou objevovat názvy s tou i onou motivací. Podle ní 

pak „za profesní lze pokládat slangové názvy ryze věcného obsahu 

motivované nejčastěji snahou o úspornost, jednoznačnost a „mluvnost“ (již 

chápeme jako mobilnost, vhodnost a výhodnost použití v mluvených 

projevech); jsou to názvy pociťované jako nespisovné termíny. ... Za 

zájmové pak je možno považovat ty slangové názvy, které chápeme jako 

synonymní příznakové (nejčastěji citově nebo v širším smyslu expresivně) 

ve srovnání s neutrálními termíny spisovnými a nespisovnými“ (tamtéž, 

14). V jednom slangu tak mohou existovat názvy obou typů; názvy 

zájmové jako „více či méně aktualizované, příznakové členy synonymních 

řad“ a názvy profesní jako „neutrální, bezpříznakové nespisovné termíny 

vedle termínů spisovných, případně jako neutrální termíny v oblastech, kde

44



dosud terminologie nebyla normalizována“ (tamtéž, 14). Pro ilustraci autor 

uvádí tabulku různých označení pro konkrétní skutečnosti, která lze umístit 

do těchto kategorií: názvy slangové zájmové, názvy slangové profesní, 

názvy spisovné neterminologické povahy a spisovné termíny. Slangové 

profesní názvy jsou ty, které nahrazují neekonomická terminologická 

sousloví nebo zastupují chybějící nebo nedostatečně diferencovaný termín 

a neekonomické neterminologické vyjádření (později Hubáčkem nazývané 

profesionalismy). Zájmové jsou ty názvy, které nahrazují spisovnou 

jednoslovnou předlohu (nejčastěji neterminologické povahy) nebo název 

slangový profesní (později u Hubáčka slangismy v užším smyslu). „Pro 

názvy hodnocené jako zájmové je zároveň příznačné, že často tvoří 

synonymní řadu: z hlediska onomaziologického je u nich nápadná 

jazyková hra a snaha o vyjádření aktualizované, často realizované 

metaforickým přenášením slovního významu“ (tamtéž, 16). Dalšími kritérii 

pro diferenciaci slangů jsou: míra spisovnosti, která koresponduje 

s tříděním na profesní a zájmové a do určité míry i s tříděním podle 

expresivity, stáří (na ose archaismy -  časově bezpříznakové názvy ^  

neologismy), expresivita (emocionalita), forma (jednoslovná a víceslovná 

pojmenování, mezi něž patří sousloví a frazeologická spojení) 

a onomaziologický postup (pojmenování vzniklá transpozičními 

a transformačníni postupy).
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J. Nekvapil; Některé sociolingvistické aspekty výzkumu slangů
(1987)

V příspěvku Některé sociolingvistické aspekty výzkumu slangů klade 

jeho autor J. Nekvapil důraz na ne vždy dodržované rozlišování termínu 

slangové názvy, výrazy, lexikální jednotky a termínu slang. Jejich 

zaměňování totiž „umožňuje neznatelně přecházet od chápání slangu jako 

lexikální vrstvy k jeho chápání jako nějakého komunikačního útvaru“ 

(J. Nekvapil, 1987, 27). Toto dvojí chápání podle autora vede k velmi 

rozdílným závěrům. S tím nezbývá než souhlasit -  vznikají nedorozumění, 

pokud někteří autoři hovoří o profesním a zájmovém slangu a nemají 

přitom na mysli mluvu profesních a zájmových skupin, ale Hubáčkem 

podle onomaziologické motivace rozlišované profesionalismy a slangismy, 

tedy pouze výrazivo.

Nekvapil se také vyjadřuje k diferenciaci slangů, kde upozorňuje na 

profesionalismy, jež ,je  možné řadit jak k odbornému jazyku (jehož 

spisovnost je tím pak poněkud snížena), tak k slangu, (v němž se pak vedle 

vrstvy profesionalismů vyděluje „vyloženě“ nespisovná vrstva expresivní, 

tzv. slang v užším smyslu)“ (tamtéž, 31). To víceméně odpovídá 

Hubáčkovu dělení na profesionalismy a slangismy.
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1.3.21. J. Hubáček: Malý slovník českých slangů (1988)

Roku 1988 vychází další Hubáčkova kniha, Malý slovník českých

slangů, jejíž obsah z větší části tvoří slangové názvy uvedené již 

v předchozí publikaci O českých slanzích. S ní se shoduje i zde uvedená 

definice slangu a jeho charakteristika, vnitřní klasifikace slangu a kapitola 

o způsobech tvoření slangových názvů.

1.3.22. Sborník přednášek z IV. konference o slangu a argotu 
v Plzni 9. -  12. února 1988 (1989)

Z příspěvků pronesených na čtvrté plzeňské konferenci se na 

terminologii v oblasti výzkumu slangů zaměřují tři.

J. Nekvapil: K vysvětlující síle českého jazykovědného pojmu slang 
(1989)

J. Nekvapil v článku K vysvětlující síle českého jazykovědného pojmu 

slang přináší genezi výzkumu slangů u nás, zamýšlí se nad počátky 

používání pojmu a termínu slang a nad důvody, proč byl tento pojem 

pochopen tak, jak ho chápeme dnes, a ne jinak (i když tu taková možnost 

byla). Za první použití výrazu slang i s jeho pojmovou specifikací v české 

lingvistice označuje poznámku V. Ertla v čísle 8 časopisu Naše řeč (1924), 

která odkazuje na dílo dánského anglisty O. Jespersena. Na ni pak 

navazuje v čísle 11 téhož časopisu F. Oberpfalcer, který dále ,jednak
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usouvztažnil pojem slang s jinými lingvistickými pojmy ve svém obsáhlém 

kompendiu Jazykozpyt (...) a jednak- a to hlavně -  vytvořil model 

konkrétního výzkumu podrobnou materiálovou studií Argot a slangy (...). 

Právě tato studie v rozhodující míře determinovala uvažování o slangu 

v české lingvistice na dlouhá desetiletí a vlastně ho determinuje dodnes“ 

(J. Nekvapil, 1989, 33n.).

B. Dejmek: Diferenciace slangu a jeho postavení v běžně mluveném 
jazyce (1989)

B. Dejmek ve své přednášce Diferenciace slangu a jeho postavení 

v běžně mluveném jazyce chápe slang jako součást běžně mluveného 

jazyka a uvádí Bečkovu definici pomocí tří speciálnosti, kterou 

parafi*ázuje: „pro vymezení slangu jsou důležité tři konstitutivní znaky: 

zainteresovanost lidí, pracovní nebo zájmové pracoviště či prostředí 

a specifická činnost“ (B. Dejmek, 1989, 49). Slang považuje za vrstvu 

sociálně podmíněnou. Dále se autor věnuje několika vnitřním dělením 

slangu. Prvním z nich je dělení podle oborů a jejich specializace.

Dalším dělením je rozlišování prostředků expresívních a neutrálních. 

Z nich pak vyplývá rozdělení slangu na profesní a zájmový. Profesní 

výrazy jsou Dejmkem ztotožněny s prostředky nocionálními „s převládající 

funkcí prostě sdělnou (jejich funkcí je pojmenovat novou věc či nové

48



aspekty skutečnosti nebo skutečnost nově pojmenovat; stará pojmenování 

z jakýchkoliv důvodů nevyhovují); z hlediska expresivity jsou buďto 

neutrální, nebo s menší mírou expresivity“ (tamtéž, 51). V opozici k těmto 

výrazům stojí výrazy zájmového slangu, jimiž jsou „prostředky expresívní, 

u nichž nabývá vrchu zaujetí nového vztahu, nového postoje ke 

skutečnosti (...), nebo potřeba hry se slovem a jeho podobou (formou) i 

s jeho významem“ (tamtéž, 51). Vzhledem k nesystematickému používání 

pojmů profesní slang a zájmový slang a profesní výrazy a zájmové výrazy 

není však zcela jasné, zda Dejmek pojmy profesní slang a zájmový slang 

označuje mluvu skupin dělených podle činnosti pracovní nebo zájmové, 

z nichž každé přiřazuje výrazy pouze jedné motivace, nebo zda shodně 

s Hubáčkem hovoří o profesionalismech a slangismech v rámci jednoho 

slangu. Tomu by nasvědčovala poznámka, že ve slangu některých oborů 

převládá funkce prostě sdělná a u jiných naopak složka expresívní, a také 

skutečnost, že ve svém článku Nespisovné výrazy rockové hudby, jejich 

charakter a zdroje (1987) Dejmek hovoří o profesním slangu a zájmovém 

slangu jako o součástech slangu rockových hudebníků.

V. Flegl; K pojetí tzv. profesionalismů (1989)

V. Flegl v článku K pojetí tzv. profesionalismů vyslovuje požadavek 

,dotvoření univerzální pojmové soustavy, která by plně pokryla variabilitu
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lexikálně-frazeologických prostředků vyskytujících se v psaných i 

mluvených komunikátech všech oblastí, v nichž se při společné činnosti 

oborové specifické jazykové prostředky uplatňují“ (V. Flegl, 1989, 69). 

Pro stanovení klasifikačních hledisek je nutno popsat daná lexikální pole, 

přičemž „pochopitelné nevystačíme s jednoduchými opozicemi typu termín

-  neterminologická jednotka (...), případně spisovnost -  nespisovnost 

apod.“ (tamtéž, 69). Mezi jednotky s dosud nejasným a nevyhraněným 

statutem řadí autor profesionalismy, profesní mluvu. Uvádí několik citací 

autorů, kteří se profesionalismy zabývali, z nichž vyplývá, že 

profesionalismy jsou stavěny někam na hranici mezi slangovými výrazy 

a odbornými termíny, mezi nespisovnými a spisovnými. Autor tedy 

dospívá ke dvěma vymezením české lingvistiky v otázce profesionalismů: 

,,a) k plnému začlenění profesních LFJ mezi výrazivo slangové (v širším 

smyslu); b) k diferenčnímu pojetí profesních a slangových (v užším 

smyslu) LFJ“ (tamtéž, 72). K pojetí druhému se autor přiklání. Za 

profesionalismy tedy považuje „ne plně spisovné a nespisovné LFJ, 

zřetelně preferované z hlediska komunikativní fiinkčnosti“, za slangismy 

pak LFJ nespisovné, „pro něž je příznačná aktualizační funkce“ (tamtéž, 

73). Pro tyto dvě skupiny uvádí charakteristiky shodné s Hubáčkovým 

dělením na profesionalismy a slangismy.
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1.3.23. J. Suk: Několik slangových slovníků (1993)

V úvodu své práce Několik slangových slovníků J. Suk definuje slang 

jako mluvu skupinovou, „mající zvláštní lexikální rejstřík, označující 

především předměty, osoby, jevy atd. pro život mimo skupinu netypické, 

sloužící pro komunikaci uvnitř skupiny a často i k vydělení dané skupiny 

od ostatní společnosti, tedy mající funkci integrující“ (Suk, 1993, s.8). 

Označení slang používá pro mluvu skupin sportovních, pracovních 

a sociálních, přičemž uvádí, že jejich jazykový charakter se nijak podstatně 

neliší. Otázku profesionálních slangů (tedy dělení na slangy profesionální 

a zájmové na základě motivace vzniku názvů) nepovažuje autor za zásadní.

1.3.24. Sborník přednášek z V. konference o slangu a argotu 
v Plzni 7. -  9. února 1995 (1995)

Autory, kteří se k problematice výzkumu slangů vyjadřují na páté 

plzeňské konferenci, jsou J. Hubáček a J. Suk.

J. Hubáček: K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangů 
(1995)

V článku K aktuálnosti zkoumání sociolektů, zejména slangů Hubáček 

předkládá dva okruhy, z nichž vyplývá aktuálnost slangů. Jedním z nich je 

„motivace a faktory podmiňující a určující vznik, užívání a rozvíjení 

slangů; ty lze rozdělit na jazykové (charakterizovatelné hledisky
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lingvistickými) a mimojazykové (spočívající vně jazyka; ...)“ (Hubáček, 

1995, s. 19). Všechny tyto faktory autor již podrobně popsal ve své práci 

O českých slanzích. Za druhý důležitý okruh autor považuje „rozšířenost 

slangů, jejich stálou inovaci a vývojovou otevřenost (neukončenost)“ 

(tamtéž, 18). V této oblasti autor konstatuje vzestupnou tendenci frekvence 

slangismů, jejich pronikání do spisovného jazyka a uplatňování 

v nejrůznějších komunikačních situacích. Pokud jde o onomaziologickou 

motivaci, ,je  bohatá: ekonomie, výraznost, mobilnost, snaha 

o exkluzívnost a atraktivitu, zeslabení oficiálnosti, vyjádření 

interpersonálních vazeb, jazyková hra, potřeba vyjádření citového vztahu 

aj.“ (tamtéž, 19). V souvislosti s tím vzrůstá i zájem o „popis jednotlivých 

slangů, ale i o propracování otázek teoretických a metodologických“, na 

nichž se „podílejí propracovaná hlediska sociolingvistická, nová hodnotící 

kritéria komunikační funkčnosti a propracovávání tradičních postupů 

zejména lexikologických (onomaziologických), stylistických 

a sociolingvistických“ (tamtéž 18).

J. Suk: Skupinová mluva a její výzkum (1995)

J. Suk ve svém článku Skupinová mluva a její výzkum zdůrazňuje

potřebu sociologických zkoumání v jazykovědě, danou komunikativní 

funkcí jazyka. Člověk komunikuje v určitém okolí, skupinách, jejichž
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mluvy mají své specifické obraty, slovní zásobu. Právě jazykem člověk 

vyjadřuje příslušnost ke skupině a odlišnost od skupin jiných. „Jazykové 

zvláštnosti utužují soudržnost skupiny a zdůrazňují její vyhraněnost ve 

vztahu ke skupinám jiným“ (J. Suk, 1995, 24). Svou roli hraje i „snaha 

přiblížit se k mluvě svého vzoru, např. elity“ (tamtéž, 24). I slang by měl 

být podle Suka vnímán z tohoto hlediska. Tak „expresivita, natolik 

nápadná postrannímu posluchači, není prvkem zásadního charakteru, nýbrž 

prvkem hravosti a humoru, nezbytným v kreativním procesu“ (tamtéž, 24). 

Ani prvek utajení není podle autora zásadním popudem vzniku a funkcí 

slangu a jen málo mluv vzniklo za tímto účelem. Pro ty by pak měl být 

používán termín argot a ostatní případy skupinové mluvy by měly být 

označovány termínem slang. Ten autor definuje jako „skupinovou mluvu 

netypického, všeobecně neznámého nebo málo známého prostředí“ 

(tamtéž, 24). Dále Suk prosazuje užívání termínu žargon v lingvistickém 

kontextu pro „mluvu zhusta prokládanou slangovými prvky anpbo 

odbornými termíny, tedy slang pro nezasvěcené nesrozumitelný nebo 

nesrozumitelnosti blízký“ (tamtéž, 24). Navrhuje také používání termínu 

sociální nářečí, a to pro mluvu různých sociálních skupin.
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1.3.25. L. Klimeš: Komentovaný přehled výzkumu slangu 
v Československu, v české republice a ve Slovenské republice v létech 
1 9 2 0 - 1996(1997)

V úvodním výkladu této své knihy jmenuje Klimeš několik definic 

slangu, které ve svých pracích uvádějí autoři jako F. Oberpfalcer, 

A. Kellner, V, Křístek, J. V, Bečka, J. Hubáček a další. Zmíněna jsou dále 

dvě pojetí slangu v české lingvistice, širší a užší, tedy neodlišování či 

odlišování mluvy skupin spojených profesí a skupin spojených společným 

zájmem. Mezi mluvou obou skupin jsou spatřovány rozdíly, z nichž 

zásadním je především dorozumívací funkce profesionálního slangu. S tím 

souvisí několik jevů: malá proměnlivost, synonymnost a expresivnost 

profesionálního slangu a naproti tomu velká proměnlivost, synonymnost 

a expresivnost slangu zájmového, pronikání pojmenovacích jednotek 

profesionálního slangu do odborné terminologie. Autor však připouští 

neurčitost hranice mezi slangem profesionálním a zájmovým.

V dalších kapitolách se Klimeš zabývá metodami výzkumu slangů (viz 

příslušnou kapitolu v této práci) a výzkumem slangů v českém 

a slovenském prostředí. Hlavní část práce je věnována bibliografii.
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1.3.26. Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu 
v Plzni 1 5 .-1 6 . září 1998 (1998)

K terminologické problematice v oblasti slangů se na šesté plzeňské 

konferenci vyjadřuje opět J. Hubáček, další prací s touto tematikou je 

příspěvek Z. Tiché.

J. Hubáček: K aktuálním problémům české sociální dialektologie 
(1998)

V úvodu článku K aktuálním problémům české sociální dialektologie 

zhodnocuje J. Hubáček současný stav v této oblasti. Vychází z výše 

zmíněné práce L. Klimeše, která uvádí 425 článků, 14 monografií a 5 

sborníků. Konstatuje „nadměrně se opakující teoretické výklady a někdy 

rádoby různě inovované formulace definic základních pojmů z oblasti 

sociální dialektologie“ (J. Hubáček, 1998, 6) a uvádí počet jedenácti 

definic slangu u českých autorů, jak je vyčísluje Klimeš. 

Proto Hubáček zajeden z aktuálních úkolů považuje „přispívat k formulaci 

a uplatnění jednotících postojů k užívaným základním pojmům 

a k omezení jejich nežádoucích formulačních inovací (definice sociolektů, 

slangu v širokém a užším smyslu, slangismů, profesionalismů, argotu 

a argotismů, „nekoketování“ s pojmy žargon, hantýrka apod.)“ (tamtéž, 6). 

Dalším požadavkem je „zasvěcená aplikace faktorů sociolingvistických“ 

(tamtéž, 6). Za praktické úkoly a cíle Hubáček označuje „další výzkum
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a hodnocení jevů, které překračují hodnocení čistě lexikologické a jež se 

v současnosti obyčejně hodnotí jako obecné rysy mluvenostní. Jedná se

o některé nápadné rysy, např, o směřování k ekonomii vyjadřování a jeho 

důsledku pro textovou výstavbu, o směřování k expresivitě a emocionalitě, 

o potřebu demonstrovat výjimečnost a vyjadřovat příslušnost k prostředí, 

tedy o potřebu osobní a skupinové prezentace, dále o vyjádření averze vůči 

oficiálnímu, o potřebu zvukové výraznosti atd.“ (tamtéž, 7). Jde tedy

o analýzu faktorů podmiňujících vznik, existenci a užívání sociolektů. 

Požaduje se také „propracování kritérií umožňujících spolehlivé dělení 

slangismů na profesionalismy a slangismy v užším smyslu při zachování 

určité prostupnosti obou lexikálních vrstev“ (tamtéž, 7). Zde Hubáček 

poprvé používá termíny profesionalismy a slangismy místo svých 

dřívějších termínů profesní slangové názvy a zájmové slangové názvy.

Z. Tichá: Lexikografícké přístupy ke slangovému materiálu (1998)

Přednáška Z. Tiché Lexikografické přístupy ke slangovému materiálu

na základě několika slangových slovníků porovnává postupy v nich 

užívané. Zabývá se především uspořádáním heslových slov, ale všímá si 

také, že z důvodu nejednotné terminologie a hodnotících kritérií pro 

vymezení termínu slang autoři slovníků často v úvodu svých prací 

objasňují svá pojetí slangu a jejich teoretická východiska. V poslední době
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autorka naráží na další problém, jímž je rozdílné chápání pojmu slang 

v české lingvistice, kde je tak označována mluva „lidí spojených stejným 

zájmem nebo profesí“, a ve většinou počítačových slovnících, jež autorka 

nazývá „kolekcemi slov, které můžeme označit za pseudolexikografické -  

jsou spíše inventářem jistých výrazů označených jako slang“ (Z. Tichá,

1998, 11). V nich je slang chápán jako „nespisovné jazykové prostriedky 

rozličnej provenience, ktoré sú v národnom kolektive všeobecne používané 

alebo všeobecne zrozumitel’né a ktoré celkom alebo do značnej miery 

stratili příznak svojho póvodu“ (B. Hochel, 1993, 21). To se blíží Ertlovu 

chápání slangu jako mluvy mládeže ve velkých městech (1924) nebo třeba 

Hubáčkovu vyčleňování výraziva prostě slangového (1979) a odpovídá 

chápání pojmu slang v angličtině. Autorka však pochybuje o tom, že by 

autoři těchto slovníků „vědomě akceptovali toto teoretické pozadí“ 

(Z. Tichá, 1998, 11), což je patrné z příkladů, které zde uvádí.

1.3.27. A. Jaklová: Budeme argot nově definovat? (1999)

A. Jaklová se v článku Budeme argot nově definovat? zamýšlí nad 

významem termínu argot a porovnává, jak je argot chápán a definován 

v pracích českých lingvistů počínaje Oberpfalcerem. Všímá si přitom 

termínů souvisejících, mimo jiné i termínu slang a jeho vymezení v pracích 

Oberpfalcerových. Dochází k názoru, že „rozdíl mezi slangem a argotem
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nečiní Oberpfalcer z hlediska jazykovědného, ale především z hlediska 

sociologického“ a že jeho přístup ke studiu argotu a slangu a k prezentaci 

tohoto studia „determinuje do dnešních dnů chápání argotu a slangu u nás“ 

(A. Jaklová, 1999, s. 294).

V pracích z druhé poloviny 20. století zjišťuje autorka nejednoznačnost 

přístupu k argotu a pochybnosti o jeho existenci „v té podobě, jak ho 

domácí bohemistika tradičně definuje“ (tamtéž, 296). Objevuje se otázka, 

zda jsou slang a argot dvěma útvary, nebo jen jedním, a připomínka, že 

argot je vlastně typem profesního slangu. Tento problém řeší autoři 

různými způsoby, například J. Suk ve své přednášce na páté plzeňské 

konferenci (1995) navrhuje užívat termín argot jen v případech, kdy jde

o vědomé utajování informace, a v ostatních případech užívat termín slang; 

J. van Leeuwen-Tumovcová (1995) na stejné konferenci „označuje 

termínem argot pouze historické argotické lexikum a pro mluvu užívanou 

v současné době v českých věznicích užívá pojem vězeňský slang“ 

(A. Jaklová, 1999, 297). Naopak P. Ouředník ve svém Šmírbuchu jazyka 

českého (1992) „záměrně nerozlišuje mezi pojmy argot, slang, žargon, 

hantýrka a pro veškerý materiál shromážděný v tomto netradičním 

slovníku užívá globální označení „nekonvenční čeština“,, (A. Jaklová,

1999, 298).
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Autorka dospívá k závěru, že chápání argotu se u nás vyvíjí a postupně 

mění, „neboť jde o jev sociálně podmíněný, reagující nejen na změny 

v jazyce, ale i ve společnosti“ (tamtéž, 299). Požaduje nové terminologické 

vymezení argotu, k čemuž nachází dvě alternativy: „1) termínem argot 

označovat pouze argoty historické, jejichž popis odpovídá definici argotu 

ze začátku století, pro ostatní mluvy užívat označení slang; ten pak 

přesněji vymezit a snad i diferencovat (studentský slang X vězeňský 

slang); 2) termín argot ponechat i pro označení některých mluv 

současných, nově však definovat sociální skupiny, jež jsou 

nositeli/uživateli argotu. V souvislosti s tím je nutno zodpovědět i otázku, 

zdaje i dnes tajnost mluvy a ochrana před společností distinktivním rysem 

argotu“ (tamtéž, 300).

1.3.28. J. Hubáček: Výběrový slovník českých slangů (2003)

V úvodu svého nového slangového slovníku Výběrový slovník českých

slangů jeho autor J. Hubáček vysvětluje slangové názvy (slangismy 

a profesionalismy) jako „pojmenovávací prostředky speciální, které jsou 

funkční v neoficiálním nebo polooficiálním styku pracovním nebo 

zájmovém“ (J. Hubáček, 2003, 3). Jejich slovní zásobu označuje za stále 

otevřenou, dynamickou: „nové slangismy stále vznikají, jejich platnost 

a užívání podléhají vývojovým změnám“ (tamtéž, 3). Autor také znovu
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zmiňuje onomaziologiclcou motivaci slangismů, jíž je ,jednak potřeba 

pojmenovat nové jevy skutečnosti, jednak nově pojmenovat už 

pojmenované jako projev snahy o vyjádření variability afektivního života, 

která se jeví jako smysl pro hravost a exkluzivnost“ (tamtéž, 3).

1.3.29. R. Krátký: Hantýrka pro samouky (2004)

Kniha R. Krátkého Hantýrka pro samouky poutavou formou podává 

ukázku mluvy, kterou bychom nazvali spíše substandardní hovorovou řečí, 

jak se vyvíjela v devatenáctém a v první polovině dvacátého století. 

Pro takovou mluvu „místo pojmenování argot a slang používá tato kniha 

výhradně výrazu hantýrka“ (R. Krátký, 2004, 15). Argot jako tajný jazyk 

podsvětí a slang ve smyslu mluvy „určitých sociálních vrstev, vojáků, 

studentů, myslivců atd.“ (tamtéž, 15) na sebe během vývoje totiž vzájemně 

působily a mísily se, vznikaly nové slangy a typy řeči pro zasvěcené, jejich 

projevy se dostávaly do literatury, což „posunulo nejeden výraz z argotu 

do slangu či ze slangu do jazyka hovorového“ (tamtéž, 16). Ze všech 

těchto důvodů a také vlivem společenských událostí se rozdíly mezi 

argotem a slangem stíraly, takže vzniklou situaci autor popisuje takto: 

„Hledáme-li tedy dnes vhodné pojmenování pro výsledky nejrůznějších 

jazykových procesů, jež se odehrávaly mimo oblast spisovnou, zdá se, že 

nejvhodnějším termínem zůstává slovo hantýrka. Vystihuje jak to, co
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označoval argot i slang, tak i řeč, která je na pomezí argotu i slangu“ 

(tamtéž, 19).

1.3.30. Sborník přednášek z VII. konference o slangu a argotu 
v Plzni 24. -  25. září 2003 (2005)

Novým pohledem na zkoumání slangů a jim blízkých útvarů je 

příspěvek, který na sedmé plzeňské konferenci pronesl M. Vondráček.

M. Vondráček: Funkční diferenciace slangu a profesní mluvy
(2005)

Ve svém článku Funkční diferenciace slangu a profesní mluvy zkoumá 

M. Vondráček slangy a profesní mluvu spíše ze sociologického hlediska. 

Termín slang zde definuje úplně jinak než autoři, jejichž pracemi jsme se 

zde zabývali. Slang je podle něj „sociolektem, sloužícím především 

k vnější delimitaci, vnitřní integraci a současně hierarchizaci společenství 

jeho nositelů“ (M. Vondráček, 17). Funkce slangu tedy podle autora „plyne 

z potřeby jednotlivce a skupiny jazykově se vymezit v sociálně zvrstveném 

okolí, integrovat dílčí společenství a zaujmout v něm jistou pozici“ 

(tamtéž, 17). „Slang napomáhá sebeuvědomění odlišnosti i sounáležitosti 

a v rámci těchto kategorií společenství dále hierarchizuje“ (tamtéž, 17).

Takovéto vymezení nepřipouští dosavadní chápání slangu jako mluvy 

skupiny spojené zájmem nebo profesí; pro tu autor vyčleňuje označení
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profesní mluva: „Termín profesní mluva bývá používán téměř jako 

synonymum pro slang, snad s přetrvávajícím předpokladem, že zájmová, 

resp. oborová spřízněnost je totožná se spřízněností sociální“ (tamtéž, 17). 

Profesní mluvě však zcela schází „sociálně integrační strukturační 

potenciál“, a není tedy sociolektem, ale „funkčním jazykem, tvarem 

sloužícím praktické odborné komunikaci bez zřetele k sociálnímu zařazení 

účastníků komunikace“ (tamtéž, 18). Není nám však jasné, jak chce autor 

tyto dva útvary odlišovat, pokud jeden konkrétní případ mluvy (např. 

sportovců) může mít obě funkce (vyjádření sounáležitosti i funkci 

komunikační). Autor si sám uvědomuje nemožnost „hovořit o sportovním, 

hasičském, rybářském, vojenském, počítačovém slangu pouze tehdy, 

mluví-li jím tzv. neprofesionálové -  už pro vágnost pojmu 

„profesionalita“. Hranice mezi slangem a profesní mluvou je zastřena 

rovněž tím, že formálně identické jazykové prostředky lze dokumentovat 

v kontrastním prostředí -  u studentů i učitelů, vojáků z povolání i vojáků 

základní služby apod.“ (tamtéž, 18). Odlišnost těchto formálně identických 

prostředků ale podle něj spočívá právě ve funkci, „k jejímuž naplnění jsou 

užity“ (tamtéž, 18); je proto třeba vždy si klást otázku, proč mluvčí 

určitých prostředků užívá a k naplnění jaké funkce skrz ně směřuje. Zdá se 

tedy, že by bylo nutné u každého jednotlivého užití zhodnotit, zda bylo 

záměrem mluvčího vyjádřit příslušnost ke skupině, nebo se domluvit;
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podle toho by se pak jednalo o slang, nebo o profesní mluvu. 

Nepovažujeme však takové rozlišování ani za možné (myslíme si, že se 

často objevují oba záměry najednou), ani za přínosné pro lingvistická 

zkoumání slangů.

1.3.31. SHRNUTI

Od dvacátých let, kdy se zájem o slangy začal v české lingvistice 

výrazněji projevovat, až do současnosti trvá snaha o zavedení jednoznačné 

a jasné terminologie. Jak vyplývá z našeho přehledu, existují dvě hlavní 

tendence, tradičně označované jako širší a užší pojetí slangu. Dalo by se 

říci, že od jisté doby širší pojetí převládá; přesto však není pravdou, že by 

bylo všeobecně uznáváno. I v současnosti se objevují snahy odlišit mluvu 

profesních a zájmových skupin, i na základě jiných kritérií než 

nejčastějšího onomaziologického. Jeho nespolehlivost byla prokázána 

například J. V. Bečkou (1978) nebo J. Hubáčkem (1987). Existenci dvojí 

motivace výraziva profesních a zájmových skupin nelze popřít, nelze však 

popřít ani výskyt obou typů názvů v rámci jednoho slangu (ať už skupiny 

profesní, nebo zájmové). Proto se jeví jako vhodné místo oddělování 

mluvy skupin profesních a zájmových vymezovat ve slovní zásobě obou 

dvě vrstvy názvů s různou onomaziologickou motivací -  potřebou 

pojmenovávací a potřebou expresívní. Poměr těchto vrstev je pak
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v jednotlivých slanzích různý. Dalo by se tedy shrnout, že v současné 

době se zdá být aktuálnější pojetí slangu jako mluvy skupin profesních i 

zájmových (které často nelze přesně odlišit), v níž se vyskytují výrazy 

motivované jak potřebou věcnou, tak expresívní, tedy profesionalismy 

a slangismy.
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1.4. PRAČE ONOMAZIOLOGICKÉ

České práce o slangu se zabývají také onomaziologickými postupy ve 

slovní zásobě slangů; takto zaměřených prací je však méně než prací 

zaměřených terminologicky. Mnohdy jsou onomaziologické postupy 

sledovány u jednoho konkrétního slangu, pak bývá kapitola o tvoření 

pojmenování zahrnuta v práci materiálové. Někdy poznámku o nich 

najdeme i v pracích terminologických. My se zde zaměřujeme na ty práce, 

které jsou tomuto tématu věnovány buď celé, nebo alespoň z velké části.

1.4.1. V. Ertl: Z naších časopisů (1924)

Způsoby obohacování slovní zásoby slangů se zabývá V. Ertl v článku 

v osmém ročníku časopisu Naše řeč. Mluví zde o pražském slangu, za nějž 

považuje „způsob řeči, který se rodí v ulicích velkých měst; nenáleží určité 

vrstvě společenské ani určitému stavu, nýbrž všem, kdo jsou proň
v

psychologicky disponováni“ (V. Ertl, 1924, 59). Výrazy, které jsou zde 

uváděny, patří zčásti do „speciálního studentského slovníku“, hlavně jde 

však o výrazy „pražského argotu neboli slangu“ (tamtéž, 58n.). který 

používá zvláště mládež. Tato mluva je motivována snahou o originalitu 

a překvapivost, barvitost, sílu výrazu, komičnost. Slang podle 

autora provádí změny se zděděným jazykovým materiálem: „Slang vtiskuje
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především slovům běžným význam jiný, než jim normálně náleží, obyčejně 

metaforický, a volí k tomu zpravidla taková slova, aby dojem metafory byl 

komický nebo groteskní“ (tamtéž, 59). Dále pak slang „přejímá slova 

odkudkoli, hodí-li se kjeho gaminským účelům; především ovšem 

koketuje ustálenými slovy vulgárními, ... ale chytá slova i odjinud, jen 

když jsou nová, časová a silná, z různých hantýrek nebo řečí stavovských“ 

(tamtéž, 60). Je zmíněn také způsob, jímž slang zasahuje do formální 

stránky jazyka: „komolením nebo přetvořováním slov spisovných“, sem 

patří „zkráceniny“ a “zaměňování přípon normálních příponami jinými, 

volenými nahodile, ale obyčejně se snahou trivialisující“ (tamtéž, 60).

Přestože chápání slangu je zde poněkud jiné, než jaké přijímáme dnes, 

onomaziologické postupy se shodují: metaforické přenášení významu, 

přejímání slov, překrucování, zkracování, odvozování.

1.4.2. F. Oberpfalcer: Jazykozpyt (1932)

Onomaziologické postupy ve slanzích sleduje F. Oberpfalcer 

v kapitole Slang a argot v mluvnici Jazykozpyt. Jednou z vlastností 

stavovských mluv je podle něj nahrazování všedních výrazů novotvary i 

hodně odvážnými“ (F. Oberpfalcer, 1932, 26) a vypůjčování slov z cizích 

jazyků. Zvláště mluva těch skupin, které autor staví mimo vědecké obory 

a zaměstnání, tedy mluva vojáků, námořníků, studentů, sportovců a herců,
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se podle něj vyznačuje snahou po novosti, nechutí „ke všemu, co je všední 

a opotřebované“ (tamtéž, 27), vtipem, rozmarem, ironií a smělými 

změnami významu slov, vynalézavostí. Za výrazný rys argotu i slangů 

považuje Oberpfalcer podrobování užívaných obvyklých výrazů 

„rozsáhlým změnám významovým“ (tamtéž, 30). Zmíněny jsou i další 

postupy, neboť „stavovské mluvy nemění jen význam slov, nýbrž i jejich 

vnější podobu“ (tamtéž, 31). Autor zde jmenuje zkracování vypouštěním 

koncové či počáteční slabiky nebo i několika slabik uvnitř slova a oblibu 

určitých přípon.

1.4.3. F. Oberpfalcer: Slang a argot (1934)

Ve své stati v Československé vlastivědě se F. Oberpfalcer snaží 

postihnout a konkrétními ukázkami doložit výrazné slovotvomé tendence 

u několika konkrétních útvarů (argot, slang studentský, vojenský,
••

myslivecký, sportovců). Za časté považuje odvozování příponami, 

zkracování, přejímání cizích slov, hláskové změny.

1.4.4. J. Hubáček: Onomaziologické postupy ve slovní zásobě 
slangů (1971)

První monografií věnovanou pojmenovávacím postupům slangů je 

práce J. Hubáčka Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů. V ní
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autor konstatuje, že „poněvadž slangy jsou živou, organickou součástí 

národního jazyka, je možno přistupovat k otázce zkoumání 

onomaziologických postupů a jejich jazykového vyjádření ze stejných 

hledisek jako při zkoumání celonárodní slovní zásoby“ (J. Hubáček, 1971, 

5), Zmiňuje také naprostou převahu pojmenování popisných (v opozici ke 

značkovým) a názvů tvořených sémanticky (s přeneseným významem).

Pojmenovávací postupy autor dělí do dvou hlavních skupin: „ l .n a  

takové, při nichž se potřeba nového pojmenování uspokojuje tvořením 

nových slov (slovotvomými postupy) a 2. na takové, v nichž se využívá 

pojmenování (názvů) již hotových, existujících“ (Hubáček, tamtéž). 

Do první skupiny (která převládá) zařazuje odvozování, skládání, 

zkracování, případně kalkování, do druhé sémantické tvoření (metaforické 

a metonymické přenášení), tvoření víceslovných pojmenování a přejímání. 

Další dva postupy -  mechanické krácení a překrucování -  staví autor na 

rozhraní těchto dvou skupin.

Nejčastějšími jsou podobně jako ve spisovném jazyce postupy 

slovotvomé. Mezi nimi se rozlišuje odvozování, skládání a zkracování.

Odvozování je podle Hubáčka převážně příponové a z jeho výzkumu 

vyplývá, že se v porovnání s ostatní slovní zásobou ve slanzích užívá 

poměrně malý počet odvozovacích přípon. Při odvozování podstatných 

jmen je  zřetelná unifikační tendence, jejímž důsledkem je nejvyšší
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frekvence dvou přípon: -ák a -ka. Slovesa se odvozují příponami ze 

jmenných základů (častěji substantivních, méně často adjektivních) 

a ojediněle ze sloves (při tvoření vidových protějšků) a předponami ze

v

sloves. Z přípon je nejproduktivnější -ova-, dále -a-, -nu//nou-. Časté 

předpony jsou: na-, od-, po-, pro-, pře-, při-, s~, u-, vy-, roz-, za-, z-. 

Odvozená přídavná jména jsou většinou denominativa tvořená od 

slangových substantiv (nejčastěji -ský, -ovy), méně často pak deverbativa 

od slangových sloves (-ý, -cí).

Další slovotvomý postup, kterým je skládání, se uplatňuje tam, kde je 

předlohou víceslovné pojmenování, ať už pojmenování sdružené, nebo 

volné spojení. Dalšími typy jsou složeniny tvořené ze základů, které 

povahu ustáleného slovního spojení nemají, a složeniny hybridní, které 

využívají mezinárodních slovních základů. Co do frekvence výskytu tvoří 

u Hubáčka více než polovinu všech složenin složeniny hybridní s prvním 

komponentem cizím (mezinárodním) a druhým domácím,' kterým je 

obvykle substantivum se samostatnou existencí; obrácené pořadí 

komponentů je málo obvyklé. Složeniny tvořené z homogenních 

komponentů se dělí podle toho, jestli jsou těmito komponenty slovní 

základy nebo slova cizí (případně zdomácnělá), nebo slovní základy 

a slova domácí. Převážnou většinu tvoří složeniny, v nichž je druhý člen 

určován členem prvním. Převládají také složeniny vlastní, nevlastní
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(spřežky) se podle Hubáčka nevyskytují. Motivací složenin pak je 

univerbizace.

Slovotvomým postupem zkracování se rozumí tvoření slov 

z několikaslovných sdmžených pojmenování, které je opět motivováno 

univerbizací. Předlohou jsou pojmenování odbomá a vznikají iniciálové 

zkratky (někdy jde o iniciály vokalizované) a slova zkratková, jejichž 

cílem je imitovat skutečná slova.

Hraniční postupy, tedy mechanické krácení a překrucování, se podle 

Hubáčka obvykle týkají jen formy a slovní význam nemění, pouze jej 

někdy modifikují. Mechanické krácení je pro slangy typické, což je dáno 

jeho motivací, která je pro slangy také typická: snahou po kratším 

a zvukově zjednodušeném vyjádření. Někdy nová slova vznikají pouhým 

mechanickým krácením, často se připojuje i jiný postup: přidání 

nebo substituce přípony, hláskové úpravy, krácení pouze slovního základu 

a další. I překmcování je pro slangy typické, motivace zde může být různá: 

jazyková hravost, snaha o úpravy, které umožňují dvojí chápání významu 

slova (takto vzniklá pojmenování mají většinou příznak expresivity), 

snaha po zvukovém zvýraznění a po odlišení od zvukové podoby spisovné 

(toho lze dosáhnout i použitím jiné odvozovací přípony). Patří sem i 

nesprávně vyslovovaná slova cizího původu, která jsou také často 

expresívní.
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z druhé skupiny pojmenování, tedy z názvů tvořených sémanticky 

(přenášením slovního významu), které využívají názvů již hotových, je 

nej frekventovanějším postupem metaforické přenášení. Jeho motivací je 

,Jednak potřeba označit nové pojmy, u nichž si mluvčí uvědomuje 

podobnost s pojmem jiným, už označeným, jednak důvody vyjádření 

expresívního“ (J. Hubáček, 30). Vzniká tedy jak posun ve významu slova, 

tak v jeho expresívních hodnotách. Při výběru výchozího pojmenování je 

důležitá „diference mezi významovou oblastí výchozí a významovou 

kategorií, v níž se metaforický název realizuje“, neboť „takto vytvořený 

metaforický název víceméně zaručuje svou významovou jednoznačnost 

v určitém slangovém prostředí (k užití názvu v původním významu může 

dojít v daném prostředí jen náhodně)“ (tamtéž, 34). Proto jsou časté výrazy 

z těchto oblastí: živočišné, hudebních nástrojů, potravin, nádobí 

a kuchyňských potřeb, obuvi a oblečení.

Metonymickým přenášením vznikají slangová pojmenování na základě 

přenesení slova najev, kteiý s jevem výchozím věcně souvisí nebo s ním 

má vnitřní spojitost. Tato souvislost je pak motivací metonymického 

přenášení. Není zde tak častá potřeba vyjadřování expresivity, spíše tu je 

patrná snaha o stručné (jednoslovné) a zřetelné vyjádření. Nejčastěji 

nietonymické názvy vznikají z víceslovných pojmenování, kdy se použije 

výchozí nebo blízce příbuzné substantivum, ze kterého bylo odvozeno
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rozvíjející adjektivum ve víceslovném pojmenování. Jedná se tedy vlastně

0 univerbizací. Dalším případem je tvoření metonymických názvů podle 

původních značkových určení druhového jména.

Mezi pojmenovávací postupy, které využívají názvů již hotových, patří

1 tvoření pojmenování víceslovných. Výchozí názvy v nich dostávají nový, 

specifikovaný význam. Tvoří se pojmenování sdružená (sousloví), která 

jsou zde však na rozdíl od odborného stylu zastoupena poměrně málo, což 

je dáno převažující opačnou tendencí slangů, tendencí univerbizační. 

Pokud se taková pojmenování tvoří, děje se tak podle Hubáčka z potřeby 

pojmenování věcného, řídce pak z potřeby vyjádření expresivity. Kromě 

sousloví vznikají tímto postupem i frazeologická spojení; jsou to „vazebná 

spojení slov, v nichž zpravidla aspoň jedno slovo ztrácí svůj vlastní 

význam anebo nabývá významu nového (často přeneseného)“ (tamtéž, 38). 

Vždy obsahují sloveso ve funkci řídícího členu, obvyklá jsou 

írekventovaná slovesa se značným významovým rozsahem {chytat, je t, 

jezdit, mít). Opět u nich převažuje potřeba věcného pojmenování 

(výstižného a specifického), příznak expresivity je málo častý.

Dalším způsobem využívání již existujících slov pro vznik nových 

slangových pojmenování je přejímání z cizích jazyku. Cizí názvy jsou zde 

adaptovány do prostředí domácího jazyka a obvykle upravovány po stránce 

zvukové a morfologické (slovnědruhové a flexivní), často přidáním
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domácí přípony. Podle ní se jména rodově zařazují; v případech, že 

k takovým úpravám nedochází, bývají přejatá slova zařazována do 

rodového systému podle analogických zakončení slov domácích bez 

ohledu na rodovou příslušnost v původním jazyce. Někdy dochází i 

k posunům významovým. Důvody přejímání jsou: chybějící nebo 

nedostatečně propracovaná domácí terminologie, snaha zachovat pojmy 

v určitém prostředí nebo národě specifické, ekonomie vyjadřování, 

mezinárodní styky, snaha o expresívní vyjádření apod. Hubáček nachází 

nejčastěji případy přejímání z němčiny, což sice není postup živý, ale 

tyto výrazy jsou stále hojně užívané. Spadají obvykle do oblastí, v nichž 

působilo „dominující postavení němčiny jako jazyka správního a úředního

i dominující postavení německého odborného názvosloví“ (tamtéž, 40). 

Německé výrazy pak často také plní funkci názvů expresívních. Mezi další 

jazyky, z nichž bývá slangové výrazivo přejímáno, řadí autor angličtinu, 

ruštinu, francouzštinu, italštinu, latinu.

Víceméně shodný (i když méně podrobný) výklad o vzniku slangových 

pojmenování nalezneme i v dalších Hubáčkových pracích: O českých 

slanzích (1979) a Malý slovník českých slangů (1988).
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1.4.5. J. Hubáček: Distribuce onomaziologických postupů v slovní
zásobě jednoho slangu (1975)

Dalším Hubáčkovým příspěvkem k tomuto tématu je článek, který 

vyšel roku 1975 v časopise Slovo a slovesnost. V článku Distribuce 

onomaziologických postupů v slovní zásobě jednoho slangu autor 

analyzuje výrazivo železničářského slangu „z hlediska uplatnění 

pojmenovávacích postupů a jejich jazykového vyjádření“ (J. Hubáček, 

1975, 104). V úvodu článku konstatuje, že se slangové názvy realizují jen 

jako „slova patřící ke slovním druhům plnovýznamovým“ a že „centrální 

postavení mají jména podstatná (...), méně častá jsou slangová slovesa 

(popř. frazeologická spojení), okrajově se tvoří i slangová jména přídavná, 

případně slangová příslovce“ (tamtéž, 104). Hubáček tu uvádí stejné dva 

způsoby pojmenovávání jako v práci předchozí, užívá však pro ně zde 

poprvé označení transformační (pro postupy slovotvomé: odvozování, 

skládání, zkracování, mechanické krácení a překmcování) a transpoziční 

(sémantické tvoření: metaforické a metonymické přenášení, tvoření názvů 

víceslovných -  sdružených názvů a frazeologických spojení -  a přejímání). 

Mechanické krácení a překmcování, které v předchozí práci autor postavil 

na rozhraní obou skupin, zde spolu se zkracováním označuje za zvláštní 

způsoby tvoření, které se uplatňují jen okrajově, a řadí je mezi postupy 

transformační. Jednotlivé onomaziologické postupy Hubáček dokládá na

74



konkrétním materiálu a dochází k závěru, že „slangové železničářské 

názvy se tvoří z větší části postupy transpozičními“ (tamtéž, 109). 

Za nej produktivnější postupy označuje odvozování a sémantické tvoření.

1.4.6. P. Hauser: Nauka o slovní zásobě (1980)

I P. Hauser ve své práci zmiňuje způsoby utváření slangových 

pojmenování. Za zvláště příznačnou považuje univerbizací, dále zmiňuje 

haplologii, vytváření sousloví a frazeologismů, sémantické tvoření, 

přejímání slov cizího původu.

1.4.7. J. Hubáček: K onomaziologickým postupům ve slovní zásobě 
slangů (1983)

Shodný obsah s pracemi předchozími má Hubáčkova přednáška 

z druhé plzeňské konference. Užitečný je přehled v závěru příspěvku, 

z nějž vyplývá, že při tvoření slangových názvů je velmi .produktivní 

odvozování a metaforické přenášení, středně produktivní je přejímání, 

metonymické přenášení, mechanické krácení a skládání a omezeně 

produktivní je tvoření sdružených pojmenování, překrucování 

a zkracování.
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1.4.8. J.Suk: Několik slangových slovníků (1993)

V úvodu této práce autor zmiňuje, že slovní zásoba slangů vzniká 

převzetím obecných slov, jimž je dán nový význam, přetvořením slov 

z obecné slovní zásoby, zkracováním a dalšími způsoby, také pak 

přebíráním z cizích jazyků a vytvářením neologismů.

1.4.9. SHRNUTÍ

Všichni autoři, kteří se zabývají onomaziologickými postupy ve slovní 

zásobě slangů, si všímají dvou typů vytváření názvů. Jeden z nich využívá 

názvů již existujících (ať už v daném jazyce, nebo v jazyce cizím) a dává 

jim odlišný význam, druhý tvoří nové názvy vnější úpravou existujících 

slov. Pro první typ užívá Hubáček název postupy transpoziční, pro druhý 

postupy transformační. Většina autorů k transpozičním postupům řadí 

metaforické a metonymické přenášení významu a přejímání, Hubáček 

navíc tvoření víceslovných pojmenování sdružených a spojení 

frazeologických. Mezi postupy transformační pak patří odvozování, 

skládání, zkracování, případně mechanické krácení a překrucování. Autoři 

se shodují v tom, že nej častějším postupem je přenášení významu 

a odvozování.
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1.5. PRAČE METODOLOGICKÉ

Některé z prací o slangu se zaměřují na metodologické otázky 

zpracovávání slangových slovníku. Často se zabývají postupy při sběru 

slangového výraziva, některé podrobně popisují postup při sestavování 

slovníku, tedy problematiku lexikografickou.

1.5.1. J. Hubáček; K metodologii zkoumání slangů (1989)

V článku K metodologii zkoumání slangů, příspěvku k metodologické 

problematice v oblasti slangů, si J. Hubáček klade za cíl „shrnutí 

praktických poznatků a možných postupů, které lze aplikovat při zkoumání 

a zpracovávání jednotlivých slangů“ (J. Hubáček, 1989, 5). Specifickými 

vlastnostmi slangů, které naznačují možné problémy při jejich zkoumání, 

jsou dynamičnost a variabilita, někdy nesnadná přístupnost, nutná znalost 

specifiky daného prostředí, převaha ústní komunikace s jejími jazykovými 

specifiky a častou expresivitou. U sběratele slangového materiálu je také 

nutná odborná připravenost „ve smyslu profesního předpokladu 

kjazykovědné analýze zejména v oblasti stylistické, lexikologické 

a sociolingvistické“ (tamtéž, 7). Za zásadní je považována osobní znalost 

prostředí, která „umožňuje nejen formulaci jeho obecné charakteristiky 

z hlediska jazykové komunikace, ale také odpovědný a systematický sběr
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materiálu, jeho analýzu, výklad, utřídění a formulaci užitečných 

hodnotících závěrů“ (tamtéž, 8). Těmto jednotlivým fázím zkoumání 

slangu se pak autor podrobněji věnuje. Pro sběr materiálu uvádí bud’ 

možnost přímého výzkumu, nebo přímý zápis, zabývá se kritérii pro výběr 

informátorů, doporučuje i výzkum nepřímý, zprostředkovaný a použití 

dotazníků. Pokud jde o analýzu a hodnocení, prosazuje Hubáček 

lexikografický přístup, tj. uvádění u každé lexikální jednotky jejího 

věcného významu (termínem, opisem, odkazem na synonyma), připouští i 

uvádění stylistických hodnot a údajů o onomaziologické motivaci 

a způsobu tvoření. Slang pak lze v závěrečné fázi prezentovat beletristicky 

(v souvislém textu), nebo lexikograficky (s uspořádáním hesel abecedně, 

případně i podle významových okruhů). Je vhodná také celková 

charakteristika prostředí, uvádějící poznatky sociologické a psychologické, 

a celková charakteristika onomaziologických postupů, jejich distribuce 

a produktivity.

1.5.2. J. Suk: Skupinová mluva a její výzkum (1995)

Metodologická část přednášky J. Suka Skupinová mluva a její výzkum 

z páté plzeňské konference se věnuje především sběru materiálu. Autor zde 

upozorňuje na nutnost zaznamenávat kromě výrazů a jejich kontextů 

„i okolnosti, nositele, příjemce, prostředí, za jakých výrazy vznikly a byly
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proneseny“ (J. Suk, 1995, 25). Dále požaduje při zaznamenávání slangu 

především zachování hlavního zájmu, tedy jazykové skutečnosti, 

jejího zachycení a zhodnocení. Jazykovědec, zkoumající slang, by neměl 

být „strážcem zákonů, mravů nebo jazykové čistoty, aby při své klasifikaci 

z těchto hledisek hodnotil či dokonce zamlčoval „nesprávné“ výrazy“ 

(tamtéž, 25). Mluvená přirozená řeč je totiž „v jazyce primární a nejživější 

a její nezkreslený záznam je věcí vědecké korektnosti“ (tamtéž, 25).

1.5.3. L. Klimeš: Komentovaný přehled výzkumu slangu 
v Československu, v české republice a ve Slovenské republice 
vletech 1920-1996(1997)

Metodologická část této Klimešovy práce uvádí šest metod výzkumu 

slangu, konkrétně sběru slangového materiálu. Jsou jimi: metoda 

poslechová, excerpce, metoda dotazníková, zjišťování frekvence, záznam 

na magnetofonovém pásku a statistická metoda. Za nejčastější považuje 

autor metodu poslechovou a excerpci.

1.5.4. J. Suk: O sbírání a studiu slangu v praxi (1997)

Autorem třetí části vysokoškolských skript Současný český ja zy k -  

Lexikologie, nazvané O sbírání a studiu slangu v praxi, je J. Suk. 

Zdůrazňuje v ní důležitost důkladné teoretické přípravy, která by měla
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zahrnovat teoretické práce o slangu a vyústit ve vytvoření vlastní teorie 

o slangu. Přínosná je část Sestavení slovníku. Autor zde doporučuje 

abecední řazení, pokud je záměr sestavit slovník reálný a funkční; je 

možné i tematické řazení synonymických skupin. Struktura hesla by pak 

měla obsahovat tyto části: lexém, gramatické kategorie, výslovnost, 

překlad nebo definice, příklady užití, synonyma, frazeologismy, případně 

některé další (gesta, poznámka o místě užití a uživateli, etymologie apod.).

1.5.5. Z. Tichá: Lexikografické přístupy ke slangovému materiálu 
(1998)

Přednáška Z. Tiché z šesté plzeňské konference na základě několika 

slangových slovníků porovnává postupy v nich užívané. Všímá si, že 

z důvodu nejednotné terminologie a hodnotících kritérií pojmu slang autoři 

slovníků v úvodu svých prací objasňují svá pojetí slangu a jejich teoretická 

východiska. Věnuje se pak uspořádání heslových slov, kdy^za častější 

označuje řazení abecední, odpovídající sémaziologickému přístupu, které 

je výhodné pro uživatele daného slangu neznalé, ale třeba i pro 

překladatele. Další možností je onomaziologickému přístupu bližší 

uspořádání věcné, podle tematických okruhů, které dobře ukazuje 

synonymické řady. Výhodné je zejména pro aktivní uživatele slangu. 

Tímto způsobem jsou sestaveny i dva autorčiny slovníky slangů

80



(kulturistického a motoristického) v publikaci Tři slangové slovníky 

(2001). Při uvádění reprezentativních tvarů heslových slov se může 

vyskytnout několik problémů, například utváření grafické podoby 

pro slova přejímaná z cizích jazyků nebo otázka, zda uvádět nespisovné 

tvary a koncovky tak, jak jsou užívány, tedy většinou v nespisovné 

podobě, nebo uvádět jejich podobu spisovnou. V této otázce se autorka 

přiklání k řešení prvnímu.

1.5.6. SHRNUTÍ

Z metodologických prací věnujících se různým způsobům sběru 

slangového materiálu vyplývá, že nejvhodnější je přímý výzkum neboli 

metoda poslechová. Hlavními požadavky kladenými na sběratele materiálu 

jsou teoretická připravenost a znalost zkoumaného prostředí.

Práce zabývající se lexikografíckými otázkami uvádějí dvě možná 

řazení sebraných lexikálních jednotek, abecední, nebo podle významových 

okruhů. Abecední je vhodnější pro vyhledávání podle formy, při věcném 

jsou zase přehlednější synonymické řady.



1.6. PRÁCE MATERIÁLOVE

Práce materiálové se zabývají sběrem výrazů jednoho nebo více 

slangů. Takových prací u nás najdeme velké množství, zvláště těch, které 

se týkají jen jednoho slangu. Jejich soupis přináší L. Klimeš ve své 

publikaci Komentovaný přehled výzkumu slangu v Československu, v české 

republice a v e  Slovenské republice v létech 1920 — 1996 (1997). Zde se 

dozvídáme, že nej častěji byla pozornost věnována slangu studentskému 

a žákovskému, slangu mládeže, vojenskému, hudebnickému 

a sportovnímu. Mezi autory sbírek slangových výrazů nelze nezmínit 

J. Hubáčka, který se soustavně zabývá sběrem slangového materiálu 

z mnoha oborů a výsledky své práce publikoval v těchto monografiích: 

O českých slanzích (1979), Malý slovník českých slangů (1988), Výběrový 

slovník českých slangů (2003). Dalšími autory, kteří se sběrem slangových 

výrazů v poslední době zabývají, jsou J. Suk s knihou Několik slangových
«•

slovníků (1993) nebo Z. Tichá aL . Skopec s prací Tři slangové slovníky 

(2001).

Materiál z oblasti, kterou se zabývá tato práce, nebyl dosud sebrán, 

existuje však několik prací svým zaměřením jí blízkých. Byly sebrány 

výrazy obecně hudebnické (např. J. Hubáčkem ve výše zmíněných pracích 

nebo M. Churavým v článku Hudebnický slang [1983]), několik autorů se 

věnovalo výrazivu z oblasti vážné hudby (např. A. Krausová: Slang
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hudebníků v oblasti vážné hudby ( l9 8 ^ ). Existují i práce zaměřené na 

hudbu rockovou nebo obory jí příbuzné. Z nich zde zmíníme dvě.

1.6.1. J. Kuchař, A. Stich, M. Rulfová: Soudobá populární 
hudba a její jazyk (1973)

V článku Soudobá populární hudba a její jazyk jeho autoři J. Kuchař,

A. Stich a M. Rulfová konstatují napětí panující mezi uživateli 

tohoto výraziva, (tedy hudebníky pop-music hrajícími a mládeží, která ji 

poslouchá) a širší veřejností, která tyto výrazy často odsuzuje. Jedním 

z podnětů pro vznik tohoto článku je „pro jazykovědu i snaha pomoci 

vyjadřovací praxi samé“ (J. Kuchař -  A. Stich -  M. Rulfová, 1973, 239). 

Zajímavé je, že článek si klade za cíl formulovat problém a doložit 

ho materiálem a nastínit možnosti, jak ho řešit.

Autoři konstatují, že naprostá většina výrazů používaných v pop-music 

je přejatá z angličtiny, a zdůvodňují to tím, že pro některá pojmenování je 

kvůli rozdílnému jazykovému typu angličtiny a češtiny těžké najít domácí 

náhrady. Přejímání anglické terminologie podle autorů však není 

nejvhodnější, protože se toto výrazivo ^velmi obtížně přizpůsobuje 

jazykové stavbě češtiny a působí při dorozumívání potíže nej různějšího 

druhu“ (tamtéž, 242). Autoři zjevně nesouhlasí s užíváním anglických 

výrazů tam, kde existují odpovídající ekvivalenty české, a považují tento
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trend za-^draz křečovité a i směšné snahy po “světovosti“ a jazykové 

výlučnosti“ (tamtéž, 242). Na druhou stranu si uvědomují nemožnost 

lexikální adaptace tam, kde v angličtině došlo k výraznému zúžení 

významu.

Autoři se vyjadřují také k povaze užívaného výraziva: „Výrazivo 

spojené s pop-music má zčásti povahu termínů, protože však jde i 

o širokou oblast zájmovou pěstovanou zejména mládeží, uplatňují se i 

v jazykové stránce značně silně postoje citové a mnohdy i snahy

o jazykovou uzavřenost, zvláštnost (typické pro jazykové slangy). 

Z toho plyne, že ani vlastní terminologie není plně profesionalizována a že 

existuje značné množství výrazů poloodbomých ( . . . ) -  a přitom pomíjíme 

třetí vrstvu, vlastní slangové nespisovné výrazy, vzniklé často až v českém 

prostředí, jako je reprobedna, ...“ (tamtéž, 248). Takový stav je považován 

za problém, který je třeba řešit: „Je v zájmu tohoto oboru samého, aby 

usiloval o to, tyto rozpory řešit tam, kde je to možné, a tím zmenšoval 

propast, která je mezi způsobem, jakým se píše a mluví o pop-music, 

a mezi spisovnou češtinou“ (tamtéž, 248). Mezi navrhovaná řešení patří 

úpravy v grafice a tvaroslovné, slovotvomé i lexikální adaptace. „Toto 

začleňování výraziva z oblasti pop-music do spisovné češtiny mohou 

provádět a prosazovat ovšem především ti, kdo se touto hudbou vážně 

zabývají“ (tamtéž, 248). Autoři si však uvědomují, že není možné takové
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začleňování provést beze zbytku: „Na druhé straně je nutno počítat s tím, 

že expresívní a slangová stránka vyjadřování o pop-music tu zůstane, 

stejně jako existuje v jiných oblastech zájmové činnosti. Ve veřejných 

projevech, zvláště psaných, je ovšem pak vždy nutné citlivě vážit podle 

obsahu a zaměření toho nebo onoho textu, do jaké míry jsou takové 

prostředky vhodné i pro tyto situace.“ (tamtéž, 249).

1.6.2. B. Dejmek: Nespisovné výrazy rockové hudby, jejich 
charakter a zdroje (1987)

Článek B. Dejmka Nespisovné výrazy rockové hudby, jejich charakter 

a zdroje se zaměřuje především na ty výrazy rockové hudby, které „mají 

většinou charakter slangu“, a pozoruje v něm stejně jako v ostatních 

slanzích „dva póly, a to profesní slang, suplující odborné termíny, ať už 

proto, že neexistují, nebo že nevyhovují (...), ale i zájmový slang (...). 

Oba póly jsou patrné i v synonymických řadách ...; v nich existují vždy
«•

jeden dva výrazy bezpříznakové co do expresivity nebo s malou mírou 

expresivity (profesní slang), zatímco další výrazy mají silný expresívní 

příznak (zájmový slang).“ (B. Dejmek, 1987, 198).

Za zdroje výrazů pokládá autor cizí jazyky, z nichž mluvčí výrazy 

přebírají nebo doslova překládají, dále vytváření vlastních výrazů a jejich 

vypůjčování z jiných oblastí, žánrově i generačně blízkých. Jádrem jsou
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výrazy přejaté z cizích jazyků, především pak z angličtiny. Někdy je 

přejatý slovotvomý základ, ale slovotvomý formant je domácí. Objevují se

i výrazy složené ze slovotvomého základu přejatého a domácího. Od 

výrazů domácího původu se tvoří odvozováním domácími a občas i cizími 

příponami, někdy od domácího deformovaného základu. Užívá se také 

přenesení z jiných významových oblastí na základě metaforickém nebo 

metonymickém. Oblastmi, z nichž se přebírá, jsou jiné druhy hudby -  pak 

se význam často pozměňuje, a elektrotechnika se svými slangovými 

výrazy.

V této práci najdeme také početný slovník slangových výrazů z oblasti 

rockové hudby, které autor dělí do pěti tematických okruhů.

1.6.3. SHRNUTÍ

Oba články se shodují v tom, že ve výrazivu užívaném v souvislosti 

s oblastí rockové hudby a oblastí jí blízkých se vyskytuje několik vrstev. 

Jednou z nich je odborná terminologie, která je nedostatečná a často tedy 

nahrazovaná výrazy přejímanými z angličtiny. Z vrstev patřících do slangu 

je to pak výrazivo odpovídající Hubáčkovu termínu profesionalismy 

(výrazy neexpresivní, suplující odborné termíny) aslangismy (výrazy 

expresívní tvořící synonymické řady).
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2. SLOVNÍK ROCKOVÝCH KYTARISTŮ

2.1. POJETÍ SLANGU V TÉTO PRÁCI

Pojetí slangu v naší práci se nejvíce blíží pojetí J. Hubáčka. Vycházíme 

z jeho výše zmíněné definice a přijímáme i další jeho závěry, především 

proto, že mají oporu v pracích materiálových, a tedy v praktických 

zkušenostech. Když se zaměříme na konkrétní materiál našeho slovníku, 

zjišťujeme, že Hubáčkovo pojetí je zde nejvhodnější. Souhlasíme sjeho 

názorem, že nelze odlišovat mluvu skupin profesních od mluvy skupin 

zájmových, protože u některých činností lze jen těžko určit, zda se jedná 

o profesi, nebo o zájem. U hry rockových kytaristů, stejně jako u jiných 

hudebníků, tomu tak rozhodně je. Nemůžeme souhlasit s názorem 

některých lingvistů -  např. J. Filipce (1961), J. Chloupka (1969),

B. Koudely (1977), F. Cuřína (1978), L. Klimeše (1997), že takové 

odlišení lze provést na základě onomaziologické motivace výraziva. Ve 

slangu, na který se zaměřujeme, nacházíme vedle výrazů motivovaných 

pojmenovávací potřebou, která je podmíněna nedostatečnou terminologií, 

také výrazy vzniklé pouze z potřeby vyjádření citového vztahu nebo třeba 

z jazykové hry. Lze zde také doložit existenci synonymických řad, která 

bývá považována za znak motivace druhého typu, expresívní. Ve výrazivu 

rockových kytaristů se tedy setkáváme se dvěma typy názvů, jež Hubáček 

nazývá profesionalismy a slangismy (v užším smyslu). Přikláníme se proto
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k výše zmíněnému chápání slangu jako dorozumívacího útvaru skupiny 

lidí spojených společnou profesí nebo zájmem, v jehož slovníku lze nalézt 

výrazy motivované potřebou pojmenovávací i potřebou vyjádření 

expresivity a citového vztahu.
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2.2. CHARAKTERISTIKA PROSTREDI

Při pokusu charakterizovat prostředí, v němž se užívá slang rockových 

kytaristů, se nám jeví jako vhodné použít přehled mimojazykových aspektů 

slangu, který uvádí J. Hubáček (1979). Ten mezi ně zařazuje: stupeň 

uzavřenosti určitého prostředí, jeho stáří, tradici, rychlost rozvoje, složení 

příslušníků určitého prostředí (věkové i sociální složení), psychické 

faktory.

Oblast rockové hudby, a tedy ani oblast hry na rockovou kytaru nelze 

považovat za uzavřenou. Rocková hudba vychází z jiných hudebních 

směrů a prolíná se s nimi; stejně je tomu i pokud jde o používané názvy. 

Další oblastí, z níž rocková hudba ve svém slovníku čerpá, je 

elektrotechnika.

Stáří tohoto prostředí lze datovat přibližně do poloviny padesátých let 

dvacátého století, rocková hudba má však své kořeny v bluesu, jazzu 

a dalších směrech, z nichž přebírá i část svého slovníku. Vývoj v oblasti 

rockové hudby a konkrétně hry na kytaru je poměrně rychlý, zejména co se 

týče elektrotechnického příslušenství a vybavení. Tak se mnohé současné 

výrazy z tohoto okruhu jistě odlišují od názvů používaných například před 

třiceti lety nebo v počátcích tohoto hudebního směru; přinejmenším se 

jejich počet od té doby značně rozšířil.
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Není snadné charakterizovat sociální složení příslušníků tohoto 

prostředí. Zastáváme názor, že rockoví kytaristé mohou patřit k různým 

společenským vrstvám a že to na jejich vyjadřování nemá nijak zásadní 

vliv. Pokud jde o složení věkové, je charakteristika také nesnadná; 

rozhodně nejsou rockovými kytaristy jen příslušníci mladé generace.

Psychické faktory se podle Hubáčka projevují dvojím způsobem: 

,jednak jako snaha příslušníků určitého prostředí o jazykové vyjádření 

výjimečnosti provozované činnosti, jednak jako snaha o rychlé začlenění 

do prostředí nebo i demonstrování příslušnosti k němu, a to i mimo 

specifické slangové prostředí. V druhém případě jde o jev častý u lidí nově 

se do prostředí dostávajících. Slangové prostředky jsou podvědomě 

chápány jako vnější znak příslušnosti do pracovního nebo zájmového 

společenství. Tato skutečnost je pak jedním z důvodů poměrné stability 

slangového výraziva“ (J. Hubáček, 1979, 26). U slangu rockových 

kytaristů s těmito názory nelze než souhlasit. Snaha vyjádřit výjimečnost 

tohoto prostředí je u jeho příslušníků zjevná. Stejně tak je nápadná častá 

snaha o vyjadřování příslušnosti k němu mnoha způsoby, například stylem 

oblečení a účesu, ale i jazykem. Používání vhodných názvů je  často pro 

uživatele věcí prestiže; v kontaktu s jinými rockovými hudebníky, zvukaři 

nebo třeba personálem v prodejnách hudebních nástrojů může neznalost 

správného výrazu uživatele doslova společensky znemožnit.
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2.3. JAZYKOVÁ CHARAKTERISTIKA SLANGU 
ROCKOVÝCH KYTARISTŮ

Z jazykových aspektů slangů uváděných J. Hubáčkem (1979) si 

povšimneme těchto: stav odborné terminologie, nespisovnost, vhodnost 

pro mluvené jazykové projevy, komunikativní funkčnost, vyjadřování 

expresivity.

Nespisovnost u Hubáčka souvisí se stavem odborné terminologie, vůči 

níž se slangová pojmenování vymezují. Jsou totiž chápána jako 

„synonymní pojmenování k pojmenováním spisovným, nej častěji 

termínům“ (J. Hubáček, 1979, 9). Odbomá terminologie v oboru hry na 

rockovou kytaru není v češtině příliš propracovaná. Tam, kde je to možné, 

čerpá se z obecné hudební terminologie; pak se často jedná o slova 

italského původu. Přejímá se také mnoho výrazů z angličtiny, ale není 

jasné, do jaké míry lze takové výrazy nazývat odbornou terminologií. 

Užívání těchto výrazů není tak časté jako užívání pojmenování 

nespisovných, slangových.

Vhodnost pro mluvené projevy souvisí s komunikativní funkčností, 

která se podle Hubáčka projevuje tendencí k univerbizací a nízkým 

výskytem sousloví. Ani slang rockových kytaristů není výjimkou: 

univerbizace je zde velmi častá a důvodem pro ni je nesporně snaha

o vyjádření stručnější než původní víceslovné. Také vznik sousloví je
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v tomto slangu omezen; napočítali jsme šest fřazeologismů a dvě sousloví 

(ke kterým nicméně většinou také existují synonymní pojmenování 

jednoslovná).

I ve slangu rockových kytaristů existují -  stejně jako ve slovní zásobě 

jiných slangů i strukturních útvarů národního jazyka -  „výrazy nocionální, 

neexpresívní, sloužící pouze potřebě věcného pojmenování“ (tamtéž, 24), 

tedy profesionalismy, blížící se v některých případech odborným 

termínům. Mezi takové výrazy patří například přepínač, dvanáctka nebo 

zámky. Kromě toho zde najdeme i výrazy s příznakem expresivity, které 

nevznikají z potřeby pojmenovávací: láďa pro ladičku, prcátko pro trsátko 

apod.
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2.4. ONOMAZIOLOGICKE POSTUPY VE SLANGU 
ROCKOVÝCH KYTARISTŮ

Při třídění onomaziologických postupů ve slovní zásobě slangu 

rockových kytaristů vycházíme z Hubáčkových prací, především z jeho 

monografie Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů (1971). Ve 

shodě s ním dělíme tyto postupy na slovotvomé, transformační, „při nichž 

se potřeba nového pojmenování uspokojuje tvořením nových slov“, 

a transpoziční, „v nichž se využívá pojmenování (názvů) již hotových, 

existujících“ (J. Hubáček, 1971, 5). Mezi postupy transformační řadíme 

příponové a předponové odvozování, skládání, zkracování, mechanické 

krácení a překrucování. Transpozičními postupy jsou metaforické 

ametonymické přenášení významu, tvoření víceslovných pojmenování 

(sdružených pojmenování a frazeologických spojení) a přejímání.

Slangovou slovní zásobu rockových kytaristů tvoří výhradně slova 

plnovýznamová. Ze slovních druhů jsou převážnou většinou zastoupena 

substantiva, častá jsou ale i slovesa, spíše ojediněle se vyskytují přídavná 

jména a příslovce.

Odvozováním je ve slovníku rockových kytaristů utvořeno 26 

pojmenování, což v celkovém počtu 210 slov činí téměř 12,38 %. 

Naprostou většinou (22 případů) převládá odvozování příponové. Kromě 

dvou případů tvoření sloves (jamovat, zvučit) se jedná o tvoření substantiv.
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a to nejčastěji příponou -ka. Další přípony jsou zastoupeny vždy jen jedním 

nebo dvěma výrazy. Čtyři případy odvozování předponového se týkají 

pouze sloves a jedná se o tyto předpony: vy-, pod-, na-, ode-.

Skládání je zastoupeno sedmi pojmenováními (3,33 %), u nichž se 

vždy jedná o složeniny vlastní. Některé jsou tvořeny komponenty 

homogenními (cizími multiefekt, domácími dvojhmat), častěji se jedná 

o složeninu hybridní {dvojsólo, mixpult, předkapela, reprobedna, 

vibrapáka).

Onomaziologický postup zkracování se neobjevuje ani jednou.

S mechanickým krácením se ve slovníku rockových kytaristů 

setkáváme devětkrát, což znamená, že tento postup tvoří 4,29 % 

z celkového počtu. Některá z těchto slov vznikla přidáním přípony 

k mechanicky zkrácenému zé^^áu’. fesťák (s hláskovou úpravou), mikrouš, 

reprák, zesák, stopka. Ve dvou případech se jedná o vynechání prvního 

komponentu předlohové složeniny: bedna, efekt, jednou o "vynechání 

střední části slova (prodlužka), jednou o pouhé mechanické krácení {mix).

Překrucováním vznikají tři názvy; jeden z nich, trsádlo, používá 

zveličující příponu, druhé dva jsou projevem jazykové hry: láďa, prcátko.

Sémantické tvoření, tedy metaforické a metonymické přenášení 

významu, je  ve slovníku rockových kytaristů doloženo 101 výrazy, což 

činí 48,1 % z celkového počtu. Častější je přenášení metonymické:
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nacházíme zde 84 výrazů takto utvořených. Musíme si však uvědomit, že 

sem patří i vznik pojmenování z původního značkového určení, které se 

v našem slovníku objevuje ve 37 případech. Tento poměrně vysoký počet 

je dán častým pojmenováváním kytar a aparátů jménem výrobce {hrát 

na sharka, hrát přes marshalla apod.). Časté je také zužování významu, 

tedy případy, kdy je původní významový rozsah pojmenování větší 

{mechanika, pedál, přidat). Metaforické přenášení významu je zastoupeno 

17 výrazy, nacházíme ho u názvů prostředků a dějů a také u sloves. 

Předlohovými pojmenování bývají často věci běžné denní potřeby {bedna, 

šňůra), několikrát je použito výrazů z živočišné říše {pes, samec).

V souladu s tendencemi všech slangů je v našem slovníku tvoření 

víceslovných pojmenování jevem spíše okrajovým (3,81 %). Nacházíme 

zde šest sdružených pojmenování (např. čistej zvuk, malej jack) a dvě 

frazeologická spojení {otočit doleva a otočit doprava).

Přejímání je zastoupeno 56 výrazy a tedy 26,67 %. Kromě jednoho 

výrazu {beglajt z německého begleiten, doprovázet) se jedná o slova 

přejatá z angličtiny. Tato skutečnost není nijak překvapující, protože 

angličtina by se v oblasti rockové hudby dala označit za dorozumívací 

jazyk. V anglicky mluvících zemích má rocková hudba svůj původ, 

pochází odtud většina známých rockových kapel a hudebníků. Sídlí zde 

nahrávací společnosti a mnoho firem vyrábějících hudební nástroje. Tak
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jsou spolu s jejich výrobky šířeny i reklamy, pokyny a návody k obsluze 

v angličtině. Stále také na našem trhu panuje nedostatek českých 

nebo do češtiny přeložených výukových materiálů, jsou tedy místo nich 

používány materiály anglické, ať už se jedná o učebnice, instruktážní 

videokazety nebo notové transkripce.

Přehled distribuce jednotlivých onomaziologických postupů ve slangu 

rockových kytaristů uvádíme v následující tabulce:

POSTUP POČET PŘÍPADŮ ZASTOUPENI V %

celkem 210 100

transpoziční postupy 165 78,57

transformační postupy 45 21,43

sémantické tvoření 101 48,1

(metonymické přenášení) 84 40

(metaforické přenášení) 17 8,1

přejímání 56 26,67

(nejčastěji z angličtiny) 55 26,19

(z němčiny) 1 0,48

odvozování 26 12,38

(příponové) 22 10,48

(předponové) 4 1,9
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tvoření víceslovných 

pojmenování
8 3,81

(tvoření sdružených 

pojmenování)
6 2,86

(tvoření frazeologických spojení) 2 0,95

překrucování 3 1,43

skládání 7 3,33

mechanické krácení 9 4,29

zkracování 0 0

Hubáček v práci Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů 

(1971) dochází na základě prozkoumání reprezentativního slangového 

materiálu k několika závěrům, jejichž platnost ověříme na námi 

nashromážděném materiálu.

V otázce produktivity jednotlivých onomaziologických postupů, jimiž 

se slangová pojmenování realizují, převládají u Hubáčka nad 

transpozičními postupy, zastoupenými 40,48 %, postupy transformační, 

které tvoří 59,51 %. Co se týče jednotlivých onomaziologických postupů, 

dochází Hubáček k tomuto pořadí od nejproduktivnějšího postupu 

k nejméně produktivnímu: odvozování, sémantické tvoření (metaforické
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přenášení častější než metonymické), přejímání (nejčastěji z němčiny), 

mechanické krácení, skládání, tvoření víceslovných pojmenování (častější 

frazeologická spojení než pojmenování sdružená), překrucování, 

zkracování.

V našem slovníku docházíme k odlišným závěrům již v otázce 

hlavních dvou typů onomaziologických postupů. Převládají zde totiž 

postupy transpoziční nad postupy transformačními, a to cca 79 % nad 

21 %. Hubáček uvádí poměr transformačních postupů k postupům 

transpozičním 3 :2 , v našem slovníku je tento poměr zhruba 1 : 4. 

U Hubáčka je to dáno padesátiprocentním podílem výrazů tvořených 

odvozováním, v našem slovníku však tento postup není nejčastější (tvoří 

12,38 %. Převládá naopak sémantické tvoření, na čemž se podílí vysoký 

počet výrazů vzniklých metonymickým přenášením. Téměř polovinu takto 

vzniklých výrazů tvoří názvy přenášející jméno výrobce na výrobek; i po 

jejich odečtení však sémantické tvoření zůstává nej produktivnějším 

postupem. Narozdíl od Hubáčkových výsledků převládá metonymické 

přenášení nad metaforickým.

Druhým nej frekventovanějším postupem ve slovníku rockových 

kytaristů je přejímání slov z cizích jazyků, a to v drtivé většině 

z angličtiny. U Hubáčka najdeme přejímání na třetím místě a převládá 

uněj němčina, to je však jistě dáno sběrem materiálu v oborech, jež jsou

98



s němčinou tradičně spjaty (slang železničářský, hornický). Oblast, na niž 

se zaměřuje náš slovník, je takto tradičně spjata s angličtinou, navíc 

pronikání angličtiny do českého jazykového prostředí se od doby, kdy 

uvedená Hubáčkova práce vznikla, značně zvýšilo.

Shodujeme se s Hubáčkem v tom, že další postupy jsou méně časté 

(výskyt nižší než 5 %), a srovnatelné je i jejich pořadí a procentuální 

zastoupení.

Výsledky pro přehlednost uvádíme v tabulce:

POSTUP

POSTUP 

HUBÁČEK-  

ZASTOUPENÍ V %

SLOVNÍK ROCKOVÝCH 

KYTARISTŮ -  ZASTOUPENÍ 

V%

transpoziční

postupy
40,48 78,57

transformační

postupy
59,51 21,43

sémantické tvoření 21,77 48,1

(metonymické

přenášení)
7,10 40

(metaforické

přenášení)
14,67 8,1
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přejímání 16,02 26,67

odvozování 49,16 12,38

mechanické

krácení
4,32 4,29

tvoření

víceslovných

pojmenování
2,76 3,81

(tvoření

sdružených

pojmenování)
1,03 2,86

(tvoření

frazeologických

spojení)

1,67 0,95

skládání 3,89 3,33 "

překrucování 1,18 1,43

zkracování 0,96 0
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2.5. CHARAKTERISTIKA SLOVNÍKU

Tento slovník obsahuje 210 názvů, používaných ve slangu rockových 

kytaristů. Jedná se o nespisovná pojmenování, která při komunikaci 

o předmětu své činnosti používají lidé hrající rockovou hudbu na kytaru. 

Užívají je však samozřejmě i ostatní členové rockových kapel, lidé 

zabývající se příbuznými obory (zvukaři, prodejci hudebních nástrojů 

apod.), některá jsou známá i hudebním fanouškům. Tato pojmenování jsou 

užívána převážně v neoficiálním styku, ale vzhledem k nedostatečné 

odborné terminologii oboru, kterou částečně nahrazují, pronikají i 

do projevů oficiálních. Svou roli při tom jistě hraje i snaha porušovat 

konvence, která je pro příznivce rockové hudby typická.

Sběr materiálu pro slovník robíhal přímým odposloucháváním 

a zaznamenáváním rozhovorů členů rockových kapel při jejich zkouškách, 

při nahráváních a koncertech, ale i mimoně. Aktivně jsme se těchto 

rozhovorů účastnili a díky svému zájmu o danou činnost jsme je také mohli 

vhodně usměrňovat. Pro vysvětlení významu jednotlivých výrazů jsme 

kromě vlastních zkušeností využívali znalostí lidí, kteří mají k této oblasti 

blízko; velkým pomocníkem nám bylo také několik publikací věnovaných 

tomuto oboru, především Rocková kytara Vítězslava Štefla (1994).

Slovník svým uspořádáním umožňuje snadné vyhledávání hesel 

a pokouší se podat srozumitelný výklad jejich významu, aby bylo možné
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2.6. STRUKTURA SLOVNÍKU

Výrazy z oblasti slangu rockových kytaristů jsou rozděleny do osmi 

tematických okruhů: 1. Nástroje, 2. Příslušenství, 3. Nástroje 

a příslušenství podle názvů firem a typových označení výrobků, 

4. Technika hry, 5. Zvuk, 6. Typy efektů, 7. Skladby, 8. Koncerty.

V jednotlivých skupinách jsou výrazy pro snazší vyhledávání řazeny 

abecedně. V závěru slovníku uvádíme abecední rejstřík všech výrazů.
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2.7. STRUKTURA HESLA

Hesla uvádíme ve slovníkové podobě. Substantiva mají tedy formu 

nominativu singuláru (pokud není používán, uvádíme nominativ plurálu), 

adjektiva v nominativu singuláru maskulina, verba v infinitivu (ve vidu, ve 

kterém jsou používána). Slova cizího původu zaznamenáváme počeštěným 

pravopisem, pokud je považujeme za počeštěná, slova pociťovaná jako cizí 

zaznamenáváme v původní grafické podobě a uvádíme u nich nej častější 

výslovnost. Tam, kde není výslovnost uvedena, vyslovuje se foneticky.

Dalšími údaji jsou základní morfologické charakteristiky: u substantiv 

tvar genitivu a gramatický rod (zkratkami w . , / ,  «.), U substantiv cizího 

původu někdy rod kolísá a může existovat více tvarů genitivu, pak 

uvádíme všechny možnosti. Pokud se užívá jen tvar množného čísla, 

uvádíme zkratku mn. Adjektiva označujeme zkratkou adj., u verb uvádíme 

vid (zkratkami dok, nedok), u adverbií uvádíme označení adv.

Následuje výklad hesla pomocí odborného termínu, spisovného 

synonyma nebo popisu. Za středníkem jsou pak uvedena případná 

synonyma užívaná ve slangu rockových kytaristů a obsažená v našem 

slovníku. U výrazů, které vytvářejí méně obvyklá fi-azeologická spojení, 

uvádíme typický příklad užití v kontextu (kurzívou). Pokud má výraz více 

významů, uvádíme je na zvláštních řádcích a označujeme jednotlivé
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významy arabskými číslicemi, pro přesnost někdy také uvádíme příklady 

užití.

Poslední údaj udává vznik slangového pojmenování, a to některým 

z těchto postupů: příponové a předponové odvozování, skládání, 

zkracování, mechanické krácení, překrucování, metaforické 

a metonymické přenášení významu, přejímání, vytváření sdružených 

pojmenování a vytváření frazeologických spojení. Kde se na vzniku podílí 

více postupů nebo kde není určení postupu jednoznačné, uvádíme všechny 

možnosti.
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2.8. SLOVNÍK

2.8.1. Nástroje 

akustika
-y, f-
akustická kytara
Vznik: metonymickým přenášením významu, 

dvanáctistrunka
- y, f-
dvanáctistrunná kytara; dvanáctka 
Vznik: příponovým odvozováním.

dvanáctka
-y>f-
dvanáctistrunná kytara; dvanáctistrunka
Vznik: příponovým odvozováním nebo mechanickým krácením.

elektrika
-y. f-
elektrická kytara
Vznik: metonymickým přenášením významu, 

elektroakustika
- y. f-
elektroakustická kytara 
Vznik: příponovým odvozováním.

jumbo[d3ambo] 
-a , n.d, 11-
typ akustické kytary s masivnějším korpusem vhodný pro 
doprovodnou hru
Vznik: přejímáním z angličtiny {jumbo: obrovský, obří).
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klasika
-y. f-
1. typ akustické kytary; španélka 
hrát na klasiku
2. vážná hudba, klasická hudba 
hrát klasiku
Vznik: metonymickým přenášením významu, 

španělka
-y, f-
typ akustické kytary; klasika
Vznik: metonymickým přenášením významu.

l a ?



2.8.2. Příslušenství 

aparát
- u, m.
zařízení, do kterého je veden zvuk z elektrické kytary (kombo nebo 
stack); aparatura
Vznik: metonymickým přenášením významu, 

aparatura
-yJ-
zařízení, do kterého je veden zvuk z elektrické kytary (kombo nebo 
stack); aparát
Vznik: metonymickým přenášením významu, 

bedna
-y,f-

1. aparát, který má zesilovač i reproduktor zabudovaný dohromady 
v jedné skříni; kombo, krabice
Vznik: metaforickým přenášením významu.

2. reproduktor; reprák, reprobedna 
Vznik: mechanickým krácením.

čuba

zařízení, do nějž se na pódiu zapojují mikrofony a linky všech aparátů 
nebo nástrojů, které mají být ozvučeny, a z nějž je signál dále veden do 
mixážního pultu; směšovač 
Vznik: metaforickým přenášením významu.

desítky
- ek, mn., f
označení kytarových strun určité síly (v anglických mírách), podobně
též devítky, jedenáctky
Vznik: příponovým odvozováním.

devítivoltovka
- y, f.
devítivoltová baterie, používaná do krabiček 
Vznik: příponovým odvozováním.
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efekt
- u, m.

1. pozměnění kvality zvuku pomocí procesoru nebo efektu ve významu
2.
hrát s nějakým efektem
2. zvukový operátor, zařízení měnící či zkreslující zvuk kytary, buď ve 
formě krabičky, nebo zabudované v kombu
hrát přes efekt
Vznik: přejímáním z angličtiny {effecť. se stejnými významy; 
v překladu působivý efekt).

3. multiefekt
Vznik: mechanickým krácením.

footswiteh [fútsvič]
- e, m.
nožní pedál k přepínání jednotlivých kanálů na kombu (čistý 
a zkreslený zvuk); přepínač, pedál
Vznik: přejímáním z angličtiny {footswiteh: se stejným významem; 
v překladu nožní spínač).

hlava
- y, f.
zesilovač, jedna z částí stacku; zesák
Vznik: přejímáním z angličtiny {head: se stejným významem; 
v překladu hlava),

hokejka
-  y . f-
zahnutá hlavice elektrické kytary 
Vznik: metaforickým přenášením významu.

humbucker [hambakr
- a/u, m.
typ snímače, dvojitý snímač nevykazující takový šum jako snímač 
jednoduchý (singl); humbucking
Vznik: přejímáním z angličtiny {humbucker. se stejným významem; 
odvozeno od hum: šum a buck: vzepřít se něčemu).
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humbuckíng [hambakink]
- a/u, m.
typ snímače, dvojitý snímač nevykazující takový šum jako snímač 
jednoduchý (singl); humbucker
Vznik; přejímáním z angličtiny (humbucking: se stejným významem; 
odvozeno od hum: šum a buck: vzepřít se něčemu).

input
- u, m.
vstupní otvor pro kabel v kytaře nebo některém aparátu; vstup 
Vznik; přejímáním z angličtiny {input: se stejným významem; 
v překladu vstup).

jack [d3ek‘
- a/u, m.
zakončení kabelu, vstupující do kytary nebo některého aparátu inputem 
nebo vystupující outputem; samec
Vznik; přejímáním z angličtiny {jack: se stejným významem; 
v překladu zásuvný kolíček).

kombo
- a, n.
aparát, který má zesilovač i reproduktor zabudovaný dohromady 
v jedné skříni; bedna, krabice
Vznik; přejímáním z angličtiny {combo: se stejným významem; 
v překladu kombo).

krabíce
- e, f.
aparát, který má zesilovač i reproduktor zabudovaný dohromady
v jedné skříni; kombo, bedna
Vznik; metaforickým přenášením významu.

krabička
- y, f-
zařízení s určitým (nejčastěji jedním) zvukovým efektem 
Vznik; metaforickým přenášením významu.
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láďa
- i, m. 
ladička
Vznik: přelcrucováním.

lampáč
- e, m.
lampové kombo nebo lampový zesilovač 
Vznik: příponovým odvozováním.

linka
- y, f-
pódiový kabel k propojení aparatury se směšovačem (zvuk není veden 
přes reproduktor)
Vznik: přejímáním z angličtiny {line: se stejným významem; 
v překladu linka).

malej jack
- a/u, m.
typ zakončení kabelu, běžný například u kabelů sluchátek 
Vznik: vytvářením sdružených pojmenování.

mechanika
- y, f.
kovové, mechanické části elektrické kytary (zvláště páka a zámky) 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

mikrouš
- e, m. 
mikrofon
Vznik: mechanickým krácením a příponovým odvozováním, 

mix
- u, m.
mixážní pult; mixák, mixpult 
Vznik: mechanickým krácením.

mixák
- u, m.
mixážní pult; mix, mixpult 
Vznik: příponovým odvozováním.

111



mixpult
- u, m.
mixážní pult; mix, mixák 
Vznik; skládáním.

multiefekt
- u, m.
zařízení s několika zvukovými efekty 
Vznik: skládáním.

odposlech
- u, m.
monitor, reproduktor na pódiu, určený hráčům, aby slyšeli všechny 
nástroje
Vznik: metonymickým přenášením významu.

output [autput]
- u, m.
výstupní otvor pro kabel v kytaře nebo některém aparátu; výstup 
Vznik: přejímáním z angličtiny {outpuť. se stejným významem; 
v překladu výstup).

P.A. systém
- u, m.
zvukový aparát zvukaře pro ozvučení sálu; péáčko
Vznik: přejímáním z angličtiny {P.A. systém = public address systém:
se stejným významem; v překladu systém k oslovení publika).

padesátka
- y, f.
combo nebo reproduktor s výkonem 50 W, podobně též dvacítka, 
šedesátka, stovka, stodvacítka...
Vznik: příponovým odvozováním.

páka
-y, f-
zařízení na kytaře používané k tremolu tónu, k vibrátu; vibrapáka 
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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pas
- u, m.
popruh k zavěšení kytary přes rameno 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

péáčko
- a, n.
zvukový aparát zvukaře pro ozvučení sálu; P.A. systém 
Vznik: přejímáním z angličtiny {P.A. od P.A. systém = public address 
systém: se stejným významem; v překladu systém k oslovení publika) 
a příponovým odvozováním.

pedál
- u, m.
nožní pedál k přepínání jednotlivých kanálů na kombu (čistý 
a zkreslený zvuk); přepínač, footswitch 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

pes
- psa, m.
prodlužovačka s několika zásuvkami 
Vznik: metaforickým přenášením významu.

prcátko
- a, n.
trsátko; trsadlo 
Vznik: překrucováním.

procesor
- u, m.
programovatelná banka kytarových zvuků
Vznik: přejímáním z angličtiny (processor: se stejným významem; od 
process: zpracovat).

prodlužka
-y , f-
prodlužovací kabel
Vznik: mechanickým krácením.
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předky
- ů, mn., m.
reproduktory, z nichž jde zvuk do sálu 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

přepínač
- e, m.
nožní pedál k přepínání jednotlivých kanálů na kombu (čistý
a zkreslený zvuk); footswiteh, pedál
Vznik: metonymickým přenášením významu.

reprák
- u, m.
reproduktor; bedna, reprobedna
Vznik: mechanickým krácením a příponovým odvozováním, 

reprobedna
-y,f-
reproduktor; bedna, reprák 
Vznik: skládáním.

samec
- ce, m.
zakončení kabelu; jack
Vznik: metaforickým přenášením významu.

samice
-e , f.
vstup pro jack
Vznik: metaforickým přenášením významu.

singl
- a/u, m.
jednotlivý, jednoduchý snímač
Vznik: přejímáním z angličtiny {single: se stejným významem; 
v překladu jednotlivý).
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směšovač
- e, m.
zařízení, do nějž se na pódiu zapojují mikrofony a linky všech aparátů 
nebo nástrojů, které mají být ozvučeny, a z nějž je signál dále veden 
do mixážního pultu; čuba 
Vznik: příponovým odvozováním.

snímač
- e, m.
zařízení na elektrické kytaře, které zpracovává zvuk strun 
Vznik: příponovým odvozováním.

stack [stek’
- u, m.
zesilovací soustava, která má zesilovač a reproduktor zvlášť; věž 
Vznik: přejímáním z angličtiny {stack: se stejným významem; 
v překladu kupa, hora, komín).

šibenice
- e, f
typ stojanu na mikrofon s kloubovým ramenem 
Vznik: metaforickým přenášením významu.

v v osnura
- f-
spojovací materiál, vodič (kabelové lano) k propojení kytary 
s aparátem nebo krabičkou, krabičky s aparátem a krabiček mezi sebou 
Vznik: metaforickým přenášením významu.

šťáva
-y, f-
elektrický proud
Vznik: metonymickým přenášením významu.

trsadlo
- a, n.
trsátko; prcátko 
Vznik: překrucováním.
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velkej jack
- a/u, m.
typ zakončení kabelu, běžný například u kytarových kabelů 
Vznik: vytvářením sdružených pojmenování.

věž
-e , f.
zesilovací soustava, která má zesilovač a reproduktor zvlášť; stack 
Vznik: metaforickým přenášením významu.

vibrapáka
-y, f-
zařízení na kytaře používané k tremolu tónu, k vibrátu; páka 
Vznik: skládáním.

vstup
- u, m.
vstupní otvor pro kabel v kytaře nebo některém aparátu; input 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

výstup
- u, m.
výstupní otvor pro kabel v kytaře nebo některém aparátu; output 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

zadky
- ů, mn., m.
aparatura na pódiu (komba nebo stacky), do které jsou zapojeny
nástroje, zvuk z ní jde na pódium
Vznik: metonymickým přenášením významu.

zámky
- ů, mn., m.
zařízení k zamčení strun, k udržení ladění (zabraňuje rozladění)
Vznik: metonymickým přenášením významu.

zesák
- u, m.
zesilovač, jedna z částí stacku; hlava
Vznik: mechanickým krácením a příponovým odvozováním.
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2.8.3. Nástroje a příslušenství podle názvů výrobců a typových 
označení výrobků

ampeg [ampek]
- a/u, m.
aparát značky Ampeg
Vznik: metonymickým přenášením významu.

b.c.rich [bísírič]
- e, m.
kytara značky B.C.Rich
Vznik: metonymickým přenášením významu.

crate [krejt
- a, m.
aparát značky Crate
Vznik: metonymickým přenášením významu.

ďadaria [dadárija]
- í, mn., n.
struny značky D'Addario
Vznik: metonymickým přenášením významu.

epíphonka [epifounka] nebo [epifonka
- y, ž, kytara značky Epipiione
Vznik: metonymickým přenášením významu a příponovým 
odvozováním.

fender [fendr]
- a, m.
1. kytara značky Fender
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Fender
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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fendrovka
-y, f-
1. kytara značky Fender
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Fender
Vznik: metonymickým přenášením významu a příponovým 
odvozováním.

flajka
- y J -
1. kytara firmy Gibson s typovým označením Flying V; flying V, 
véčko
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Gibson s typovým označením Flying V; flying V, véčko
Vznik: metonymickým přenášením významu, mechanickým krácením 
a příponovým odvozováním.

flying V- [flájinkví 
n.

1. kytara firmy Gibson s typovým označením Flying V; flajka, véčko
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Gibson s typovým označením Flying V; flajka, véčko
Vznik: metonymickým přenášením významu.

géháesky
- ek, mn., n.
struny značky G.H.S.
Vznik: metonymickým přenášením významu a příponovým 
odvozováním.

••

gibson [gibsn], [gibson], [d3ibsn], [d3ibson]
- a, m.
1. kytara značky Gibson
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Gibson
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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gibsonka [gibsonka] nebo [d3ibsonka]
- ky, f.
1. kytara značky Gibson
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Gibson
Vznik: metonymickým přenášením významu a příponovým 
odvozováním.

ibanezka [ibaňeska]
- ky, f.
kytara značky Ibanez
Vznik: metonymickým přenášením
odvozováním.

významu a příponovým

jackson [d3eksn
- a, m.
kytara značky Jackson
Vznik: metonymickým přenášením významu.

jolana
- y J -
kytara značky Jolana
Vznik: metonymickým přenášením významu, 

kramerka
- y J -
kytara značky Kramer
Vznik: metonymickým přenášením významu 
odvozováním.

a příponovým

les paul [lespól]
- a, m.
1. kytara značky Gibson s typovým označením Les Paul
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Gibson s typovým označením Les Paul
Vznik: metonymickým přenášením významu.

marshall [maršál
- a, m.
aparát značky Marshall
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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peavey [pívej
- e, m.
aparát značky Peavey
Vznik: metonymickým přenášením významu.

roland
- a, m.
aparát značky Roland
Vznik: metonymickým přenášením významu.

shark [šárk
- a, m.
kytara značky Shark
Vznik: metonymickým přenášením významu

stratocaster [stratokástr]
- a, m.
1. kytara značky Fender s typovým označením Stratocaster
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Fender s typovým označením Stratocaster
Vznik: metonymickým přenášením významu.

telecaster [telekástr]
- a, m.
1. kytara značky Fender s typovým označením Telecaster
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Fender s typovým označením Telecaster
Vznik: metonymickým přenášením významu.

trace elliott [trejs elijot]
- a, m.
aparát značky Trace Elliot
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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véčko
-a , n.
1. kytara firmy Gibson s typovým označením Flying V; flajka, 
tlying V
2. kytara svým tvarem a vlastnostmi napodobující kytaru značky 
Gibson s typovým označením Flying V; flajka, flying V
Vznik: metonymickým přenášením významu a příponovým 
odvozováním.

wash burn [vošbém
- a/u, m.
kytara značky Washburn
Vnik: metonymickým přenášením významu.

yamaha [jamaha
-y.f-
kytara značky Yamaha
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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beglajt
- u, m.
akordový kytarový doprovod, podklad pro sólovou kytaru; doprovod 
Vznik: přejímáním z němčiny {begleiten’, doprovázet) a mechanickým 
krácením.

doprovod
- u, m.
akordový kytarový doprovod, podklad pro sólovou kytaru; beglajt 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

doprovod ka
- y, f-
doprovodná kytara, part hráče hrajícího doprovod 
hrát doprovodku
Vznik: příponovým odvozováním.

dusit
- nedok.
hrát dušené, tlumit zvuk pomocí pravé ruky; tlumit 
dusit akord, dusit tón
Vznik: metaforickým přenášením významu.

dušeně
- adv.
technika hry, při níž je zvuk tlumen pomocí pravé ruky; tlumené 
hrát dušeně
Vznik: metaforickým přenášením významu.

dvojhmat
- u, m.
technika hry, při níž jsou levou rukou hrány dva tóny současně 
Vznik: skládáním.

dvoj sólo
- a, n.
dvojhlasé sólo, zdvojené sólo, sólo hrané dvěma kytarami současně 
Vznik: skládáním.

2.8.4. Technika hry
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hammering [hemerink]
- gu, m.
technika hraní tónu příklepem prstů levé ruky
Vznik: přejímáním z angličtiny {hammering: se stejným významem; od 
to hammer, v překladu tlouci kladivem).

kilo
- a, n.
dlouho znějící, neztlumený akord 
položit kilo
Vznik: metonymickým přenášením významu.

přepnout
- dok.
změnit zvuk nebo efekt pomocí pedálu; přešlápnout 
přepnout na čistý zvuk, přepnout pedál, přepnout si, přepnout se 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

přešlápnout
- dok.
změnit zvuk nebo efekt pomocí pedálu; přepnout
přešlápnout na čistý zvuk, přešlápnout pedál, přešlápnout si,
přešlápnout se
Vznik: metonymickým přenášením významu.

rozklad
- u, m.
zahrání jednotlivých tónů akordu postupně po sobě 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

sjet
-dok.
z vyššího tónu nebo akordu prsty levé ruky sklouznout přes ostatní 
tóny (akordy) na nižší tón nebo akord 
sjet z géčka na éčko
Vznik: metaforickým přenášením významu.

sjezd
- u, m.
posloupnost akordů nebo tónů postupujících od nej vyššího 
k nejnižšímu
Vznik: metaforickým přenášením významu.
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slide [slajt]
- u, m.
technika hry, při níž se mění tóny nebo akordy klouzáním prstů levé 
ruky po strunách
Vznik: přejímáním z angličtiny {slide\ se stejným významem; 
v překladu skluz, posuv).

sólovka
-y,f-
sólová kytara, náročnější kytarový part 
hrát sólovku
Vznik: příponovým odvozováním.

tahat (struny)
- nedok.
technika hry, při níž se struna po rozeznění vytáhne prstem levé ruky 
o půltón nebo celý tón výš; vytahovat 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

tapping [tepink]
- gu, m.
technika hry, při níž se tón zahraje ukazovákem nebo prostředníčkem 
pravé ruky na nej vyšších pražcích
Vznik: přejímáním z angličtiny {tapping: se stejným významem; od 
to tap, v překladu ťukat, klepat).

tlumeně
- adv.
technika hry, při níž je zvuk tlumen pomocí pravé ruky; dušeně 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

tlumit
- nedok.
hrát tlumeně, tlumit zvuk pomocí pravé ruky; dusit 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

vybrnkávání
- í, n.
postupné hraní a opakování jednotlivých tónů akordu 
Vznik: příponovým odvozováním.
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vybrnkávat
- nedok.
postupně hrát a opakovat jednotlivé tóny akordu 
Vznik: předponovým odvozováním.

vyjet
- dok.
z nižšího tónu nebo akordu prsty levé ruky sklouznout přes ostatní tóny 
(akordy) na vyšší tón nebo akord 
vyjet z éčka na géčko
Vznik: metaforickým přenášením významu.

výjezd
- u, m.
posloupnost akordů nebo tónů postupujících od nejnižšího 
k nej vyššímu
Vznik: metaforickým přenášením významu.

vytahovat (struny)
- nedok.
technika hry, při níž se struna po rozeznění vytáhne prstem levé ruky
o půltón nebo celý tón výš; tahat
Vznik: metonymickým přenášením významu.

zatlumit
- dok.
nenechat doznít tón nebo akord 
zatlumit to
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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2.8.5. Zvuk

bass [bejs  ̂
m.

basové frekvence; basy, low 
přidat bass, ubrat bass
Vznik: přejímáním z angličtiny (bass: se stejným významem; 
v překladu bas, basový tón).

basy
- ů, mn., m.
basové frekvence; bass, low 
přidat basy, ubrat basy
Vznik: přejímáním z angličtiny (bass: se stejným významem; 
v překladu bas, basový tón).

čistej
- adj.
bez jakéhokoli efektu
čistej zvuk, čistá kytara, hrát na čistej
Vznik: metonymickým přenášením významu.

čistej zvuk
- u, m.
kytarový zvuk bez jakéhokoli efektu 
hrát na čistej zvuk
Vznik: vytvářením sdružených pojmenování, 

high [haj
- f.
vysoké frekvence; treble, vejšky 
přidat high, ubrat high
Vznik: přejímáním z angličtiny {high: se stejným významem; 
v překladu vysoký).

low [lou] 
n.

basové frekvence; bass, basy 
přidat low, ubrat low
Vznik: přejímáním z angličtiny {low: se stejným významem; 
v překladu nízký).
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master [mástr
- u, m.
knoflík na ovládacím panelu komba k upravení celkové úrovně
hlasitosti zvuku
přidat master, ubrat master
Vznik: přejímáním z angličtiny {master: se stejným významem; 
v překladu hlavní).

mid
m.

středové frekvence; middle frequency, středy 
přidat mid, ubrat mid
Vznik: přejímáním z angličtiny {mid: se stejným významem; 
v překladu střed, střední).

middle frequency [midi fríkvensi

středové frekvence; mid, středy
přidat middle frequency, ubrat middle frequency
Vznik: přejímáním z angličtiny {middle frequency: se stejným
významem; v překladu střední frekvence).

otočit doleva
- dok.
snížit hlasitost; stáhnout, ubrat, ztlumit 
Vznik: vytvářením frazeologických spojení.

otočit doprava
- dok.
zvýšit hlasitost; přidat, zesílit
Vznik: vytvářením frazeologických spojení.

podladit
- dok.
zvolit nižší než standardní ladění kytary 
Vznik: předponovým odvozováním.

přidat
- dok.
zvýšit hlasitost; otočit doprava, zesílit 
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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sound [saunt]
- u, m.
specifický zvuk typický pro určitou kapelu, to, jak kapela zní; 
zvuk (1.)
Vznik, přejímáním z angličtiny {sound: se stejným významem; 
v překladu zvuk).

stáhnout
- dok.
snížit hlasitost; otočit doleva, ubrat, ztlumit
stáhnout kytary, stáhnout se
Vznik: metonymickým přenášením významu.

středy
- ů, mn., m,
středové frekvence; mid, middle frequence 
přidat, ubrat středy
Vznik: metonymickým přenášením významu, 

treble [trebl]

vysoké frekvence; high, vejšky 
přidat, ubrat treble
Vznik: přejímáním z angličtiny {treble: se stejným významem; 
v překladu vysoká frekvence).

ubrat
- dok.
snížit hlasitost; otočit doprava, stáhnout, ztlumit 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

vazba
-y, f-
akustická zpětná vazba 
chytit vazbu
Vznik: metonymickým přenášením významu.

vazbit
- nedok.
vytvářet akustickou zpětnou vazbu 
kytara vazbi
Vznik: příponovým odvozováním.
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vejšky
- ek, f.
vysoké frekvence; high, treble 
přidat, ubrat vejšky
Vznik: metonymickým přenášením významu.

volume
n.

hlasitost
přidat, ubrat volume
Vznik: přejímáním z angličtiny {volume: se stejným významem; 
v překladu hlasitost).

zesílit
- dok.
zvýšit hlasitost; otočit doprava, přidat 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

zkreslenej
-adj.
upravený pomocí efektu distortion
zkreslenej zvuk, zkreslená kytara, hrát na zkreslenej
Vznik: metonymickým přenášením významu.

zkreslenej zvuk
- u, m.
zvuk upravený pomocí efektu distortion
hrát na zkreslenej zvuk
Vznik: vytvářením sdružených pojmenování.

zkreslení
- í, n.
upravení zvuku pomocí efektu distortion 
hrát se zkreslením
Vznik: metonymickým přenášením významu.

ztlumit
- dok.
snížit hlasitost; otočit doleva, stáhnout, ubrat 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

129



zvuk
- u, m.

1. specifický zvuk typický pro určitou kapelu, to, jak kapela zní; sound 
kapela má dobrý zvuk, od posledního alba se zvuk kapely zmřnil 
Vznik: přejímáním z angličtiny {sound: se stejným významem; 
v překladu zvuk) nebo metonymickým přenášením významu.

2. výsledek práce zvukaře, to, jak kapela zní na konkrétním koncertě; 
nazvučení
dnešní zvuk nebyl dobrý
Vznik: metonymickým přenášením významu.
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booster [bústr]
- a/u, m.
efekt vytvářející zkreslený zvuk
Vznik: přejímáním z angličtiny {booster, se stejným významem; od 
to boost: zesílit).

compressor [kompresor
- u, m.
efekt protahující, prodlužující tón
Vznik: přejímáním z angličtiny {compressor, se stejným významem; 
od to compress: zhustit).

delay [dílej]
- e, m.
efekt opakující tón jako při ozvěně; echo
Vznik: přejímáním z angličtiny {delay: se stejným významem; od 
to delay: zpozdit).

distortion [distoršn]
- u, m
efekt vytvářející zkreslený zvuk
Vznik: přejímáním z angličtiny {distortion: se stejným významem; 
v překladu zkreslení).

drive [drajf]
- vu, m
efekt vytvářející zkreslený zvuk
Vznik: přejímáním z angličtiny {drive: se stejným významem; 
v překladu energie, hnací síla).

echo
- a, s
efekt opakující tón jako při ozvěně; delay
Vznik: přejímáním z angličtiny {echo: se stejným významem; 
v překladu ozvěna).

2.8.6. Typy efektů
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equalízer [ekvalizér]
- u, m
efekt zvýrazňující nebo potlačující jakékoli frekvence
Vznik: přejímáním z angličtiny (equalizer: se stejným významem; od
to equalize: vyrovnávat).

flanger [flend3r]
- a/u, m
efekt plynule měnící průběh zvuku strun podobně jako chorus a echo, 
spojuje vlastnosti obou
Vznik: přejímáním z angličtiny (flanger: se stejným významem; od 
to flange: obroubit, lemovat).

gain [gejn]
- u, m
efekt vytvářející ostrý, nabuzený, agresivní zvuk
Vznik: přejímáním z angličtiny (gain: se stejným významem;
v překladu zvýšení, vzestup).

halí [hal]
- u, m
efekt upravující zvuk tak, že zní jako ve velkém sále nebo v hale, 
vytváří dojem prostoru; reverb
Vznik: přejímáním z angličtiny (hall: se stejným významem; 
v překladu sál, hala).

chorus
- usu, m
efekt pravidelně posouvající tón, čímž vzniká jemné rozlaďování při 
současném zdvojení tónu, tedy efekt jako ve vokálním souboru 
Vznik: přejímáním z angličtiny (chorus: se stejným významem; 
v překladu sbor).

kvákadlo
-a , s
efekt umožňující plynulou změnu zdůraznění na určitém kmitočtu, 
zvuk pak připomíná kvákání; wah wah 
Vznik: příponovým odvozováním.
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overdríve [ouvrdrajf
- u, m
efekt vytvářející zkreslený zvuk podobný jako u lampového zesilovače 
Vznik: přejímáním z angličtiny (overdrive: se stejným významem; 
v překladu rychloběh, převod do rychlá).

phaser [fejzť
- u, m.
efekt vytvářející dojem přelévajícího se zvuku
Vznik: přejímáním z angličtiny {phaser: se stejným významem; od 
to phase: fázovat).

reverb
- u, m.
efekt upravující zvuk tak, že zní jako ve velkém sále nebo v hale, 
vytváří dojem prostoru; hall
Vznik: přejímáním z angličtiny {reverb: se stejným významem; od 
to reverberate: odrážet se)

wah-wah [uaua], [vava]
- - ,  m.
efekt umožňující plynulou změnu zdůraznění na určitém kmitočtu, 
zvuk pak připomíná kvákání; kvákadlo
Vznik: přejímáním z angličtiny {wah-wah: se stejným významem; 
pravděpodobně od onomatopoického citoslovce)
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fade-in [fejdin]
- u, m.
opak fade-outu, zesilování zvuku na začátku písně, vyvolávající dojem 
jeho přibližování
Vznik: přejímáním z angličtiny {fade-in: se stejným významem; 
v překladu zesílit).

fade-out [fejdaut]
- u, m.
odeznívání písně do ztracena
Vznik: přejímáním z angličtiny {fade-out: se stejným významem; 
v překladu zeslabit).

instrumentálka
;y , f -  _

instrumentální skladba, skladba pouze pro nástroje, beze zpěvu 
Vznik: příponovým odvozováním.

íntro
- a, n.
krátká úvodní (většinou instrumentální) skladba na nahrávce nebo 
na vystoupení kapely
Vznik: přejímáním z angličtiny {intro: se stejným významem; 
v překladu úvod, uvedení, představení).

kolečko
- a, n.
několik taktů skladby (nejčastěji čtyři nebo osm), pravidelně se 
opakujících ve stejné podobě nebo jen s malými obměnami 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

představovačka
-y, f-
část skladby (nebo celá skladba), během níž se jednotliví hráči kapely
představují publiku
Vznik: příponovým odvozováním.

2.8.7. Skladby
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přejet
- dok.
zahrát všechny písně z repertoáru kapely 
Vznik: metonymickým přenášením významu.

riff
- u, m.
sled akordů nebo tónů (zahraný na kytaru), který je základem písně 
Vznik: přejímáním z angličtiny {riff. se stejným významem; v překladu 
charakteristická figurace v jazzu).

stopka

krátká, nečekaná pauza v písni; stoptime
Vznik: mechanickým krácením a příponovým odvozováním.

stoptime [stoptajm]
- u, m.
krátká, nečekaná pauza v písni; stopka
Vznik: přejímáním z angličtiny {stoptime: se stejným významem; 
v překladu čas k zastavení, pauza).

věc
- i ,  f. 
skladba
Vznik: metonymickým přenášením významu, 

vyhrávka

krátká instrumentální melodie v rámci jedné skladby 
Vznik: příponovým odvozováním.

135



fesťák
- u, m,
hudební festival
Vznik: mechanickým krácením a příponovým odvozováním, 

hlavní kapela
- y, f-
kapela, která je nej důležitější, nejznámější ze všech kapel na 
vystoupení (o jejíž koncert se jedná)
Vznik: vytvářením sdružených pojmenování.

host
- a, m.
kapela nebo muzikant pozvaný, aby vystupoval na koncertě společně 
s hlavní kapelou
Vznik: metonymickým přenášením významu.

hraní
- í, n.
vystoupení kapely na zábavě, koncertě, festivalu
je t na hraní, mít v pátek hraní
Vznik: metonymickým přenášením významu.

jam [d3em]
- u, m.
setkání muzikantů, při němž spolu improvizují; jam session, session 
Vznik: přejímáním z angličtiny (jam = jam session: ^se stejným 
významem; v překladu provozování džezu pro vlastní zábavu 
s improvizací jednotlivých nástrojových skupin).

jam session [d3em sejšn
- -/u, f./m.
setkání muzikantů, při němž spolu improvizují; jam, session 
Vznik: přejímáním z angličtiny (jam session: se stejným významem; 
v překladu provozování džezu pro vlastní zábavu s improvizací 
jednotlivých nástrojových skupin).

2.8.8. Koncerty
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jamovat [d3emovat]
- nedok.
hrát na jam session
Vznik: přejímáním z angličtiny {to jam: se stejným významem; 
v překladu hrát na jam session) a příponovým odvozováním.

nazvučení
- í ,  n.
výsledek práce zvukaře, to, jak kapela zní na konkrétním koncertě; 
zvuk (2.)
dnešní nazvučení nebylo dobré 
Vznik: příponovým odvozováním.

nazvučit
- dok.
vytvořit požadovaný zvuk pro koncert 
nazvučit kytary, nazvučit kapelu 
Vznik: předponovým odvozováním.

odehrát
- dok.
zahrát koncert, vystoupit na koncertě 
musíme to odehrát, i kdyby nikdo nepřišel 
Vznik: předponovým odvozováním.

předkapela
-y. f-
kapela, vystupující na začátku koncertu, obvykle kapela méně známá 
než kapela hlavní 
Vznik: skládáním.

session [sejšn]
- -/u, f./m.
setkání muzikantů, při němž spolu improvizují; jam, jam session 
Vznik: přejímáním z angličtiny {session = jam session: se stejným 
významem; v překladu provozování džezu pro vlastní zábavu 
s improvizací jednotlivých nástrojových skupin).
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zábava
-y. f-
taneční zábava, koncert konající se na vesnici nebo malém městě, ne
v rockovém klubu nebo na festivalu
Vznik: metonymickým přenášením významu.

zábavová kapela
-y, f-
kapela,-vystupující převážně na tanečních zábavách; zábavovka 
Vznik: vytvářením sdružených pojmenování.

zábavovka
-y, f-
kapela^vystupující převážně na tanečních zábavách; zábavová kapela 
Vznik: příponovým odvozováním.

zvučit
- nedok.
provádět zvukovou zkoušku, vytvářet nazvučení 
Vznik: příponovým odvozováním.

zvukovka
- y, f-
zvuková zkouška, zkouška nazvučení před koncertem 
Vznik: příponovým odvozováním.
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2.9. a b e c e d n í  REJSTRIK

akustika 106 
ampeg 117 
aparát 108 
aparatura 108

B

bass 126 
basy 126 
b.c.rich 117 
bedna 108 
beglajt 122 
booster 131

compressor 131 
crate 117

fade-in 134 
fade-out 134 
fender 117 
fendrovka 118 
fesťák 136 
flajka 118 
flanger 132 
flying V 118 
footswiteh 109

gain 132 
géháesky 118 
gibson 118 
gibsonka 119

H

čistej 126 
čistej zvuk 126 
čuba 108

D

d'adaria 117 
delay 131 
desítky 108 
devítivoltovka 108 
distortion 131 
doprovod 122 
doprovodka 122 
drive 131 
dusit 122 
dušeně 122 
dvanáctistrunka 106 
dvanáctka 106 
dvojhmat 122 
dvoj sólo 122

efekt 109 
echo 131 
elektrika 106 
elektroakustika 106 
epiphonka 117 
equalizer 132

hall 132 
hammering 123 
high 126 
hlava 109 
hlavní kapela 136 
hokejka 109 
host 136 
hraní 136 
humbucker 109 
humbucking 110

CH

chorus 132 

I

ibanezka 119 
input 110
instrumentálka 134 
intro 134

J

jack 110 
jackson 119 
jam 136 
jam session 136 
jamovat 136 
jolana 119 
jumbo 106
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K

kilo 123 
klasika 107 
kolečko 134 
kombo 110 
krabice 110 
krabička 110 
kramerka 119 
kvákadlo 132

podladit 127 
prcátko 113 
processor 113 
prodlužka 113 
předkapela 136 
předky 114 
představovačka 134 
přejet 135 
přepínač 114 
přepnout 123 
přešlápnout 123 
přidat 127

láďa 111 
lampáč 111 
les paul 119 
linka 111 
low 126

M

malej jack 111 
marshall 119 
master 127 
mechanika 111 
mid 127
middle frequency 127 
mikrouš 111 
mix 111 
mixák 111 
mixpult 112 
multiefekt 112

N

nazvučení 136 
nazvučit 136

O

odehrát 136 
odposlech 112 
otočit doleva 127 
otočit doprava 127 
output 112 
overdrive 133

P.A. systém 112 
padesátka 112 
páka 112 
pás 113 
péáčko 113 
peavey 120 
pedál 113 
pes 113 
phaser 133

R

reprák 114 
reprobedna 114 
reverb 133 
riff 135 
roland 120 
rozklad 123

samec 114 
samice 114 
session 137 
shark 120 
singl 114 
sjet 123 
sjezd 123 
slide 124 
směšovač 115 
snímač 115 
sólovka 124 
sound 128 
stack 115 
stáhnout 128 
stopka 135 
stoptime 135 
stratocaster 120 
středy 128

šibenice 115 
šňůra 115 
španělka 107 
šťáva 115

tahat (struny) 124 
tapping 124 
telecaster 120 
tlumeně 124 
tlumit 124 
trace elliott 120
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treble 128 
trsadlo 115

U

ubrat 128 

V

vazba 128 
vazbit 128 
věc 135 
véčko 121 
vejšky 129 
velkej jack 116 
věž 116 
vibrapáka 116 
voluine 129 
vstup 116 
vybrnkávání 124 
vybrnkávat 125 
vyhrávka 135 
vyjet 125 
výjezd 125 
výstup 116
vytahovat (struny) 125

W

wah-wah 133 
washbum 121

yamaha 121 

Z

zábava 138 
zábavová kapela 138 
zábavovka 138 
zadky 116 
zámky 116 
zatlumit 125 
zesák 116 
zesílit 129 
zkreslenej 129 
zkreslenej zvuk 129 
zkreslení 129 
ztlumit 129 
zvučit 138 
zvuk 130 
zvukovka 138
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ZAVER

Cílem této práce bylo sebrání a utřídění výraziva u nás dosud málo 

prozkoumané slangové oblasti, oblasti slangu rockových kytaristů.

Pro ujasnění našeho přístupu k danému jazykovému materiálu a pro 

sestavení slovníku bylo nutné prozkoumání základních děl české 

lingvistiky věnovaných slangu. Při jejich porovnávání jsme zjistili 

terminologické nesrovnalosti v oblasti zkoumání slangů a jim blízkých 

útvarů a rozdíly v chápání souvisejících pojmů u jednotlivých autorů.

V teoretické části naší práce jsme se snažili postihnout tyto problémy 

a přístupy různých autorů k jejich řešení. Hlavním problémem se zdá být 

dvojí chápání termínu slang, označované jako širší a užší pojetí, z nichž 

širší, které v současné době převládá, pod tento termín zahrnuje mluvu'lidí 

spojených činností profesní i zájmovou. Jako převládající se v současnosti 

jeví také tendence nerozlišovat mluvu profesních a zájmových skupin na 

základě různé motivace vzniku jejich pojmenování, ^ale naopak 

upozorňovat na jejich rysy shodné, dokazující, že jde o útvary svou 

podstatou si velmi blízké.

Podařilo se nám shromáždit dostatečné množství jazykového materiálu, 

abychom mohli zmapovat distribuci a produktivitu jednotlivých 

onomaziologických postupů ve slangové slovní zásobě rockových 

kytaristů a porovnat ji s obecnými závěry J. Hubáčka (1971). Zjistili jsme,
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že výsledky našeho zkoumání se od výsledků Hubáčkových v mnohém liší, 

a pokusili jsme se najít příčiny. Jednu z hlavních spatřujeme ve vysokém 

výskytu slov přejatých z angličtiny, který jsme ve slangu rockových 

kytaristů zaznamenali. Domníváme se, že důvodem pro tento stav je 

skutečnost, že angličtinu lze v oblasti rockové hudby považovat 

za dorozumívací jazyk.

Naším cílem bylo i možné praktické využití slovníku, například 

začínajícími rockovými kytaristy. Práci se slovníkem by nejen jim mělo 

usnadnit abecední řazení slovníkových hesel a uvádění případných 

synonym. Projevem snahy o zpřístupnění výraziva z této oblasti je také 

srozumitelný výklad významu jednotlivých pojmenování.

Domníváme se, že Slovník rockových kytaristů může tedy přispět jak 

k přiblížení výraziva z této oblasti lidem stojícím mimo ni nebo do ní nově 

vstupujících, tak k poznání slangů, jejich charakteru a základních principů 

v rovině obecné.
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SOUPIS ZKRATEK

adj. -  adjektivum
adv. -  adverbium
apod.-  a podobně
dok. -  dokonavé sloveso
f. -  femininum
m. -  maskulinum
n. -  neutrum
např. -  například
nedok. -  nedokonavé sloveso
s. -  strana
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ANOTACE

Michaela Vondrušová

Slovník rockových kytaristů, Praha, 150 stran

Slovník rockových kytaristů má část teoretickou a část praktickou.

V teoretické části se zabývá pracemi o slangu v české lingvistice, 

především těmi, které v oblasti slangů řeší otázky terminologické 

a onomaziologické. Nejvíce prostoru je věnováno otázce širšího a užšího 

pojetí slangu v souvislosti s onomaziologickou motivací jeho výraziva. 

Práce se zaměřuje i na metodologické problémy zpracovávání slangových 

slovníků a všímá si materiálových prací z oblastí jí příbuzných. Praktická 

část přináší soupis slangového výraziva v oblasti rockových kytaristů. Zde 

sleduje především onomaziologické postupy ve slovní zásobě tohoto 

slangu a porovnává je s těmito postupy ve slanzích obecně.

Klíčová slova: slovní zásoba, slang, slangismy, profesionalismy, 

onomaziologické postupy.
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