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Abstrakt 

Vulgarita je fenomén, který je v současnosti zmiňován v souvislosti s dětmi
mladšího a staršího školního věku stále častěji, i když výzkumy mapující tento socio-
psychologicko-komunikační  jev  podle  mých  znalostí  chybí  jak  v české,  tak  i
zahraniční literatuře. Cílem této práce bylo  na základě  srovnání dvou případových
studií  tříd  přiblížit  dívčí  a  chlapeckou vulgaritu  a základní  charakteristiky jejího
výskytu ve školním prostředí v různých vývojových obdobích. Hlavními  metodami
bylo  polostrukturované  pozorování  a  polostrukturovaná  interview  se
zástupci/zástupkyněmi mladšího a staršího školního věku.

Výzkum poukázal na častější projevy vulgarity u chlapců v obou věkových
skupinách  a  žáků/žákyň  staršího  školního  věku.  V chování  dívek  byla  mezi
jednotlivými  obdobími  zaznamenána  výrazná  změna,  jejíž  důvodem  může  být
působení  výchovných  požadavků  kladených  na  dívky  zejména  v předškolním  a
mladším školním věku a jejich interiorizaci, která v období puberty v důsledku snahy
o emancipaci oslabuje. Studie poukazuje také na odlišná kritéria při vnímání dívčí a
chlapecké  vulgarity  a  při  posuzování  vulgarity  v různých  věkových  skupinách  a
poskytuje nástin základních charakteristik vulgarity u dívek a chlapců v mladším a
starším školním věku.          

Abstract

  

Vulgarity is a phenomenon which is mentioned very often in relation with
children  of younger  and older  school age.  However,  to our  knowledge,  research
mapping  this  socio-psycho-communication phenomenon is  missing  both in Czech
and  in  foreign  literature.  The goal  of this  thesis  is  to  describe  girls’ and  boys‘
vulgarity and basic characteristics of its occurrence in the school environment within
different development stages. The main methods used are half-structured observation
and half-structured interview with representatives of the younger and older school
age. 

The research indicates more frequent  exhibition of vulgar  behavior  by the
boys of both age categories and by the children of the older school age. There was a
significant  change  observed  in  the  behavior  of  girls  of  the  older  school  age in
comparison with the behavior in younger school age. We suggest that this change
may be caused by the influence of the educational demands put on girls of the pre-
school and younger school age and, on the other hand, by the tendencies to become
emancipated in the age of puberty. This study also emphasizes different criteria of
percepting girls’  and boys’  vulgarity and of judging vulgarity within different  age
categories  and provides  us with  an  outline  of  the basic  characteristics  of vulgar
behavior of girls and boys of the younger and older school age.           
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Úvod

Vole!  Krávo!  Debile!  Demente!  Do  píče!  Čuráku!  Zmrde!  Buzno!  Blbe!

Kurva! Do prdele! Cítíte se pobouřeni? Byla jsem na tom obdobně, ale po více než

týdnu stráveném v sedmé třídě základní školy a po zpracování této práce mě takové

pocity přešly a červeň mé tváře při konfrontaci s těmito slovy už nezdobí. 

Vulgarita.  Pojem  s primární  negativní  konotací,  různorodým  a  bohatým

obsahem,  trochu  až  nahánějící  hrůzu  kvůli  častému  paralelnímu  výskytu  s

agresivitou,  a  zároveň  téma,  které  jsem  si  zvolila,  jelikož  mě  přitahuje  a  ráda

pronikám do věcí,  které  se  mi  zdají  být  vzdálené  až  cizí.  Dnešní  společnost  je

přehlcena zprávami šířícími  se povětšinou z médií  o zkaženosti dnešní mládeže, o

její agresivitě a vulgaritě. Vždy, když jsem se s něčím podobným setkala, tak mi na

mysli  vytanuli  prarodiče, kteří s oblibou vše komentovali  slovy „staré dobré časy“

nebo „to za našeho mládí nebylo“. Informace o vulgaritě chlapců a zejména dívek

jsem podceňovala, vždyť jsem se za svého působení ve škole s ničím takovým téměř

nesetkala. Nebo setkala? Přehlížet tento fenomén jsem přestala v momentě, kdy jsem

si zvolila téma své bakalářské práce a v důsledku toho se začala více rozhlížet kolem

sebe a vnímat promluvy dětí, ale i dospělých. Najednou byla vulgarita všude okolo

mě.  Viděla jsem ji na billboardech, slyšela na ulici,  v tramvaji,  televizi, písničkách,

doma.  Záhy  jsem  zjistila,  že  ji  slýchávám  i  u  sebe, a  to  jsem  se  do  té  doby

považovala za bytost absolutně nevulgární. 

Moje  práce  si  klade  za  cíl  přiblížit  fenomén  vulgarity  z  teoretického  i

praktického hlediska, přičemž cílem empirické studie je porovnání vulgarity žáků a

žákyň mladšího a staršího školního věku. V první části je vyloženo teoretické pozadí

fenoménu vulgarity a další kapitoly jsou věnovány tématům souvisejícím s výskytem

vulgarity  ve  školní  třídě.  Jednotlivé  oddíly  přibližují  charakteristiku  vývojových

období,  školní  třídu  jako  sociální  skupinu  a  komunikaci  ve  škole.  Druhá  část

představuje výzkum,  který byl  realizován ve třetí a sedmé třídě základní školy,  a

jehož data byla získána prostřednictvím metod pozorování a interview. Hlavní oblastí

zájmu je porovnání vulgarity žáků na základě věku a pohlaví a přiblížení fenoménu

vulgarity ve školním prostředí skrz odpovědi na otázky kdy, kde, co, jak často, proč a

na koho.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1. FENOMÉN VULGARITY

1.1 O slově vulgarita.... 

Slovo vulgarita a slova  odvozená od kořene tohoto slova (vulgar)  vytváří

v českém  jazyce  autonomní  skupinu  slov,  jejichž  význam není  vázán  a  není

pochopitelný z dalších příbuzných (popř. antonymních)  slov. Jako synonymum pro

slovo vulgarita bývá uváděna obhroublost (Hartl, Hartlová, 2000), hrubost, sprostota,

všednost, obyčejnost, ale také lidovost (Pála, Všianský 1994). Mezi slova odvozená

patří podstatné jméno  vulgarizmus  značící  hrubý,  vulgární  výraz,  přídavné jméno

vulgární,  které  je  v určitém  kontextu  zaměnitelné  se  slovem  hrubý,  obhroublý,

sprostý,  popř.  zkreslený  nebo  zjednodušený.  Sloveso  vulgarizovat nese  významy

činit  vulgárním  a  mechanicky  nevědecky  zevšeobecňovat  nebo  zjednodušovat

(Lexikografický  kolektiv  ústavu  pro  jazyk  český,  2000).  Za antonymní  výraz  ke

slovu vulgarita považuji  slovo slušnost  popř. zdvořilost.  V této práci budou slova

mající kořen  vulgar  (tj.  vulgarita,  vulgarismus,  vulgarizovat,  vulgární)  chápána

zejména ve svém primárním významu – tj. jako synonyma pro sprostost, hrubost a

obhroublost.

1.2 Vulgarita a agresivita 

Vulgarita  a  vulgární  chování  se  velmi  úzce  pojí  s agresivitou1.  Zatímco

vulgarita  je  specificky  lidským  fenoménem,  agresivita  je  fenomén  objevující  se

1 Agresivita  =  útočnost,  u  člověka  se  může projevovat  jako reakce  na pocit  osobního ohrožení,
trvalejší osobnostní rys nebo symptom duševní poruchy nebo choroby. Agrese = útočné nebo výbojné
jednání. (Hartl, Hartlová, 2000)
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primárně v říši zvířat, kde má důležité opodstatnění nejen v boji o přežití.  Agrese2,

jejíž prostředkem je vulgarita, je dělena různě, pro tuto práci použiji dělení Hartla a

Hartlové (2000, str. 572) na čtyři stupně: „První probíhá bez vnějších projevů, pouze

v myšlení; druhý se projeví navenek, např.  nadávkou či  hrubým slovem; třetí  má

charakter  destrukce,  projeví  se bouchnutím dveří,  rozbíjením předmětů;  čtvrtý se

projeví  fyzickým  napadením  druhé  osoby.“ Vulgarita  je  prostředkem  agrese3 v

prvních dvou uvedených stupních, které se odehrávají na úrovni interní nebo externí

verbální nebo nonverbální komunikace. V případě agrese třetího a čtvrtého stupně se

jedná o komunikaci činem, jenž překračuje vulgaritu, a je přímým fyzickým střetem,

při  němž  dochází  k násilnému  útoku  na  neživé  věci,  zvířata  nebo  osoby.  Oba

fenomény bývají odpovědí na frustraci, úzkost nebo vnitřní napětí4. Agrese se může

projevit  otevřeně,  ale  může  být  také  „potlačena  a  projevit  se  krátkodobě

podrážděností  nebo  dlouhodobě  psychosomatickými  důsledky  a  být  přesunuta,

ritualizována, symbolizována.“  (Hartl, Hartlová, 2000, str. 23) Agresivita se může

projevovat  skrytě  ve  fantazii  nebo  myšlení  nebo  může  být  transformována  do

sociálně přijatelných forem5.

1.3 Vulgarita a gender  

Vulgarita je v rámci genderového řádu, jenž stojí v základu naší kultury a je

založen  na  předpokladu  rozdělení  téměř  celé  sociální  reality  „na  dvě  skupiny

(ženy/ženské a muže/mužské), které se vzájemně doplňují a vytvářejí ideální celek“

(Smetáčková,  2009),  asociována  spíše  s  maskulinitou.  Zatímco  s představou

správného  muže  vulgarita  spíše  koresponduje,  s představou  správné  ženy  je  v

protikladu.  Společnost  od mužů  a žen očekává chování,  které naplňuje  genderové

role, a pokud se rolím alespoň částečně nepodřizují, mohou být vystaveni sankcím. 

2 Agrese je vykládána jednotlivými směry zcela odlišně.  Např.  psychoanalýza považuje agresi  za
projev primárního pudu, etologie za součást instinktivní výbavy umožňující přežití, sociální učení za
naučenou odpověď. (Hartl, Hartlová, 2000)
3 Oba tyto stupně agrese mohou být doplněny ještě nonverbální vulgaritou. 
4 Toto vymezení vykládá vulgaritu pouze z pohledu funkce psychohygienické, nikoliv sociální, a
redukuje tím význam vulgarity oproti tomu, jak je pojímáná v této práci. 
5 Např. vyhrocené sportovní fandovství, soutěživé prosazování kariéry, posměch. 
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Ve shodě s tím, je verbální i neverbální vulgarita tradičně v české společnosti

pojímána  jako  „chlapské“  řeči.  Podobná situace  nastává i  u  agresivity.  Oba tyto

fenomény jsou vnímány jako typicky mužské, jejich prostřednictvím muži a chlapci

mohou zvyšovat svoji maskulinitu a vyskytnou-li  se u žen,  snižují  její  femininitu.

Působením  kultury  nám  jsou  předávány  genderové  stereotypy,  které  představují

zobecňující  představy  o  tom,  jaké  společné  charakteristiky  mají  jednotlivé  lidé

zařazení  na  základě  stanovení  jejich  biologického  pohlaví  do  skupiny  žen či  do

skupiny  mužů.  Z kognitivního  hlediska  stereotypy  slouží  k snadnější  orientaci

v sociální realitě. Vznikají přijetím společenské představy nebo na základě vlastních

zkušeností.  Díky  těmto  stereotypům  máme  tendenci  v naší  kultuře  a  priori

předpokládat, že muži jsou a mohou být agresivnější a vulgárnější než ženy.  

Představy genderových rolí,  jejichž  definice  je  v dnešní  době  volnější  než

dříve,  mají  tendenci  odrážet  se  v rozdílně  pojaté  výchově  chlapců  a  dívek.  Ve

výchově  jsou  uplatňovány  v podstatné  části  odlišné  cílové  představy,  k nimž

výchova směřuje, ale také odlišné výchovné postupy a kritéria hodnocení.  V rámci

genderové  socializace  jsou  dívky  a  chlapci  vedeni  k rozvoji  jiných  vlastností,

charakteristik, k pěstování odlišných aktivit  a zájmů. „Chlapci jsou od dětství více

podporováni  ve fyzických aktivitách jako je sport,  soutěživost,  častěji  mezi  sebou

bojují.“  (Janošová,  2008,  str.  163)  Záleží  na  jedinci6,  jestli  se  ztotožní  a  bude

naplňovat genderovou identitu nebo ji odmítne či nepřijme v plném rozsahu, čehož

očekávaným  důsledkem  mohou  být  odlišné  reakce  společnosti.  „Za  projevy

odpovídající genderovému chování bude odměňováno, za chování, které s ním bude

v rozporu bude kritizováno či zesměšňováno.“ 7 (Vágnerová, 2005, str. 23) 

Antier  (2004) upozorňuje  na změnu týkající  se nárůstu agresivity u dívek,

které se svými  projevy začínají  více  přibližovat  chlapcům.  „Rodiče ji nevědomky

odmalička podporují. Dívky jsou vedeny k nové ženské identitě, směsici koketnosti a

emancipace.“  (Antier,  2004,  str.  70)  Autor  uvádí,  že  u  dívek  je  pozorovatelný

výrazný vzestup verbální  vulgarity vůči  rodičům, ke kterým se později  přidávají  i

agresivní  protispolečenské  činy.  Antierova  slova  stvrzuje  Janošová  (2009)

poukázáním na současné výsledky studií,  které potvrzují  nižší  rozdíly v agresivitě

mezi dívkami a chlapci, než se obecně soudí. „Dívky prožívají zlost, vztek nebo zášť

možná v podobné míře jako chlapci.  Vlivem obecného očekávání a výchovy však

6 Genderovou představu si dítě utváří zejména od dění a interakcí v rodině. 
7 Domnívám se, že v dnešní moderní „volné“ době již tomu tak striktně nemusí být. 
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dívky tyto emoce projevují spíše nepřímým způsobem, méně  impulzivně,  nejčastěji

verbálně  –  nadávkami,  hádkami,  ale  též  pomluvami  a  intrikami.  Rozdílem  mezi

dívkami a chlapci není míra agrese, ale spíš její forma.“ (Janošová, 2009, str. 164)

Antier  (2004) přisuzuje  vzrůstající  vulgaritu  a  agresivitu  výchově,  zatímco podle

Janošové (2009) má výchova spíše vliv na formu agresivity, která se podle ní u dívek

narozdíl od chlapců projevuje spíše nepřímo. Toto tvrzení je v rozporu s Antierem,

který poukazuje  na  změnu v násilném  chování  žen,  které  je  výrazně  nižší  než u

mužů, ale pomalu narůstá. 

Fenomény vulgarity a agresivity přináleží stále spíše k chlapcům (mužům) a

jsou u nich i více tolerovány, i když děvčata (ženy) svou emancipací dosahují toho,

že „v současné době není tlak na genderově podmíněnou diferenciaci tak velký, jak

býval,  genderově  nepřiměřené projevy  jsou  více  tolerovány,  především  u  dívek.“

(Vágnerová, 2005, str. 24)

1.4 Druhy vulgarity

Vulgarita je  zastřešujícím slovem, pod které se toho vtěsná mnoho. Záleží

především  na  společnosti  a  jejich  členech8,  co  za  vulgaritu  považují,  jaký  k ní

zaujímají  postoj a jak na ní reagují.  Vulgaritu považuji za sociálně-psychologicko-

komunikační  fenomén  projevující  se  v  řeči,  chování,  ale  i  myšlení  jedinců.

Základními druhy vulgarity je vulgarita verbální a nonverbální. 

Synonymem pro verbální  neboli  slovní  vulgaritu může být  obhroublost  ve

slovním projevu (Hartl, Hartlová, 2000). Pod tento druh vulgarity spadají převážně

sprostá slova, nadávky, urážky a klení. 

Funkce  verbálních  vulgarismů  jsou  vázány  na  samotný  význam  slova.  O

funkci  obsahovou se jedná  v případě,  že  je  slovo  použito  se  záměrem něco  jím

obsahově  vyjádřit,  a o funkci  formální,  pokud použití  slova nepřináší  do obsahu

8 V textu teoretické části práce pod pojmy žák, učitel, student, spolužák, člen, vyučující, zástupce,
představitel, rozumím osoby obou pohlaví. 
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sdělení nic nového. Vulgární slova s formální funkcí jsou pouze vycpávková a stávají

se stále častěji součástí naší mluvy, aniž by v daných situacích vyjadřovala intenzivní

emoční hnutí.  „Pokud vulgární  výrazy už nemají spojení  se silnou emocí, ztrácejí

smysl.  Jsou  to  jen  značky  slov.“  (Kramulová,  2009,  str.  23)  Autorka  v jejich

nadměrném užívání vidí riziko představující zužující se a zjednodušující se slovník.

Podobně o vulgarismech smýšlí i Svěrák (in Kramulová, 2009), který se domnívá, že

pokud se sprostých slov nadužívá, stávají se normou a tím ztrácí svůj primární smysl.

Stejně jako nonverbální komunikace existuje i nonverbální vulgarita, která se

může vyskytovat i autonomně bez řečového doprovodu, ale v mnoha případech řeč

doplňuje. Mezi nonverbální vulgarismy patří nejen různá gesta a posunky, která jsou

ve společnosti známa svým nelichotivým až agresivním významem, ale za vulgární

může být považován také pohled, hlasová intonace, rytmus nebo kadence slov. 

Vulgarita nebo vulgární výrazy mají  četnější zastoupení ve slovním podání

než v písemných projevech, ve kterých lidé spíše a snáze dodržují zásady spisovné

češtiny.  Lidé  mluví  více  než  píšou  a  verbální  komunikace  je  svižný  dynamický

proces, při kterém je člověk ve většině případů v přímém kontaktu s druhou osobou

nebo  osobami.  Díky  tomuto  přímému  kontaktu  jsou  lidé  přítomni  při  vzniku

jednotlivých různě intenzivních afektů, přičemž ty negativní se mají tendenci odrážet

v mluvě  prostřednictvím používání  vulgarismů.  Příčinou  použití vulgarismu  může

být také aktérova interpretace osob účastnících se komunikace nebo jejich chování.

Při psaní (pokud pominu různé chaty, které nahrazují komunikaci osobní) se člověku

dostává většinou dostatek  času,  tudíž  intenzivní  afekty  mohou odeznít  a  v psané

formě se již neprojeví v takové síle. Nonverbální vulgarita v písemné komunikaci má

k dispozici výrazně omezené neverbální prostředky, za které může být  považováno

užití  velkých  písmen,  škrtání,  malůvky  v textu  nebo  různé  znaky,  kdy  mezi

označujícím  a  označovaným  může  být  vztah  arbitrární  nebo  vztah  založený  na

podobnosti. 

1.5 Příčiny a funkce 
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Zdeněk  Svěrák  (in  Kramulová,  2009),  mj.  absolvent  pedagogické fakulty

v oboru český jazyk  a lingvistika,  definuje  4 základní funkce vulgarity - úlevnou,

rozněcovací,  potupující  a  komickou.  Vybíral  (in  Tvarůžková,  Ludvíková,  2004)

kromě těchto funkcí vymezuje další,  které by se daly hromadně označit  přívlastkem

sociální. 

Funkce  úlevná  neboli  psychohygienická  přichází  na  řadu  ve  chvílích

podráždění, naštvání, zklamání,  ale i strachu a úzkosti a v copingových strategiích.

Použitím vulgarity dochází  k úlevě,  přičemž  vulgarismů,  jenž  jí  způsobují,  podle

Svěráka (in Kramulová, 2009) není mnoho a musí být zvoleny správně. 

Marynčák (2002) definuje úlevnou funkci z psychoanalytického hlediska, kdy

za hnací  sílu  života nepovažuje  stejně  jako Freud rozum, nýbrž pudy,  instinkty a

vášně,  díky kterým se vulgarismy dostávají do našich myšlenek, mluvy a chování.

V dnešní  moderní  civilizaci,  která  radikálně  odmítá  obranný  mechanismus  útoku

neboli agrese, může docházet k nedostatečnému odreagování pudového agresivního

chování a právě použitím vulgarismů ze sebe lidé mohou dostávat část nahromaděné

energie,  která  se  dříve  uvolňovala  použitím agrese.  Dle  Lorenze jsou požadavky

dnešní doby těžko slučitelné ba dokonce neslučitelné s požadavky našich vrozených

pudů,  což může vést  v určitých případech až ke vzniku  psychopatologie,  neurózy

nebo delikvence (In Marynčák, 2002). Dnešní „pohodlný“ svět nevyžaduje ani příliš

mnoho pohybu, který také může sloužit k odbourávání nahromaděné energie, proto

lidé, mezi jejichž zájmy se neřadí pohyb a sport, mohou být k používání vulgarismů

ještě náchylnější. 

Vulgarismy v těchto případech plní tzv. psychohygienickou úlevnou funkci a

tím zastupují roli ventilu, který uvolňuje nahromaděnou a přebývající energii. Funkci

ventilu, s jehož pomocí se zbavujeme agrese, napětí,  strachu, zmiňuje i Kramulová

(2009) a Vybíral (in Tvarůžková, Ludvíková, 2004). Domnívám se, že tato funkce

vulgarismů je primární a má smysl, který může být těžko nahrazen něčím jiným pro

společnost přijatelnějším. 

Rozněcovací  funkci  Svěrák  (in  Kramulová,  2009)  vysvětluje  existujícím

potenciálem vulgarismů  vzrušit  a rozpoutat slovní přestřelku nebo dokonce fyzický

útok. Častým trendem je oplatit vulgarismus vulgarismem a pokud ani jedna ze stran

neukončí  vzájemnou  výměnu,  může  verbální  komunikace  přerůst  do  fyzického
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napadnutí.  Třetí Svěrákova funkce potupující přichází na řadu v případě,  kdy chce

jedinec  někoho  ponížit,  čehož  se  snaží  dosáhnout  prostřednictvím  vulgarit

směřujících na osobu dotyčného. Potupující funkce může být také spojena se snahou

získat nad druhým převahu. Čtvrtá a poslední funkce podle Svěráka (in Kramulová,

2009) je funkce komická, která nastává v případě, že je vulgarismus použit např. ve

vědeckém nebo slušném projevu,  do kterého se nehodí.  Tato funkce se uplatňuje

např. v divadle, v běžném životě výjimečně.     

Vybíral  (in  Tvarůžková,  Ludvíková,  2004)  zdůrazňuje  sociální  význam

vulgarit, kdy jedním z důvodů jejich použití je stvrzení příslušnosti k určité skupině

nebo  touha po  začlenění  se  do určité  skupiny.  „Sprosté  slovo  může sloužit  jako

odznak nebo jiný symbol skupinové příslušnosti. V takových případech se dokonce

vyprazdňuje sémantika nadávky, přátelé si říkají vole, ale také čuráků apod. (Vybíral

in Tvarůžková, Ludvíková, 2004). Opačně ale může směřovat také k odlišení, kdy si

lidé  od  užívání  vulgarit  slibují  odlišení  své  osoby od  osob slušných.  Používání

vulgarit může podle Vybírala být také důsledkem přizpůsobení se módě, může vést

k zvednutí sebevědomí v nepříjemných  situacích,  odvrácení útoku nebo postrašení

protivníka.  K užívání  vulgarity může vést  také očekávané dosažení povzbudivého

účinku nazývané kakofenizmus, kdy jsou obhroublé výrazy používány v lichotivém

smyslu (Marynčák, 2002). Cílem vulgarismu v těchto případech je nabudit  a dodat

sílu. 

Vulgarismy ztrácí svůj primární smysl  v případech, kdy se jejich používání

stane pouhým  zvykem nebo  neuvědomovanou  normou,  přičemž  sociální  význam

částečně zůstává. Vulgarismy se v těchto případech neregistrují (např. už neslyšíme

slovo  vole),  ale  jejich  absence  bude  patrná  a  vezme na  sebe  nový  význam.  Z

„ventilujících“  slov  se  tak  stanou  pouze  slova  obyčejná,  neplnící  žádnou  pro

organismus významnou funkci.  Nonverbální  vulgarita může zastávat  stejné funkce

jako vulgarita verbální a vulgarita verbální jí může být nahrazena.

Podle  Huga  (2006)  mají  nespisovné  výrazy  a  vulgarismy  v naší  řeči

nezastupitelnou funkci. Při správném použití mohou být zdrojem informací o náladě

a postoji mluvčího, čímž přispívají k pochopení komunikace jako celku. Marynčák

(2002, str. 145) zastává názor, že „porozumět řeči  nadávek a vulgarizmů znamená

porozumět lidské duši.“ 

14



1.6 Užití a důsledky

Vulgarismy  mohou  vyvolávat  mnoho  rozmanitých  reakcí např.  agresi,

opovržení, potupu, nenávist, smutek, strach, zklamání, ale také pobavení, zamyšlení

nebo lhostejnost.   

„Nadávkou jak známo můžeme mířit  do černého nebo pouze do vzduchu.

Můžeme použít ostré nebo slepé náboje. Někdy chceme pomocí nadávky kousnout a

jindy jenom zaštěkat, ale může se stát, že nám nadávka nechtě vylítne z úst a někoho

urazíme,  aniž  bychom  k tomu  měli  nejmenší  oprávnění  nebo  skrytý  důvod.“

(Marynčák, 2002, str. 9) Vulgarita produkovaná jedincem může být mířena na vše,

co nás v našem světě na cestě životem obklopuje. Objektem se může stát sama osoba

produkující  vulgarismus,  druhý  člověk,  různě  velké  skupiny  lidí,  jejichž  členy  a

členky můžeme ale také nemusíme znát, zvířata, věci neživé, konkrétní i abstraktní

(Marynčák, 2002).    

Neexistuje žádné vymezení, co už je a co ještě není vulgarita, o tom rozhodují

vždy pouze aktéři/aktérky dané situace. Záleží vždy na tom, kde, kdy, kdo, komu,

proč a jak nadává. Někdy může být za vulgarismus považováno i slovo, které nemá

primárně negativní konotaci, ale slovním zabarvením a způsobem vyřčení se i z něj

může vulgarita stát (Marynčák, 2002).

1.7 Vulgarismy v češtině 

 „ Čeština je krásný, vysoce kultivovaný a výrazově bohatý jazyk. K bohatství

českého jazyka patří neodmyslitelně také jeho nespisovné vrstvy a útvary.“ (Hugo,

2006) Podle Zdeňka Svěráka (in Cibulka,  2008) zaujímají  vulgarismy,  které Hugo

(2006) považuje  za  koření jazyka,  ve  slovní  zásobě  nenahraditelné  místo.  Slovní
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zásobu přirovnává k vysoké skříni s mnoha šuplíky a zatímco v nejvýše položeném

šuplíku se nacházejí slova vznosná, s klesajícími šuplíky se dostáváme až k nejnižší

zásuvce, kterou obsazují slova jaderná, vulgární, tabuizovaná. 

Vulgární  slova jsou  řazena mezi  slova expresivní  a  jsou  charakterizována

záporným citovým příznakem (Hauser 1986), vyjadřují  negativní  a silně  emotivní

postoj k člověku nebo věci, vůči kterým jsou směřována. Ve vulgarismech se mohou

vyskytovat jednotlivé figury, které jsou užívány zejména v básních. Jedná se např. o

oxymorón9 (živá  mrtvola),  tropus10 („Máš  hovno“)  nebo  také  dysfemismy11

(„Chípni!“, „Žer!“).   

Vývoj vulgarismů 

Stejně jako jazyk, i vulgarismy prochází vývojem. Ve vývoji vulgarismů jsou

patrné  zejména  dva  trendy.  První,  kdy  se  z neutrálních  výrazů  stávají  výrazy

vulgární.  Jako příklad  tohoto trendu mohou sloužit  slova děvka, jenž  v 18. století

označovalo služebnou, nebo šukat, které znamenalo popocházení z místa na místo. A

druhý,  kdy  staré  vulgarismy  začínají  být  „opotřebované“,  ztrácí  na  intenzitě  a

uvolňují  prostor  novým,  které  plní  psychohygienickou  funkci  lépe.  Původní  síla

vulgárních  výrazů  již  není  vnímána,  i když  v běžné mluvě  přetrvávají.  Příkladem

může  být  označení  ty  vole.  „Častým  užíváním  se  původní  význam  vulgarismu

devalvuje. Nadávka ztratila častým užíváním na síle a stala se běžným označením

v rámci vrstevnické skupiny.“ (Kramulová, 2009, s. 23) 

Vulgarismy u nás a ve světě 

Jak již bylo uvedeno výše, ve všech jazycích jsou vulgarismy součástí slovní

zásoby,  v každém  jazyku  a  zemi  jsou  však  do  jisté  míry  specifické  a  souvisí

s kulturou. „Nadávka je nositelem určité sociální skutečnosti a nelze ji izolovat od

komplexu celkové duchovní kultury doby i té které země,“ (Marynčák, 2000, str. 11).

Vulgarismy se od sebe liší také četností používání v řeči a jejich množstvím v jazyce.

Podle  lingvistky  Albeny  Angelové  (in  Tvarůžková,  Ludvíková,  2004)  se  čeština

9 Oxymorón je básnická figura spojující sova, která jsou běžně ve významovém rozporu. 
10 Tropus je záměna pojmenování na základě podobnosti nebo pojmové souvislosti, což je např.
metonymie nebo metafora. 
11 Dysfemismy vyvolávají zesílení nepříjemných skutečností. 
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nachází  přibližně  ve středu pomyslného  žebříčku.  Zatímco  mezi  nejslušnější  patří

obyvatelé  Japonska,  kteří  vulgární  slova  používají  málo,  na  opačné  straně  se

nacházejí Angličané a Angličanky, kteří vulgárními výrazy nešetří. 

I přesto, že se vulgarity v jednotlivých jazycích liší, mají společné kořeny, za

které „se dá považovat tělesnost, sexualita a pokušení shodit z výšin vysoce stojící

hodnoty.“ (Kramulová, 2009, str. 22) V germánských jazycích se nejčastěji  užívají

vulgarismy spojené s vyměšováním (korpolalika12) - za důvod by se dal považovat

vztah Němců k čistotě a jejich puntičkářství. V zemích jižní a východní Evropy, kde

jsou hodnoty velmi často spojeny s náboženstvím a kde náboženství pro obyvatele

zastává významnou roli,  se  vulgarity velmi  často odkazují  na  světce,  Boha nebo

Pannu  Marii  a  jedná  se  především  o  vulgaritu  sexuální  nebo  sexuálně-incestní

(pornolalika13). V českém jazyce tento druh vulgarit  chybí,  stejně  jako u nás chybí

v jiných  jazycích  velmi  oblíbené  vulgarity  týkající se  „sexuálního  násilí  na

soupeřově  matce“ (Kramulová,  2009),  jež  bývá  symbolem  zachování  rodu14.

V románských  jazycích  dominují  vulgární  slova  spjatá  se  sexualitou  odkazující

k pubertě, tedy období pohlavního  zrání.  Obliba  těchto vulgarit  vzrůstá a v dnešní

době není výjimkou v četném používání ani v českém jazyce. (Kramulová, 2009)    

Vulgarismy používané v češtině  mají  svůj původ v jednotlivých  dialektech,

ve  slovech  zastaralých  nebo  cizích15.  Inspirací  pro  české  nadávky  obecně  byl

zejména německý16, slovenský, polský, ruský, maďarský a francouzský jazyk.

V češtině  dominuje  zejména  skupina  vulgarismů  spojených  se  sexualitou.

Jednotlivé podskupiny tvoří slova odvozená od genitálií (kokot, piča aj.), synonyma

slovesa souložit (mrdat, džigaj aj.) a slova od synonym odvozená (zmrde, pičus, aj.),

označující lidi odlišné sexuální orientace (buzna, kuřbuřt aj.), synonyma prostitutky

(kurva, děvka aj.) a slova od nich odvozená (kurvit). 

Druhou  velkou  skupinou  vulgarismů  tvoří  slova  související  s procesem

vylučování,  jedná  se  především  o  označení  částí  těla  přímo  spojených  s tímto

12 Korpolalika odborný název pro anální a fekální vulgární výrazy (např. Arschloch, Scheiβe) 
13 Pornolalika odborný termín pro sexuálně nebo sexálně-incestní vulgární výrazy. 
14 Oblíbenost této vulgarity zdůrazňuje fakt, že se vyskytuje napříč mnoha jazykovými skupinami –
vyskytuje  se  např.  v angličtině  („motherfucker“),  ruštině,  slovenštině  („Jebem  Ti  mať“),
jihoevropských a částečně i východoevropských zemích. 
15 Např. slovo kunda má kořeny v lat. slově cunnus (zákaznictvo), v Německu Kundschaft, vých.
Něm. Kunte, Kutte; stř. Něm. Kunda (Obrátil, 1999, str. 101). 
16 Např. vulgární označení záchodu hajzl vzniklo z německého slova Die Häusel, což je v překladu
zdrobnělina od slova dům, a myslí se tím kadibudka, která byla dříve součástí každého dvora. 
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procesem  (např.  prdel),  dále  pojmenování  procesů,  produktů  a  míst  určených

k vylučování  (srát,  hovno,  hajzl  aj.).  Do  dalších  významných  skupin  spadají

podstatná  jména  označující  názvy  živočichů  (vůl,  kráva  aj.)  a  slova  označující

snížené kognitivní schopnosti až různé stupně mentálního  postižení,  popř. poruchy

(blb, debil aj.) 

Tyto  čtyři  vyjmenované  skupiny  neobsáhnou  všechny  vyskytující  se

vulgarismy,  protože za vulgarismus může být považováno v určitých situacích vše.

Často  mohou  být  vulgarismy  zesíleny  přídavným  jménem,  které

předchází podstatnému,  a  je  v  nich  důležitá  právě  nadsázka  charakteristického

vnitřního  nebo vnějšího  znaku, která je pro nadávky příznačná (Marynčák, 2002).

Vulgarismy jsou často tvořeny také spojením dvou případně  více slov (zkurvysyn,

kuřbuřt aj.).        

K zamyšlení však zůstává, proč jsou některá slova považována za vulgarismy,

když  jejich  jiné  tvary se  stejným kořenem a synonyma  spadají  do škatulky  slov

spisovných.  Neznámý autor na internetu se zamýšlí:  „Tam kde to jde, odvozují se

slova takto:  vrtá se vrtákem, padá se s padákem, ale čůrá se...lulánkem? Přitom

slovo „čůrat“ vulgární není, ale odvozenina, kterou se tato činnost provádí už ano.“

(Aktovka-x,  2005).  Lingvisté  a  lingvistky  se  vulgarismy  příliš  nezabývají  a

nepodávají tedy odpověď, což je škoda, protože právě ve vulgarismech se jazyková

kreativita projevuje více než v jiných oblastech.   

1.8 Vulgarismy ve společnosti 

„Tolerance  společnosti  ke  sprostým  slovům  je  čím  dál  větší,“   soudí

Ludvíková  a  Tvarůžková   a  Uličný  dodává  „Společnost  za  poslední  léta  velmi

zhrubla.  Zejména  ta  česká,  Moravané  zůstávají  slušnější.“  (in  Ludvíková,

Tvarůžková, 2004) V dnešní době narážíme na vulgarismy všude. Zatímco dříve byla

místa, kam nepatřily 17, dnes se situace mění. Stačí si zapnout televizi a podívat se na

17 Používání vulgarismů bylo typické pro určité sociální skupiny, od kterých se občané distancovali a
označovali  řeč  protkanou  vulgarismy  jako  mluvu  sprostého  lidu.  Vulgarismy  také  patřily  do
„chlapských“ řečí, které byly povětšinou uskutečňovány v hospodě. (Tvarůžková, Ludvíková, 2004)  
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film, zprávy nebo přímý přenos z Poslanecké sněmovny nebo Senátu, pustit si rádio a

zaposlouchat se do textů některých písní, „prosurfovat“ internet nebo se zaposlouchat

do rozhovoru dětí nebo dospělých v tramvaji.  

Vulgarismy se přibližují lidem a mají na to velký vliv zejména média. I když

ze  zákona18 před  desátou  hodinou  večerní  nesmí  být  v televizi  vysílány  žádné

vulgarismy, nezřídka se stává, že tomu tak není. Příkladem může být např. nedávné

vysílání  pěvecké soutěže Česko-slovenská superstar. Diváky byli  v neposlední řadě

děti,   mladistvé slečny a chlapci.  Porota i někteří soutěžící nechali  volný průchod

svým emocím  do té míry,  že  na místech  použití  vulgarismů  nestíhali  pracovníci

televize reagovat a tzv. vypípávat sprostá slova. Že lidem užívání vulgarity v médiích

není lhostejné, dokazuje fakt, že si vysílací radě stěžovaly zhruba dvě desítky diváků.

Hartl  a  Hartlová  (2000)  tuto  skutečnost  také  potvrzují  -  podle  výsledků  šetření

veřejného mínění  lidem narozdíl  od nahoty vadí verbální  vulgarita ve sdělovacích

prostředcích a v reklamách. 

Fenomén  vulgarity  není  v dnešní  době  charakteristický  pro  určitou  část

společnosti,  ale  vyskytuje  se  napříč  všemi  vrstvami,  což  dokazují  i  vrcholní

představitelé  státu,  které  má  člověk  tendenci  považovat  za  elitu  národa.  Podle

Hoskovcové představují vulgarismy v podání osob, které by měly být vzorem nebo

elitou, největší riziko, protože kauzy s použitím vulgárních slov nebo gest posunují

jejich použití nejen mezi školáky, ale i mezi dospělými 19 (in Kramulová, 2009). 

Děti a vulgarita 

V dnešní době slýchávají děti již od útlého věku vulgarismy nejen v médiích,

ale  i  od  rodičů.  Vulgarismy  mohou  směřovat  na  ně  samotné20,  na  partnera  či

partnerku (tj.  na svého druhého rodiče), na mnohé další  objekty,  ať  už živé  nebo

neživé, nebo mohou být součástí neuvědomované normy v mluvě rodičů. Tato slova

se pak pro dítě mohou stát stejnou normou a zvykem jako pro jejich rodiče, kteří

nemusí  hovořit  vulgárně  úmyslně,  ale  užívají  vulgární  výrazy  pouze  jako  slova

vycpávková s funkcí  formální.  Podle lingvisty Oldřicha Uličného  (in Tvarůžková,
18 Jedná se o zákon č.  231/200 Sb.  o provozování rozhlasového a televizního vysílání. „Vulgarity
v televizi podle vysílací rady porušují zákon, který zakazuje vysílat pořady a upotávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.“ (Novinky, 2009)
19 Autorka uvádí jako příklad případ s kauzou Mirka Topolánka „jsi jednička“. 
20 Hoskovcová (in Kramulová, 2009) upozorňuje, že pokud dítě pravidelně slýchá vulgarismy snižující
jeho hodnotu, mohou se stát součástí jeho sebepojetí a myšlenkového světa.           
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Ludvíková,  2004)  je  v dnešní  společnosti  normální,  že  rodiče  mluví  před  dětmi

sprostě. Děti to poté přejímají  a užívají,  aniž by v některých případech věděly,  co

slova znamenají.

1.9 Vulgarita z hlediska psychologie a psychologických systémů  

Vulgarita  v první  řadě  souvisí  a  vzniká  s intenzivními  emocemi.  Podle

Marynčáka se kromě emocí v nadávání projevuje volní a rozumová stránka psychiky

každého člověka, protože právě skrz rozum promlouvají ústa a jazyk je bezmocný při

proměně myšlenek ve slovo. Také se domnívá, že kdybychom měli více duší, jak se

tradovalo zejména v antice, tak zatímco produktem nižší  duše by byla  zlost, vztek

(popř. agrese) stejně jako je tomu u zvířat, vulgarismy by patřily a byly produkovány

vyšší  duší,  kterou  už  zvířata  vybavena  nejsou.  Každá  nadávka,  kterou

vyprodukujeme nebo která dopadne na naší  hlavu,  v nás uchovává svůj  otisk a je

„solí, kterou si sypeme do ran každodenní reality.“ (Marynčák, 2002, s. 17)

Vulgarita  je  fenoménem  interdisciplinárním  a  může  být  tedy  zkoumána

mnohými  vědními  obory,  např.  lingvistikou,  psychologií,  sociologií,  kulturní

antropologií  nebo  genderovými  studiemi.  V rámci  psychologie  spadá  fenomén

vulgarity, tedy specifické části komunikace a chování, svým obsahem pod základní

psychologickou  disciplínu  –  psychologii  sociální,  a může  být  vykládán  optikou

různých  psychologických  systémů.  Naznačím  možné  výklady  z  pohledu

psychoanalýzy, individuální a analytické psychologie a behaviorismu.

Kořeny  vulgarity  a  celý  fenomén  vulgarity  může  být  vysvětlován

psychoanalytickým  pohledem.  Použití  vulgarismů  by  se  dalo  přičíst  momentální

výhře složky id zastupující  vášně,  pudy a instinkty,  v konfliktu struktur psychiky,

kdy dojde k aktuální  ventilaci  přebývající  negativní  energie.  Jak jsem již  popsala

výše,  vulgarita úzce souvisí  se sexualitou a agresivitou, což jsou fenomény,  které

jsou  podstatnou součástí  (v prvním případě  si  dokonce troufám tvrdit  základním

pilířem) psychoanalýzy. Z hlediska psychoanalýzy vykládá vulgaritu i Jiří Kocourek
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(in  Kramulová,  2009),  který  spojuje  vznik  jednotlivých  druhů  vulgarismů

s jednotlivými psychosexuálními stádii, jak je definoval a popsal Freud21. 

Adlerova individuální psychologie by mohla vulgaritu vykládat jako důsledek

posedlosti touhy člověka po moci, který si od jejího užití slibuje její dosažení, popř.

je její užívání důsledkem komplexu méněcennosti, kdy člověk nespokojený sám se

sebou si  může  skrz  verbální  nebo  neverbální  vulgaritu  léčit  nebo  zmírňovat  své

vlastní nedostatky způsobem, který ponižuje druhé. 

Z pohledu Jungovy analytické psychologie by se vulgarismy daly považovat

za součást kolektivního nevědomí, na které se člověk během svého života rozpomíná,

což do jisté míry bere v úvahu i Marynčák (2002, str. 38), který píše: „Lze si položit

otázku, zda snad i mnohá hrubá slova, vulgarismy a nadávky jsou už v nás geneticky

zakódovaná a my si je namnoze postupně jenom znova vybavujeme a doplňujeme.“ 

Pokud by byl fenomén vulgarity pojat behaviorálním přístupem, pak by byla

vulgarita vysvětlována pouze ze zřejmého vypozorovatelného chování a v potaz by

se nebraly vnitřní proměnné, které při produkci vulgarismů mohou sehrávat důležitou

úlohu.

Domnívám se,  že vulgarita je  široký pojem a všechna uvedená paradigma

mohou  odkrývat  část  tohoto  fenoménu.  Osobně  se  přikláním  zejména  k pojetí

psychoanalýzy a individuální psychologie. 

   

21 Např.  „Mezi druhým a čtvrtým rokem se dítě učí osobní hygieně a pozornost je do značné míry
zaměřena na vyměšování.  ... Pokud se v tomto vývojovém období setká s neadekvátními projevy ze
strany rodičů  a vychovatelů,  může  se  to  v dospělosti  promítnout  tak,  jako by dotyčný v této fázi
ustrnul.  Zůstává pro  něj  určující.  Má pak  například  větší  tendenci  k šetrnosti,  k čistnotnosti,  ke
zdůrazňování estetična jako opačných hodnot exkrementu.“ (Kocourek in Kramulová 2009)
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2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH OBDOBÍ

SE ZAMĚŘENÍM NA FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ

VULGÁRNÍ CHOVÁNÍ

2.1 Počátky používání vulgarismů dětmi 

 Nejen děti staršího nebo mladšího  školního  věku, ale i věku předškolního

znají a používají vulgární výrazy. Podle Antiera (2004) děti již od 3 let, kdy se naučí

zachovávat  čistotu, používají  sprostá slova z důvodu odstranění přebytku energie.

Oblibu dětí si tato slova získávají nejen zvukomalebností22, ale také jako spolehlivé

poutače pozornosti dospělých. „Malé děti  přejímají  zachycená slova, používají  je

v důvěrném prostředí,  tedy většinou v rodině  a mezi  sourozenci  a pozorují  jejich

dopad.“ (Mlčoch, 2009) Antier se domnívá, že děti si používáním zakázaných slov

před dospělými  dokazují,  že již  umí  oponovat.  „Odvážit  se šokovat tatínka nebo

maminku před ostatními znamená nebýt už zcela závislým děťátkem.“ (Antier, 2004,

str.  60)  Děti  vědí,  že se jedná o slova zakázaná,  nechápou však  významy  těchto

výrazů a nevycítí adekvátní situace pro jejich použití. Ve výskytu vulgárních výrazů

u dětí existují značné interindividuální rozdíly. Antier (2004, str. 61) v používání vidí

přímou úměru: „ Čím více byly zahanbovány, když se počuraly, tím větší bude jejich

vynalézavost  a  tím raději  budou  stále  opakovat  neslušná slova,  která  objevily.“

Reakce překvapených rodičů na vulgaritu dětí jsou rozdílné. Případná kritika by ale

měla být směrována na volbu slov, ne na osobnost dítěte. (Mlčoch, 2009)

Dědičnost a prostředí jsou činiteli psychického vývoje, přičemž různé teorie

předpokládají  stejný  podíl  obou  faktorů.  Dědičnost,  genetické  dispozice,

„p ředstavují informace, na nichž závisí vytvoření předpokladů pro rozvoj různých

psychických vlastností.“  (Vágnerová,  2005, str.  12) Samotná varianta  konkrétních

vlastností ale závisí také na působení vnějšího prostředí. Vulgarita souvisí zejména s

emotivní složkou psychiky, podílí se na ní však také složka volní a rozumová a dle

evoluční  perspektivy  by  se  prakořeny vulgarity  daly  hledat  právě  v genetických

dispozicích.  Prostředí,  do kterého se dítě  narodí a ve kterém vyrůstá, ale  sehrává

22 Základ některých vulgárních výrazů je v citoslovcích.
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důležitější úlohu. Zatímco v dospělosti už záleží spíše jedinci, s kým se bude stýkat,

co bude dělat, kde bude žít, i když jeho možnosti i volby jsou ovlivněny dosavadními

zkušenostmi, děti na vybranou nemají. 

Důležitým prvkem je sociokulturní prostředí, do kterého dítě patří,  a jehož

prostřednictvím  probíhá  socializace.  Mezi  socializační  činitele  kromě  společnosti

(resp.  obecných  sociokulturních  vlivů)  patří  hodnoty,  způsoby  chování,  aktuální

sociální  kontext,  média,  ale  také  sociální  vrstva,  jejíž  je  jedinec  díky  rodičům

členem. Ta dítěti  „obecná pravidla zprostředkovává a interpretuje, zaujímá k nim

nějaký postoj. Každá sociální vrstva se může vymezovat jinými hodnotami, normami

a s tím souvisejícím stylem života.“  (Vágnerová,  2005, str.  17) Dítě  je  vrženo do

určité sociální vrstvy a rodiny, která zastává určité normy, hodnoty a postoje, které

dítě  přejímá.  Pokud je  součástí norem používání vulgarismů  v běžném slovníku  a

chování, ať již v případech, kdy plní nebo neplní svou primární psychohygienickou

funkci, stane se používání a přijímání vulgarismů i pro něj normou. Potíže nastanou

v případech,  kdy  opustí  primární  skupinu  a  bude  za  používání  vulgarismů

v sekundární  skupině  (tj.  mateřské  nebo  základní  škole)  sankcionováno,  aniž  by

chápalo, proti čemu se provinilo.  

Zejména  v  minulosti  bylo  časté  používání  vulgárních  výrazů  spojováno

zejména s nižší vrstvou neboli se „sprostým lidem“ (Tvarůžková, Ludvíková, 2004).

Dnes se vulgarita objevuje  již  ve všech vrstvách společnosti,  nejvíce  se však stále

drží mezi členy nízké sociální vrstvy23, což znevýhodňuje zejména děti, které jsou od

dětství obklopeny vulgarismy v mluvě  a v chování svých rodičů,  kteří je používají

bez  ohledu  na  adekvátnost  situace.  Takové  chování  je  v sekundárních

institucionalizovaných  skupinách  nepřípustné  a  může  zapříčinit  negativní  efekt  a

ovlivnit přístup k žákovi.  

Členem  určité  sociální  vrstvy  se  dítě  stává  skrz  rodinu,  která  je

nejvýznamnější sociální skupinou a ve které mohou být aplikovány různé výchovné

přístupy.  „Rodina dítě ovlivňuje biologicky i sociálně.“ (Vágnerová, 2005, str. 18).

Dítě v důsledku sociálního učení napodobuje chování rodičů včetně jejich verbálního

vyjadřování a získává zkušenosti, jak se řeší problémy. Pokud je doma dítě svědkem

toho, že se rodiče vulgárně častují, ať již v případě výskytu nějakého problému nebo

23 Mezi nízkou sociální vrstvu je v mnoha případech řazena menšina Romů, kteří na území ČR žijí.
Slova pocházející z romštiny tak pozvolna pronikají mezi vulgární výrazy. Důkazem toho je např.
vězeňský slang. 
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bez příčiny (je to pro ně norma), může to přenést do podobných situacích ve školce

nebo  ve  škole.  V těchto  případech selhává  úloha  rodičů  hodnotit  dětské projevy

„odměnami a tresty,  jež  mu pomáhají,  aby se v situaci  orientovalo“  (Vágnerová,

2005, str. 18), protože tímto mu orientaci ztěžují. Pokud naopak součástí trestu bude

používání  vulgarismů,  potom i  dítě  dál  bude  používat  vulgarismy.  Jak  jsem  již

uvedla  výše, četné užívání vulgarismů může způsobit, že se vulgarita pro dítě stane

normou,  kterou se budou řídit  ve  vztahu s  vrstevníky,  součástí jeho  sebepojetí a

myšlenkového světa. 

2.2 Mladší školní období (charakteristika žáků 3. třídy) 

Žáci a žákyně třetí třídy základní školy dosahují v tomto období standardně

devátého až  desátého roku věku a jsou  dle  Vágnerové (2000) přesně  na  pomezí

raného a středního školního věku, podle Langmeiera a Krejčířové (2007) spadají do

mladšího školního období, které trvá od šesti do deseti až jedenácti let. Mladší školní

věk  je  chápán  jako  období  klidu  před  bouří  dynamického  období  dospívání  a

psychologové  a  psychiatři  toto  období,  ve  kterém  kontinuálně  probíhá  vývoj,

považují za „nenápadné, klidné, bez velkých konfliktů,“ (Čáp, Mareš, 2001, str. 228).

Toto zklidnění umožňuje dětem soustředit se na vstup do školy a na přijetí změn a

nároků  s tím  souvisejících.  Vulgární  chování  se  objevuje  i  v tomto  vývojovém

období,  i  když  jeho  používání  není  časté a  obvyklé.  „Mnohé slovní  útoky,  jako

nadávky,  nezdvořilost  a urážky,  zakrývají  pocity méněcennosti;  může to být  opět

chování naučené od dospělých nebo jiných vzorů, touha po pozornosti nebo způsob,

jak oplácet  nespravedlivému světu.“  (Hadj-Moussová,  str.  57)  Funkce vulgarismů

v tomto období je  převážně  psychohygienická,  i  když  se může objevit  i  sociální,

pokud se prostřednictvím použití vulgarismů snaží odlišit od ostatních.

Děti  v  mladším školním  období již  dokážou odhadnout,  jak  se  jeví  jejich

chování  druhým  osobám  a jak  jsou  posuzovány  jejich  názory  a  postoje.  Pokud

dospělí  lidé  poskytují  zpětnou  vazbu  takto  starému  dítěti,  začíná  to  být  pro  něj

užitečné. Zpětná vazba by však měla být podobná u „různých“ dospělých osob, aby u
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dětí nevedla  ke zmatku. Dítě při  použití určitého vulgárního  projevu předpokládá

reakci svého okolí a je důležité, aby se tato reakce k dítěti od dospělého dostala.

Zatímco v předchozích obdobích se dítě domnívá,  že je středem všeho a že

vše  s ním souvisí,  v tomto období dochází  ke  změně  dětských  úvah o kauzalitě.

Přestává si myslet,  že je  středobodem veškerého dění a že se jej  vše musí týkat

(Vágnerová, 2005). Dalo by se tedy říci, že pokud se rodiče hádají a používají u toho

vulgarismy,  dítě  již  dokáže pochopit,  že nemusí  být  ono příčinou  jejich  hádek  a

slovních  vulgárních  přestřelek,  ale  že  příčinou  může  být  událost,  která  s ním

nesouvisí a na které nemusí mít podíl. V tomto období bývá pro děti také typické, že

přijímají  skutečnost  takovou,  jaká  je.  Pokud  tedy  dochází  v domácím prostředí

pravidelně k ostrým výměnám názorů okořeněnými vulgarismy nebo pokud je běžný

domácí slovník plný vulgarismů, mohou mít děti pocit, že právě tato řeč/chování je

normální.   

V období  mladšího  školního  věku dochází  neustále  k  obohacování  slovní

zásoby na což má vliv rodina, škola, média a vrstevnické skupiny, přičemž každá ze

skupin  ho  rozvíjí  specifickým  způsobem.  Dítě  má  tendenci  si  v tomto  věku

zapamatovat výrazy, které se mu zdají  být  užitečné nebo pokud nabývá pocitu, že

osvojení  a  užívání  vede  ke  zvýšení  jeho  prestiže,  jak  je  tomu v případě  užívání

slangu  nebo  specifických  způsobů  oslovení,  které  jsou  typické  pro  vrstevnickou

skupinu  (Vágnerová,  2005). Na dětský slovník,  ale  i chování,  mají  vliv  i  média.

„Televize,  film,  video  a  četba  dávají  dítěti  množství  informací  a  také  pobídek

k napodobování  modelů.  Bohužel  jsou  to  příliš  často  agresivní  modely.“  (Čáp,

Mareš, 2001, str. 231) Agresivní  modely se často pojí také s vulgaritou a chování

bohaté na tyto dva fenomény dětem velmi často imponuje. Mareš s Čápem (2001) se

domnívají,  že  toto chování  se  líbí  zejména  chlapcům,  kteří  ho  považují  za  vzor

mužného  chování.  Díky  častému  výskytu  v televizi  mohou  nabývat  dojmu,  že

agresivita  a vulgarita je  přípustná,  povolená a že běžně  pomocí těchto fenoménů

mohou řešit konflikty, do kterých se během života dostanou (Martínek, 2009).   

Na chování dětí má v této fázi nenahraditelný vliv  rodinné soužití,  které je

komplexem rozmanitých  a stabilních  interakcí,  ve kterých se mimo  jiné  projevuje

specifický vztah mezi rodiči a dítětem. Rodina je významnou složkou dětského světa

a interakce uvnitř  mohou být  různé, což formuje  jak  slovník  dítěte, tak také jeho

chování. Děti stále vnímají a akceptují své rodiče jako autoritu, i když dokáží již říct,
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co jim na vztahu k nim vadí, což potvrzuje 8letý Vojta „Moje největší přání je, aby

máma na tátu nekřičela.“  (Vágnerová, 2000, str.  170) Pokud je  vztah mezi rodiči

klidný a spolehlivý, pak si ho děti příliš nevšímají,  pokud je ovšem problematický a

konfliktní, může se stát zdrojem úzkosti a přání dětí jsou pak podobná jako Vojtovo.

Neharmonický  vztah  mezi  rodiči  může  poznamenat  dítě  na  celý  život,  protože

interakce mezi otcem a matkou představují model vzájemného vztahu, který se stává

reprezentantem  všech  vztahů  tohoto  druhu,  žádný  jiný  totiž  tak  dobře  neznají

(Vágnerová, 2005). „A ť už se doma děje cokoliv, děti to mohou považovat za normu.

Např.  rodičovské  hádky  může  dítě  vnímat  jako  běžný  komunikační  vzorec.“

(Vágnerová, 2005, str. 275) Děti komunikaci již rozumí a domnívají se, že se jedná o

standardní  variantu, protože standard pro ně  představuje jejich  prostředí. Pokud je

typický model komunikace, ve kterém jsou ve velkém množství přítomny vulgární

výrazy, potom je velmi pravděpodobné, že se bude dítě chovat podobným způsobem

v  jakémkoliv  vztahu.  Děti  si  tento  model  přenesou  do  budoucnosti,  do  svých

vlastních mezilidských a především partnerských vztahů. 

Mladší  školní  období je  charakteristické také emoční stabilitou a odolností

vůči  zátěži,  Erikson  dokonce  toto  období  popisuje  citovou  vyrovnaností  (in

Vágnerová,  2005).  Děti  bývají  většinou  optimistické,  mají  tendenci  interpretovat

veškeré dění pozitivním způsobem, jejich převažující emoční ladění bývá vyrovnané.

Pokud dojde k nějakému výkyvu, pak je zřejmá jasná příčina. Dalo by se tedy říci, že

výkyvů  vedoucích k vulgárnímu nebo agresivnímu chování není příliš a pokud ano,

tak se dá lehce určit důvod tohoto chování.     

V období mladšího  školního  věku je typický rozvoj sebehodnotících emocí.

„Sebehodnotící  emoce  tvoří  jednu  ze  složek  sebepojetí,  její  emoční  aspekt,

ovlivňující sebelásku i sebeúctu.“  (Vágnerová, 2005, str. 264) Poté, co dítě vstoupí

do školy,  je  velmi  často konfrontováno s výkonem, chováním a projevy ostatních

dětí,  výsledkem čehož je hodnocení dospělými,  vrstevníky a poté i sebou samým.

Hodnocení  sebe  sama  vzniká  v závislosti  na  hodnocení  druhých.  „Hodnocení

žákových  výkonů  může  mít  vhodné  i  nevhodné  formy  a  podle  toho  působí  na

sebehodnocení dítěte.“  (Čáp, Mareš, 2001, str. 230). Žákům se potřebuje dostávat

zejména pozitivního  hodnocení,  protože „úspěch posiluje sebedůvěru (mohu si být

sám sebou jistý, mohu se na sebe spolehnout).“ (Vágnerová, 2000, str. 166). Pokud

ale  „snaživá  pracovitost  není  podchycena  a  povzbuzována,  ale  je  naopak
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podlamována,“  (Helus,  2003,  str.  64)  má  to  negativní  vliv  na  vývoj  a  utváření

osobnosti.  Neustálá  kritika,  jež  nemusí  mít  vulgární  podobu,  ale  její  efekt  na

osobnost  bude stejný,  a rodičovo zklamání,  jež  může být  projevované vulgárními

výrazy,  se  může stát  součástí  sebepojetí  dítěte a může vést  ke  vzniku  komplexu

méněcennosti, který se může stát rysem osobnosti24.  

2.3 Starší školní období (charakteristika žáků 7. třídy)

Žáci  a  žákyně  sedmé  třídy  spadají  do  období  rané  adolescence,  resp.

pubescence, které je vymezeno věkem jedenácti až patnácti let. Fáze pubescence je

dělena  do  dvou  úseků,  přičemž  žáci  sedmé  třídy  se  nacházejí  právě  na  jejich

rozhraní.  Mají  již  téměř  za  sebou období prepuberty25 a  vstupují  do fáze  vlastní

puberty  (Langmeier,  Krejičířová,  2005).  Pubescence  je  „v ěk  plný  neklidu,

dramatické proměny těla i duše, kdy jedinec nejen ví a umí víc než před tím, ale také

a především se transformuje do jiné podoby.“ (Helus, 2003, str. 68)  

Užívání  vulgarismů  je  v tomto  období  velmi  běžné,  dalo  by  se  říci,  že

dosahuje  maxima,  i  když  mezi  jednotlivými  adolescenty  jsou  přirozeně  značné

rozdíly  v míře používání.  Funkce použití vulgarismů  jsou rozmanité.  Velmi  často

v tomto věku mohou být  vulgarismy prostředkem stvrzení  příslušnosti ke skupině,

jejich používáním se mohou jedinci snažit získat převahu, zvýšit si sebevědomí nebo

zahnat strach a úzkost. Vulgarita v starším školním věku může být  také projevem

módy. 

 „Současní  dospívající  chápou  dětství  jako  dobu,  kterou  je  třeba  co

nejrychleji zvládnout a vyrovnat se dospělým, přinejmenším v některých oblastech.“

(Vágnerová, 2005, str. 321). Zbavení dětských atributů se snaží docílit nejrůznějšími

způsoby, přičemž jedním z nich může být používání vulgarismů, které jim zajišťuje

24 Může dále působit jako činitel svádějící v úkolových situacích k apatii a rezignaci nebo k vyhýbání
se úkolům a nárokům, či k obviňování z předpojatosti a nespravedlivosti. (Čáp, Mareš, 2001) 
25 Vývojové období bezprostředně před pohlavním dospíváním; vyznačuje se kritičností, změnou
postoje k dospělým, k hrám, dosavadním zájmům, pohybovou nemotorností, zaměřeností na sebe a
svůj vnitřní svět. (Hartl, Hartlová, 2000)
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odstup od dětí a s tím související zbavení se jednoznačné sociální podřízenosti, ale i

odstup od dospělých v rámci formálních vztahů. 

V období  pubescence  dochází  k výrazným  tělesným  změnám  –  tělesnému

dospívání,  které  je  spojeno  také  s dospíváním  pohlavním.  Tělesná  proměna  má

subjektivní význam, „který závisí na představě o atraktivitě dospělejšího zevnějšku,

na  psychické  vyspělosti  jedince  i  na  sociálních  reakcích,  které  tuto  změnu

doprovázejí.“ (Vágnerová, 2005, str. 326). Člověk si musí projít procesem tvorby a

přijetí nové identity, který ovlivňuje  měnící se chování druhých lidí  přicházejících

s pubescentem  do  styku.  „Reakce  mohou  být  velmi  rozmanité  podle  toho,  jaký

subjektivní význam pro ně tato změna má a jaké asociace navozuje.“ (Vágnerová,

2000, str. 212-213) Reakce okolí ovlivňují sebepojetí pubescenta. Pokud se setkává

s lidmi, kteří negativně až vulgárně reagují na změny, může dojít k nárůstu nejistoty

a  radikálnímu  zhoršení  sebehodnocení.  Tělesným  a  pohlavním  dospíváním

procházejí dříve dívky než chlapci, a to ve věku, kdy se ony a stejně tak jejich stejně

staří spolužáci psychicky nachází na infantilní  úrovni. Do styku však přicházejí se

staršími  osobami  a  zejména  starší  chlapci  mohou  „blb ě  čumět  a  pokřikovat

sprosťárny.“  (Vágnerová, 2005, str. 327) Svým dospíváním se nejdříve dívky stávají

objekty sexuality (sexuální touhy) a pak začíná období trvající do konce života, ve

kterém se stávají témata vztahů, sexuality a všeho s tím spojeného velmi důležitým a

aktuálním.  V důsledku toho se zvyšuje  výskyt  používání  vulgarismů  spojených se

sexualitou. 

Pokud pubescent není dlouhodobě spokojen26 se svým tělem nebo pokud je

tělesně  odlišný,  může  dojít  k pocitům  zklamání,  úzkosti,  napětí  v situacích,  ve

kterých má zevnějšek význam, vzteku a zlosti,  který si může ventilovat vulgárním

vymezením  sebe  sama,  ať  už  na  myšlenkové  nebo  verbální  úrovni,  popř.  může

docházet až k autoagresi. 

Starší  školní  období  se  kromě  viditelného  fyzického  dospívání  pojí  také

s vnitřními hormonálními  proměnami,  které  „stimulují změny emočního prožívání,

jehož  výkyvy  mohou  upoutávat  pozornost  a  ovlivňovat  aktuální  hodnocení

dospívajícího.“  (Vágnerová, 2005, str. 323) V oblasti citového dospívání se změny

projevují „kolísavostí emočního ladění, větší labilitou, dráždivostí, tendencí reagovat

26 V době puberty je krátkodobá nespokojenost se svým tělem jevem normálním, běžně se
vyskytujícím. 
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přecitlivěle i na běžné podněty a nárůstem emočního zmatku.“ (Vágnerová, 2005, str.

340)  Pubescenti  mohou být  „přecitlivělí  vůči  věcem,  které  je  mohou  ponižovat,

zesměšňovat,  urážet,  nerespektovat“.  (Helus,  2003,  str.  72)  V této  době  mohou

pubescenti považovat za vulgaritu útočící na svoji osobu téměř  vše, emoční reakce

vyznačující se různou intenzitou a povětšinou krátkodobým trváním a proměnlivostí

nemusí  být  přiměřené. Změny  v emočním  chování  se  mohou  projevovat  větší

impulzivitou a nedostatkem sebeovládání,  což může přispívat  k nepatřičnému užití

vulgarismů. 

Dospívající  bývají  charakterizováni  jako  vztahovační,  přecitlivělí 27 a  často

také  radikální,  což  se  projevuje  také  v případech,  kdy  reagují  zkratkovitými

generalizacemi28.  Vyznačují  se  tendencí  nadměrně  kritizovat  a  sklonem  k

polemizování.  V této době narůstá i hostilita, agresivita a negativismus, který může

být  zaměřen  vůči  všemu  možnému  včetně  sebe  sama.  Důsledky  všech  těchto

přechodných změn se projevují ve zvyšujícím se počtu interpersonálních konfliktů,

jejichž součástí může být vulgární chování. 

V  druhé  fázi  vzdoru,  jak  označují  pubertu  psychologové,  se  pubescenti

osvobozují z vázanosti na rodiče. Přitom může docházet k odmítání názorů, postojů,

příkazů a zákazů rodičů „po určitou dobu jakoby „ze zásady“ proto, že vycházejí od

rodičovské autority.“ (Mareš, Čáp, 2001, str. 234) V tomto období začínají nabývat

značný význam pro pubescenty vrstevníci,  se kterými mají tendenci se ztotožňovat.

V pubertě dochází k začleňování do skupiny vrstevníků (viz 3.3), což může mít také

vliv na používání vulgarismů.  

27 Typickými pro toto období jsou negativní emoce vznikající jako důsledek kritických reakcí od
druhých lidí. Často je prožíván smutek, znechucení, zlost nebo komplexní negativismus vůči všemu
možnému, včetně sebe sama.  
28 Pokud je např. naštve učitel, mohou mít tendenci se vulgárně vyjadřovat nejen o jednom konkrétním
subjektu, ale o všech lidech, kteří mají společné povolání.   

29



3. SOCIÁLNÍ SKUPINA – ŠKOLNÍ T ŘÍDA

Školní třída se řadí svou velikostí ke středním29 sociálním skupinám. Obvykle

dosahuje  většího  vlivu  než jedinec  a ovlivňuje  všechny své členy,  zejména jejich

sociální dovednosti a charakter. Chování žáků a žákyň, ať již vhodné či nevhodné, je

proměnnou,  jež  vzniká  ze  vzájemného  působení  jejich  osobností  a  školního

mikrosociálního prostředí, ve kterém se pohybují a na němž závisí celkové chování

třídy. (Čáp, Mareš, 2001) Chování jedince ovlivňují specifické interakce v konkrétní

třídě a originální složení kolektivu vrstevníků, jejichž vliv je v době dospívání větší

než vliv  autorit  z mladšího  školního  věku,  tj.  rodiče nebo  učitele.  V  každé třídě

vzniká  specifické originální  sociální  klima,  na kterém se podílí  všichni  žáci třídy,

skupiny žáků, na něž se třída člení, jedinci stojící mimo tyto skupiny, jednotliví žáci

a také učitelé působící  v této třídě.  (Čáp, Mareš, 2001) Vedle  tříd, kde se většina

žáků cítí dobře30, existují také třídy, kde sociální klima zahrnuje fenomény vulgarity,

agresivity až šikanování31, pocházející byť jen od skupiny žáků. Důsledkem může být

nepříjemný čas strávený v tomto kolektivu pro většinu jeho členů. 

K vulgaritě může docházet ve školním prostředí v rámci sociálních konstelací

uvnitř  skupin chlapců nebo dívek, vzájemně  mezi dívkami a chlapci,  mezi třídou a

vyučující, veřejností nebo jinou skupinou (např. jinou třídou). 

29 Podle většiny starších koncpecí k malým sociálním skupinám. 
30 I v těchto třídách může být přítomna vulgarita, která ale nemusí být vnímána negativně. 
31 Pokud se  vulgární  nebo  agresivní  chování  jedinců  opakovaně  vyskytuje  ve  školní  třídě  a  je
namířeno proti konkrétnímu spolužákovi, může se jednat o fenomén šikany. Projevem šikany mohou
vedle přímých fyzických útoků být také vulgarismy adresované slabšímu jedinci, který se tak může
stát  „ter čem nemístných žertů,  nadávek,  urážek.“ (Martínek,  Kameníčková,  2008,  str. 7) Jedna z
forem šikany může být také používání vulgární přezdívky nebo vulgárních narážek na rodinu, která je
zejména  pro dítě  v mladším školním období  nejcitlivějším  tématem.  „Dít ě  ze  sociálně  slabšího
prostředí na adresu svých rodičů slýchá nepříjemné poznámky, jeho rodiče jsou haněni díky svému
chování či postavení ve společnosti.“ (Martínek, Kameníčková, 2008, str. 7)
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3.1 Mladší školní třída a třída v období střední adolescence

V mladším  školním  věku ovlivňuje  vztahy mezi  žáky  a  strukturu skupiny

zejména  třídní  učitel,  který je  bezvýhradně  přijímanou  autoritou.  Ve třídě  panují

hierarchické vztahy vyskytující  se i mezi vrstevníky.  „U čitelka, ale také spolužák,

jemuž svým preferováním předává část své moci, jsou přijímáni jako představitelé a

strážci norem.“  (Hrabal, 2002, str. 45) Ve třídě jsou shora nastoleny základní prvky

skupinové struktury, kterými bývají  normy a pravidla  vzcházející  od učitele,  který

zastává  ve  třídě  zásadní  roli,  protože  jeho  hodnocení  jednotlivých  žáků  bývá

základem pro jejich přijetí nebo odmítnutí ostatními spolužáky. V mladším školním

období žije typicky třída s učitelem „svorně a nekomplikovaně pospolu“ (Rupert in

Hrabal,  2002,  str.  46),  i  když  už  nyní  dokáže  být  tvrdá  a  bezohledná  zejména

v případech výskytu „jiného“dítěte. Děti v tomto věku jsou orientovány na normu,

která je dána jimi  a především vyučující,  protože význam dospělé autority je nyní

stěžejní. Jakékoliv vybočení z této normy odsuzují. Jinakost nebo vybočení z norem

se může  projevovat  různými  způsoby32,  např. také odlišností  norem,  s  nimiž  žák

přichází  do školy.  Dítě nesoucí si z domácího  prostředí aktivní  slovník  bohatý na

vulgarismy, se bude negativně odlišovat od ostatních dětí, a pravděpodobně již v této

době bude odmítáno spolužáky kvůli  negativnímu hodnocení a kárání, které se mu

dostane ze strany učitelky.  Pokud se nedokáže požadavkům skupiny  přizpůsobit,

„mohou být reakce okolí nepříznivé a mohou další vývoj jeho osobnosti negativním

způsobem ovlivnit. Sociální zkušenost se může zafixovat a pocit nejistoty, který z ní

vyplývá, je bude zatěžovat i v dalších vývojových fázích.“ (Vágnerová, 2005, str. 21)

Kromě autority vyučujícího začínají mít ve třetí třídě vliv vytvářející se kamarádské

vztahy, jež tvoří zástupci stejného pohlaví. Tyto vztahy nemívají zpočátku dlouhého

trvání, postupně se stávají trvalejší. (Hrabal, 2002)

Narozdíl od mladších školních tříd jsou třídy druhého stupně charakteristické

dynamickým  vývojem  třídní  skupiny.  Třída  v tomto  období  nefunguje  jako

neformální  jednotná skupina,  ale  dochází ke vzniku  na škole  nezávislých  part33 a

32 Např. výška, barva kůže, brýle, neúspěchy v učení, vady řeči, tělesné vady atd. (Hrabal, 2002)
33 Typické pro časnou adolescenci. Jsou dívčí nebo chlapecké, téměř nikdy smíšené. Mají obvykle 3 –
10 členů, jde v nich o každodenní komunikaci. Vůdčí osobnost má většinou maskulinní nebo
femininní rysy, které jsou ostatními obdivovány, členové skupin bydlí většinou blízko sebe. (Macek,
2003)
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dočasných  seskupení  (viz  3.3),  ve  kterých  se  do  popředí  dostávají  vrstevnické

vztahy, jenž se stávají po jedenáctém roce života pro člověka těmi nejdůležitějšími.

V této době  „sílí potřeba rovnocenného partnerství a korektnosti ve vrstevnických

vztazích a „zachování“ pravidel hry.“ (Hrabal, 2002, str. 48) Současně roste význam

sexuality, zatím pouze jako tématu, ne činnosti, který se odráží ve způsobu mluvy a

je zohledněn ve vyjednávání vztahů mezi dětmi. I nyní ještě převažují vztahy mezi

jedinci  stejného  pohlaví,  „vztah  k pohlaví  druhému je plný rozpaků  i  provokací,

plachosti i neurvalosti, ohleduplnosti i hrubosti.“ (Helus, 2003, str. 70) Z dětství se

promítají  hierarchické  vztahy  nadřazenosti  a  podřazenosti,  přičemž  sílí  odpor  ke

skutečně nebo domněle  nepravým autoritám. Výrazný pokles závislosti na autoritě

učitele  může predikovat  protikladné postoje k jeho  požadavkům.  Třída v této fázi

začíná  vyučující  kriticky  hodnotit,  i  když  obliba  a  vliv  žáka neustále  souvisí  se

školním prospěchem, „což svědčí o přetrvávajícím dominantním působení postojů a

hodnocení učitele na hodnotící postoje spolužáků.“  (Hrabal,  2002, str.  50) Žáci a

žákyně  druhého  stupně  a  víceletých  gymnázií  procházejí  obdobím  sociálních  a

morálních změn,  které také ovlivňují  vývoj samotné třídy.  Tato období jsou často

považována za jedna z „výchovně nejkomplikovanějších.“ (Hrabal, 2002, str. 49) Ve

školní třídě může vznikat část střetů kvůli rozdílným vývojovým etapám, ve kterých

se jednotlivé osoby nachází. Zatímco část stále prochází obdobím negativismu, část

již  může  uvědoměle  přijímat  normy  dospělých  a  hodnoty školy.  Ve většině  tříd

v období  puberty  však  převládají  pozitivní  vztahy,  které  jsou  často  tvořeny  na

základě stejných zájmů. 

3.2 Pozice a role ve školní třídě

Člen každé školní třídy zastává určitou roli, která závisí na něm samotném, na

jeho osobních dispozicích a charakteristikách žáka, jeho hodnotitelích a skupinových

mechanismech.  Hrabal  (2002)  definoval  šest  základních  pozic,  kterých  mohou

školáci/školačky  nabývat,  přičemž  „dobrou pozici  ve  třídě  lze  získat  na  základě

kompetencí, vlivu a oblíbenosti.“  (Hrabal, 2002, str. 56) Jednotlivé kategorie pozic

jsou: neoblíbený,  nevlivný  a školsky málo úspěšný žák; izolovaný žák; oblíbený a

32



vlivný;  vlivný,  méně  oblíbený  žák; oblíbený,  méně  vlivný  žák a žák v nevýrazné

pozici. Pozice přiblížím pouze z hlediska užívání vulgarismů. 

Nadměrné používání vulgarity a vulgárního chování je spjato zejména s žáky

vlivnými  méně  oblíbenými  a  neoblíbenými,  nevlivnými  a  málo  úspěšnými.

Neoblíbení,  nevlivní  a málo  úspěšní žáci bývají  většinou třídou odmítáni,  často se

projevují  agresivně  a  vulgárně,  což  může  být  projevem  jejich  frustrace  nebo

projevem,  od  něhož  očekávají  zvýšení  prestiže  a  upevnění  pozice  v kolektivu.

Chování,  kterým toho chtějí  dosáhnout, je většinou pro ostatní nepřijatelné.  Často

jim jsou připisovány charakteristiky typu: „Pere se. Rváč. Nadává.“ (Hrabal, 2002,

str. 71). Osoby v této pozici mají pro spolužáky nevýznamnou hodnotu a řadí se na

okraj  třídy,  což  může  být  signálem  ohrožení  zdravého  vývoje.  Mohou  být také

častým  objektem  vulgarity  ostatních.  Žáci  v této  pozici  mají  někdy  tendenci  se

seskupovat.

Vlivní  i  méně  oblíbení  jsou členy skupiny  formálně  pod tlakem přijímáni,

nedochází však k vnitřnímu přijetí,  naopak je k nim velmi často pociťován vzdor a

odpor. Tyto osoby se neštítí k dosažení svých cílů použít i kombinaci psychického a

fyzického násilí.  Někteří slabí  jedinci,  vůči  nimž  jsou  používány  tyto metody,  se

snaží  zavděčit  a  dostat  se  do  přízně  této osoby,  což  by  jim  zaručilo  vyhnutí  se

dalšímu násilí proti jejich osobě. Vulgární chování vlivných méně oblíbených žáků

se může projevovat např.  v posměchu,  ostentativním znehodnocování,  sarkasmu a

pohrdání. „Vysoký rozdíl mezi oběma pozicemi, tj. vysoký vliv spojený s velmi nízkou

oblibou  případně  s odmítnutím,  signalizuje  nezdravý  sociální  vývoj  žáka  i  jeho

problematické působení ve skupině.“ (Hrabal, 2002, str. 78)

Oblíbení  a vlivní  žáci nastavují  ve třídě svým chováním skupinové normy,

kterými se ostatní řídí.  Pokud tyto osoby používají vulgaritu, pak se její používání

stane  ve  třídě  normou.  Izolovaní  žáci  se  většinou  příliš  neprojevují,  tudíž  ani

nadměrný výskyt vulgárního chování pro ně není typický. Tato pozice zahrnuje žáky

se sníženou potřebou sociálního kontaktu, ale také žáky, kteří izolaci prožívají jako

negativní subjektivní stav, ve kterém se ocitají nedobrovolně. Napětí z nežádoucího

stavu  může  jedinec  v krajních  případech  eliminovat  právě  vulgárním  nebo

agresivním chováním. 

3.3 Vztahy chlapců a děvčat 
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Vrstevnická  skupina  s rostoucím  věkem  nabývá  pro  mladistvé  význam,

„pubescent se s ní identifikuje, stává se pro něj zdrojem potřebné emoční a sociální

opory.“ (Vágnerová, 2005, str. 347) Zatímco mladší dítě nalézá zdroj jistoty a opory

v rodině,  pro  starší  slouží  k tomuto  účelu  skupina  vrstevníků  s nimiž  sdílí

skupinovou  identitu,  která  tvoří  základ  v překonávání  nejistoty  v procesu

osamostatňování a slouží zároveň jako opora pro tvořící se vlastní identitu. Vztahy

v období středního školního věku slouží k ujasňování vztahu k sobě samému a mají

instrumentální  charakter.  „Vědomí  společenského  moratoria34 posiluje  pocit

příslušnosti  k vlastní  věkové skupině  a pocit výlučnosti vzhledem k jiným věkovým

skupinám.“  (Macek,  2003,  str.  81)  Potřeba  vymezit  se  vůči  dospělým  a  jejich

formálnímu  světu může být  saturována prostřednictvím používání  vulgarity,  která

může vytvářet hranice  a tajemství  před světem dospělých.  Tendence vyprostit  se

z vazby  na  skupinu  dospělých  nahrává  k vytváření  nových  vlastních  pravidel  a

k přizpůsobování svých názorů a jednání názorům a jednání ostatních členů skupiny,

čemuž také přispívá  sklon mladistvých  k napodobování.  „Adolescentní  vrstevníci

rádi  napodobují  a  rádi  jsou  napodobováni.“  (Macek,  2003,  str.  57)  Konformita

získává převahu nad autoritou rodičů a oficiálních institucí.    

Seskupování chlapců a děvčat v mladším a středním školním věku probíhá

odlišně, přetrvává však sdružování podle pohlaví, čehož jedním z důvodů je odlišné

trávení času chlapců a děvčat. 

Chlapci  mají  tendenci  vytvářet  si  party,  ve  kterých  vládne  hierarchie  a

případný konflikt je řešen přímo za pomocí fyzické síly nebo používáním výhrůžek.

Party jsou  skupiny  neformální,  jejich  členové  jsou  členy  dobrovolně  a  platí  zde

pravidlo: „ čím bližší je vztah jedince ke skupině, tím menší je jeho schopnost se od ní

distancovat, hrozí riziko přijetí mnohdy až patologických norem, jedinec ztrácí svoji

individualitu  a  „zdravý“  rozum.“ (Martínek,  Z.,  2008,  str.  72)  Za nejdůležitější

hodnotu je přitom považováno obstát v očích kamarádů a jakýmkoliv způsobem si

vydobýt  pozici v partě.  Pro některé skupiny je přitom násilí  a vulgarita normou a

zároveň  vstupenkou  a  pokud  se  člověk  chce  stát  členem  party,  musí  přejít  na

uznávání a vyznávání ve skupině platných norem. Často se přitom chová tak, jak by

34 Moratorium dle E.H.Eriksona je období uprostřed krize identity, kdy jedinec prožívá konflikt mezi
očekáváním rodičů a vlastními plány (in Hartl, Hartlová,  2000), Marcia vymezuje moratorium jako
období nižší platnosti pravidel a požadavků.  
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se  bez  vlivu  skupiny  nechoval.  Díky  členství  v partě  získávají  jedinci  sociální

identitu.  Uvnitř  tříd mohou vznikat  kromě  jiných  i  dočasné  nebo  trvalejší  menší

spolky, které tvoří a vedou zejména odmítaní žáci.  Členům těchto spolků není cizí

vulgární a agresivní chování, v některých případech může docházet i k šikaně. 

Dívky tvoří spíše  než party35 dyády nebo  triády nejlepších  kamarádek,  ve

kterých  není  hierarchie  tak zřetelná.  Pokud se vyskytne  problém,  snaží  se  nalézt

kompromisní  řešení,  čehož  důsledkem  je  nepřímé  řešení  konfliktů  nikoliv

kontroverzí, ale spíše pomluvou. Dívky si na přátelstvích, která jsou více důvěrná,

zakládají více než chlapci a pociťují silnou potřebu jej zachovat i za cenu pomluv a

vulgarit  užívaných  na  adresu  jiných  děvčat,  které  by  mohly  jejich  postavení

v přátelském svazku ohrozit (Janošová, 2008).  

Ve středním školním období spolu kamarádí členové stejného pohlaví,  ale

v interakcích  mezi  dívkami  a  chlapci  se  již  projevuje  „oblast  erotického  či

partnerského zájmu o druhé pohlaví.“ (Janošová, 2008, str. 144) Může se projevovat

škádlením, pošťuchováním, posměšky nebo až obětí subjektivně vnímanou „tvrdostí

či  agresí“  (Janošová,  2008,  str.  144),  která může překročit  do  stádia  obtěžování.

V tomto období jsou iniciátory většinou chlapci, i když dívky se zvláště v posledních

letech emancipují i v této oblasti.  Časté jsou případy,  kdy se chlapcům posmívají,

k čemuž  mohou užívat  i  vulgárních  výrazů  týkajících  se  zejména  „nedostatečné

maskulinity“ nebo narážek s  „homofobním podtextem.“ (Janošová, 2008, str. 145)

Janošová  dodává,  že  čeští  učitelé  základních  škol  považují  vulgarity  související

s homosexualitou za nejfrekventovanější.   

Mladí  lidé  bez ohledu na pohlaví  vytváří  tzv.  subkulturu mládeže,  jež  má

specifický  a  relativně  autonomní  charakter.  „Subkultury  podtrhují  jinakost  „nás

pubescentů,  naší  party“,  ztěžují  druhým proniknout  „mezi  nás“  a posilují  „naši

vzájemnou blízkost.“  (Helus, 2003, str. 71) Vyznačují se zejména stylem oblékání,

celkovou úpravou zevnějšku, specifickou hudbou a jazykem, resp. slangem (kapitola

č. 4) (Macek, 2003).

 4. KOMUNIKACE A VULGARITA U ŽÁK ŮŽÁKY Ň,
STUDENTŮSTUDENTEK

35 I ony se mohou stát členkami spolků působících na okraji třídy s výskytem vulgárního a agresivního
chování, avšak k tomu nedochází tak často jako v případě chlapců. 
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4.1 Komunikace a škola

Role  komunikace  je  v životě  člověka  výjimečná  a  ničím  nezastupitelná.

Zpočátku života se jí dítě učí a zdokonaluje zejména v interakcích se členy primární

skupiny,  později  je  učení  se  a  využívání  již  naučeného  chování  komunikačních

modelů neméně důležité i ve skupinách sekundárních. Komunikace mezi vrstevníky

je významná z hlediska socializace, formování osobnosti a přípravy na život, protože

umožňuje  získávat  zkušenosti v interakci  s osobami,  které jsou  ve stejném,  nikoli

autoritativním  nadřazeném  postavení  jako  rodič  nebo  učitel.  Děti  se  setkávají

s vrstevníky  s různými  vlastnostmi  a  učí  se  „prosazovat  určitý  názor  a  také  ho

korigovat,  řešit  konflikty,  diskutovat,  argumentovat,  vyjednávat,  seznámit  se

s hlediskem druhého, hledat kompromis, bránit se, vyrovnávat se i s nespravedlností

a nezdarem.“  (Čáp, Mareš, 2001, str. 279)    

Komunikace  zahrnuje  sdělování  a  dorozumívání.  Specificky  lidská

komunikace je primárně symbolická a kromě výměny informací prostřednictvím řeči

vyjadřuje  také emoce, hodnocení,  pobídky k činnosti a bývá  „d ůležitým procesem

v realizaci  osobních  vztahů“  (Čáp,  Mareš,  2001,  str.  190),  které jsou stejně  jako

procesy komunikace  vzájemné  a zahrnují  interakce mezi  lidmi,  čímž  dochází  „k

důležitému momentu ve vývoji  jedince, osobního vztahu i malé sociální  skupiny.“

(Čáp,  Mareš,  2001,  str.  191)  Tento  proces vzájemného  ovlivňování  a  vývoje  ve

spirále36 se týká rodiny,  skupiny  vrstevníků,  školní  třídy nebo její  části a dalších

sociálních  skupin. Komunikace je  dynamická,  konstruktivní  a závislá  na interakci

komunikujících  osob.  V  komunikačním  aktu  lze  rozlišit  záměr  původce,  smysl

sdělení  pro původce, věcný obsah sdělení,  smysl  sdělení  pro příjemce  a efekt  na

příjemce,  přičemž záměr  původce a efekt  na příjemce může být  odlišný.  (Výrost,

Slaměník, 1997) 

36 Vztahy ve skupině mohou působit příznivě na psychofyzický stav jedince, pokud se jedná o vztahy
důvěrné, kde jsou osobnosti respektovány. V důsledku toho se mohou formovat optimistické názory a
postoje k lidem a k životu, formování kooperativnosti a altruismu, stabilita osobnosti. Projevy člena
skupiny přispívají  k udržení  příznivých  vztahů  ve  skupině.  Naopak  pokud  se  klima  ve  skupině
vyznačuje napětím, množstvím konfliktů, bezohledností nebo agresivitou, může docházet k frustraci
dítěte, což může vést k jeho nepříznivému vývoji. (Mareš, Čáp, 2001, str. 192)
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4.2 Nonverbální a verbální komunikace a vulgarita

Celek komunikace zahrnuje složky verbální a nonverbální, které nejčastěji při

sdělování  informací kooperují37,  ale  mohou se vyskytovat  i autonomně.  Vulgarita,

verbální i nonverbální, spadá do procesu komunikace a slouží především k vyjádření

negativních  emocí.  Zatímco  verbální  projevy  vulgarity  spadají  do  komunikace

verbální, nonverbální vulgární chování do komunikace nonverbální.

Do  nonverbální  komunikace  se  řadí  takové  prostředky,  jejichž  sdělení

příjemce dekóduje pomocí různých smyslových orgánů. Mohou být povahy optické,

taktilní,  akustické,  méně  pak  čichové  nebo  chuťové  a  řadí  se  mezi  ně  „t ělesný

kontakt, blízkost, orientace, vzezření, pozice těla, kývnutí hlavy, výraz tváře, gesta,

pohledy  a  neverbální  aspekty  řeči.“  (Výrost,  Slaměník,  1997,  str.  131-132)

Nonverbální  komunikace bývá nejčastěji  výrazem emocionálního  stavu, jenž může

být vyjadřován záměrně i nezáměrně. Míra uvědomělosti a výraz emocí mají vliv na

příjemce i na samotného nositele. 

Nonverbální vulgarita se projevuje nejčastěji gesty38, jenž mohou, ale nemusí

být verbálně doprovázeny. Konvenční význam vulgárních gest je všeobecně známý i

bez verbálního vysvětlení,  i když   kvůli  podtržení a zdůraznění je slovní doprovod

častý. Vulgární gesta jsou doprovázena ostatními prostředky neverbální komunikace,

kterým je  kupř.  výraz  tváře,  přičemž  negativní  emoce podle  H.  Leventhala  a  E.

Sharpové (in Výrost, Slaměník,  1997) obrazí zejména  horní polovina obličeje,  ve

kterém  důležitou  roli  hrají  zejména  oči39.  Zatímco  tvář  a  hlava  „komunikují

informaci o typu afektu, který daná osoba zakouší, pozice těla poskytuje informaci o

rovině či míře vzrušení a intenzity emoce.“ (P. Ekman in Výrost, Slaměník, 1997, str.

137) Nonverbální  prostředky mohou být  mezi komunikujícími  osobami zrcadleny,

pokud dotyčný či  dotyčná přijme  mimický  výraz  emocionálního  stavu druhého a

37 Sdělení verbální a nonverbální nemusí být při projevu vždy v souladu, vznikají pak dvě sdělení. 
38 Gesto je výrazný pohyb některé části lidského těla, nejčastěji horních končetin, příp. dolních, hlavy
nebo celého těla. (Výrost, Slaměník, 1997)
39 Pokud např. dotyčný prodlouží oční kontakt tedy upře pohled, může se jednat o znamení hrozby.
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vcítí se do něho. Nonverbální vulgarita je zvláštním typem nonverbální komunikace,

který vychází z kontextu určité situace.   

Na pomezí verbální  a nonverbální  komunikace  se nachází  paralingvistika,

pod níž  spadají  vlastnosti  hlasového  projevu,  kterými  jsou  pauzy,  důraz,  výška,

objem  řeči,  rytmus,  hlasitost,  modulace,  protahování  a  zkracování  slov,  sténání,

vzdychání,  smích  a pláč.  Tyto projevy pomáhají  odkrýt  emocionální  význam řeči,

kterým může v případě vulgárních výrazů  být  kupř. hostilita.  Vlastnosti hlasového

projevu  jsou v situacích  užívání  vulgarismů  individuální,  většinou ale  dochází  ke

zvýšení  hlasitosti,  přičemž  vyřečené  věty  nebo  vulgární  oslovení  jsou  krátké  a

důrazné, mnohdy je hlas modulován jako při užití rozkazovacího způsobu.     

Verbální komunikace „je komunikace zprostředkovaná jazykovým znakem a

významem na něj vázaným.“ (Výrost, Slaměník,  1997, str. 140). V případě užívání

vulgárních  výrazů  je  mnohdy  důležitější  význam  konotativní,  který  „zahrnuje

individuální,  emocionálně  zabarvené  asociace,  které  jsou  se  slovem,  resp.  jeho

denotátem spojeny.“ (Plháková,  2003,  str.  308)  Zatímco  některé  vulgární  výrazy

vyvolávají  asociace  jednoznačně  záporné,  u  některých  mohou  být  konotativní

významy proměnlivé  a závislé  na kontextu40.  Denotát, tedy  „ur čitý reálný objekt,

třída objektů či obsah pojmů,  který daným slovem označujeme,“ (Plháková, 2003,

str. 308) může sehrávat  významnou roli a zapříčinit  výběr  vulgárního  výrazu,  ale

také nemusí být tím hlavním a užívající osoba ho nemusí znát nebo o něm může mít

pouze nejasné představy. 

4.3 Humor ve škole 

Humor41, ať už slovní nebo situační, je součástí lidské komunikace a záleží na

kontextu, tj. co zúčastnění aktéři jako humor vyhodnotí. Humor je tedy jev relační a

ve škole dochází často k situacím,  že jej jinak posuzují vyučující a děti, ale i mezi

dětmi  existují  různé  skupiny.  Žáci  a  žákyně,  ale  i  vyučující  si  pobyt  ve  škole

40 Např. použití výrazů piča nebo čůrák vyvolává vždy záporné asociace, zatímco kráva nebo vůl
může mít i kladné.   
41 Humor je radostný citový stav vyvolaný komickou myšlenkou, nápadem, situací (Hartl, Hartlová,
2000). 
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zpříjemňují a pokouší se dělat ze školy a vyučování místo, kde se cítí dobře, k čemuž

jim  může  dopomáhat  právě  dobrá nálada  spojená  s humorem,  jenž  může  vznikat

chtěně  nebo nezávisle  na vůli  dotyčných.  Původně  se ve škole  vyskytoval  humor

zejména v podobě ironie nebo satiry, dnešní mládež ale s legrací spojuje také užívání

jízlivosti a vulgárních  výrazů,  které vedou k oživení  a zpestření situací.  Podle M.

Horníčka je  humor  „úhel  pohledu,“  (in Mareš,  Křivohlavý,  1955, str.  159), ale  i

tento úhel jako všechny ostatní s sebou nese riziko nepochopení a podnícení k dalším

reakcím. 

4.4 Žákovský a studentský slang

Jazyk,  vzhled  a chování často vymezuje  skupinu  nebo subkulturu mladých

lidí,  kteří  odlišností  projevují  touhu  po  sebevyjádření,  originalitě  nebo  se  snaží

vyjádřit  příslušnost  k  určité  skupině  či  přímo  subkultuře.  Jazyk  mladých  bývá

expresivní,  barvitý  a  zároveň  neuniverzální,  odlišující  se  lokálně  a  závisející  na

skupině  uživatelů,  typu školy  a prostředí.  Mluva  studentů  a studentek  víceletých

gymnázií se liší od mluvy studentů a studentek učilišť nebo žáků a žákyň základních

škol, i když některé výrazy překračují rámec školy, území i generace. 

Slangové  výrazy  jsou  nekonvenční  expresivní  výrazové  prostředky,  které

mohou, ale nemusí být vulgarismy. Většinou se „používají v komunikaci neformální

a  vznikají  jako  projev  příslušnosti  k určitému  prostředí  nebo  sociální  skupině.“

(Cibulka,  2007,  str.  85)  Zatímco  mezi  jednotlivci  užívajícími  slang  dochází

v některých situacích k porozumění,  ostatní se často pouze o významech dohadují.

Mluva  mládeže  bývá  kreativní,  plná  vtipu  a  nadsázky a  to  jak  v přejímání  a

počešťování  slov,  tak  v tvorbě  původní.  „Hý ří  nejrůznějšími  obraznými

pojmenováními  (tvořenými  většinou  na  základě  metafory),  jazykovými  hříčkami,

nápaditými obměnami, přesmyčkami a překrucováním, zkracováním, zdrobňováním

atd.“  (Cibulka,  2007,  str.  86)  Odlišnost  mluvy  mladých  je  tradičním,  nikoli

moderním fenoménem,  i když  používaná slova se obměňují  a dochází k posunům

výrazů jejich přetvářením. 
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Do dnešního  slangu mládeže se promítá  vliv  všudypřítomného  anglického

jazyka (např. looser, out), populárních filmů  (úžasňák), médií,  ale i mluvy starších

(štramanda) (Cibulka, 2007). Tradičně skýtá slang nespočet výrazů týkající se školy

a  školního  prostředí (našrotit  se,  čéjina,  boule),  ale  také výrazů  souvisejících  se

zájmy a činnostmi,  které se obměňují.  V dnešní době je  bohatě zastoupena paleta

výrazů souvisejících s počítači (komp, surfovat, pařan), konzumací drog, alkoholu a

návykových  látek  (nachcávačka,  špek,  peří,  snížek,  zkoulovanej)  nebo  nových

hudebních směrů (hoper, diskant, oika), mezi kterými v používání vulgárních výrazů

dominuje hip hop, jehož skladby jsou přesycené vulgarismy všeho druhu, sexuálními

narážkami,  zmínkami  o alkoholu  a drogách42.  Mnoho fanoušků  a fanynek  tohoto

hudebního  žánru se nachází ve starším školním věku a slova ze skladeb se mohou

stávat součástí jejich aktivního slovníku. 

Četné  zastoupení  ve  slangu a řeči  mladých  mají  vulgární  výrazy.  „Debil,

blbec, kráva, kretén, vůl, magor, hovado, idiot a hrubé vulgarismy z oblasti lidské

anatomie,“  (Cibulka, 2007, str. 87) jsou mezi mladými lidmi užívány nejčastěji,  ze

slov specificky slangových pak může být  za vulgarismus považováno např. trapka,

mařena,  tragédka,  socka,  ichtyl  nebo  vymatlanec.  Za  zvláště  kreativní  v tvorbě

vulgarismů  jsou považováni žáci základních škol a studenti odborných učilišť, kteří

jsou  kreativnější  než  dívky  a  studenti/studentky gymnázií,  a  používají  v průměru

nadávky a vulgarismy mnohem častěji. (Cibulka, 200743)

42 Ukázka z textů hiphopových skladeb: 
Dj Kappa – 25 panákov: „Pi čky se svíjajú v rytme ak mamby, kurvy chcú nech jich je vidět na party.
Ta blondýna hentam vyzerá ak barbie, pusinkou určito nádherně fajčí. Nesedím, beham po klube ak
mastif, buzerant vyhazovač mi chce vraziť, chce ma vyraziť, chce mi dať na ksicht, len preto, že keď
dopijem zahadzujem flašky. Whisky, (henesí), absint, som spitý v píči, vtipný a sladký. Milý na pipky,
chcem ich chytiť za zadky, vidím dvojmo a jsem dvakrát tak šťastný.“ 
Hugo Toxxx – Kočka leze dírou:  „Ko čka leze dírou, péro leze píčou.“
Orion a James Cole – Slečny, dívky: „Všechny ženský jsou nádherný, některý krásný být neumí, každá
si ho tam zaslouží, jdeme mrdat.“
43 Cibulka čerpá fakta z výsledků výzkumu z roku 2005, kdy byla celorepublikově zkoumána mluva
žáků ve věku 12 – 16 let (www.zakovskyslang.cz).  
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II. EMPIRICKÁ ČÁST

5. DEFINICE PROBLÉMU A CÍL Ů VÝZKUMU

Nejen  z médií  -  rádia,  televize,  novin  a  internetu  -  ale  často  i  od  osob

pracujících s dětmi nebo od rodičů samotných, se na naši společnost valí zprávy o

velmi  časté agresivitě  a vulgaritě  dětí staršího,  ale v poslední době také mladšího

školního  věku.  Téma  vulgarity  je  v současné  době  v  České  republice  tématem

neprobádaným a kromě  výzkumu Vojtěcha Franče44 (2009) a výzkumu  Žákovský

slang45 (2006) nejsou známy žádné psychologické studie,  které by tento sociálně-

psychologicko-komunikační  fenomén ve společnosti,  natož pak přímo  ve školním

prostředí mapovaly. 

Tato výzkumná studie se zaměřuje na specifickou část komunikace a chování

dětí a svým obsahem spadá pod základní psychologickou disciplínu  – psychologii

sociální. Cílem výzkumu je porovnat vulgaritu dětí 3. a 7. třídy ZŠ z hlediska věku a

pohlaví.  Mezi  dílčí  cíle  patří  zmapování  výskytu  vulgarismů  ve  škole,  určení

převažujícího druhu vulgarity, vysvětlení příčin vulgárního chování u dětí, deskripce

vztahu dětí k vulgaritě,  zjištění původu znalostí a znalosti významů  vulgarismů  a

v neposlední  řadě  zaměření  se  na  subjektivní  hodnocení  a  vnímání  vulgarity

samotnými žáky. 

5.1 Výzkumné otázky 

Výzkum  sledoval  následující  otázky,  které  jsou  pro  větší  přehlednost

rozděleny  do  pěti  tematických  okruhů.  Cílem  výzkumu  je  porovnat  odpovědi

z hlediska věku a pohlaví respondentů/respondentek.  

44 Vojtěch Franče provedl výzkum na téma Vulgarismy v České republice. V kvantitativní části tohoto
výzkumu  získávajícího  data  z internetových  dotazníků  zkoumal  rozdíl  ve  výskytu  genitálních  a
análních  výrazů  v Čechách a  na Moravě,  v kvalitativní  části  se zaměřil  na významy vulgarismů,
k čemu se vztahují a jaká je jejich funkce.   
45 Internetový  průzkum  Žákovský  slang proběhl  v roce  2005  a  měl  za  cíl  zmapovat  používání
nekonvenčních a expresivních výrazových prostředků mezi českou mládeží. 
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1. Výskyt vulgarismů u žáků/yň ve školním prostředí 

V jakých situacích v rámci školního prostředí jsou děti nejvíce vulgární? 

Ke komu nebo k čemu je vulgarita nejvíce směřována? 

2. Druhy vulgarity ve školním prostředí

Jaký druh vulgarity je více zastoupen (verbální x nonverbální)?

O jaké konkrétní vulgarismy se jedná? 

3. Vztah žáků/yň k vulgaritě

Co děti považují za vulgaritu? 

Proč používají vulgarismy? 

4. Původ znalostí a významy vulgarismů 

Odkud děti vulgarismy znají? 

Znají děti významy jimi používaných vulgarismů?

5. Vnímání a hodnocení vulgarity žáky/němi

Jak na děti působí výskyt vulgarismů v jejich okolí (v médiích, v hudbě)?

Jsou podle dětí více vulgární dívky nebo chlapci, ženy nebo muži?  
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6. VÝZKUMNÝ SOUBOR

6.1 Metoda výběru výzkumného souboru

Metoda výběru výzkumného souboru byla  podřízena a ovlivněna především

časovou řešitelností  a možnostmi.  V první  fázi  výzkumu byly  výzkumné  soubory

vybrány  zcela  náhodně.  Do  druhé  fáze  výzkumu  byli  vybráni  jednotliví

reprezentanti/reprezentantky z výzkumných souborů první fáze výzkumu – byl  zde

použit  princip  záměrného  (účelového)  výběru.  Tato  metoda  výběru  patří  mezi

metody nepravděpodobnostní. „Za záměrný výběr výzkumného souboru považujeme

takový postup, kdy cíleně vyhledáváme účastníky podle jejich určitých vlastností.“

(Miovský,  2006,  str.  134) Kritériem  výběru  reprezentativních  osob jednotlivých

třídních  skupin  do  druhé  fáze  výzkumu  byly  projevy  vulgarity  ve  školní  třídě,

přičemž všechny vybrané osoby s výjimkou jedné byly ochotny se zapojit. 

Před  samotným  výběrem  výzkumného  souboru  předcházela  fáze

rozhodování,  jaké  věkové  skupiny  budou  pro  výzkum  vybrány.  Základním

požadavkem bylo  věkové zastoupení dětí mladšího  a staršího školního  věku. Třetí

třída byla zvolena z důvodů již předpokládané aklimatizace na školní prostředí, ale

zároveň  ještě  přetrvávajícího  respektu  z instituce  školy.  Tato  volba  přinesla  do

výzkumu  zastoupení  středního  věku  mladšího  školního  věku.  Proto  byla  pro

porovnání zvolena sedmá třída, jejíž žáci jsou reprezentanty středního věku staršího

školního věku. 

Výzkum byl realizován ve dvou náhodně zvolených třídách (tj. v 3. a 7. třídě)

na základní škole v Trutnově46. Město Trutnov, ve kterém se výzkum odehrával, bylo

vybráno zejména z důvodů trvalého bydliště výzkumnice a z toho vyplývající dobré

dostupnosti.  Výběr  základní školy byl náhodný,  klíčovou roli hrála poloha školy a

ochota vedení47 vystavit dvě třídy a své žáky výzkumu. Sběr dat probíhal v období

září a října roku 2009.   

46 Trutnov je původně okresní město dnes spadající do kraje Královéhradeckého s přibližně 34 tisíci
obyvateli. Základních škol se v Trutnově nachází šest.   
47 Jednalo se první mnou oslovenou školu.

43



6.2 Složení výzkumného souboru

Výzkum  byl  realizován  v náhodně  zvolených  třídách  na  základní  škole

v Trutnově,  která  se  nachází  na sídlišti  nedaleko  centra  města.  Jedná  se o školu

střední velikosti, kdy je každý ročník zastoupen dvěma výjimečně třemi třídami. Po

absolvování prvního stupně se počet žáků/žákyň  ve třídách snižuje,  jelikož část se

rozhodne  pro  pokračování  ve  studiu  na  trutnovském  víceletém  gymnáziu48.

Žáci/žákyně  vycházející  z deváté  třídy  se  nejčastěji  dostávají  na  střední  odborná

učiliště, odborná učiliště a střední školy. 

Škola byla dříve proslulá a vyhledávaná kvůli  rozšířené výuce jazyků,  dnes

jsou některé třídy zaměřeny na výuku golfu.  Škola je  kvůli  své  pověsti a poloze

atraktivní  i  pro  žáky/ně  bydlící  v okolních  městysech  a  obcích,  jejichž  rodiče

považují  zdejší  výuku  za  kvalitnější  než  v místech  svého  bydliště.  Většinu

žáků/žákyň ale tvoří děti bydlící na sídlišti,  v jehož bezprostřední blízkosti se škola

nachází. 

Základní výzkumný soubor se sestává z žáků/žákyň 3. a 7. třídy (přibližně 50-

ti osob49), kteří tvoří dvě vzájemně porovnávané skupiny. Do druhé fáze výzkumu –

rozhovoru – bylo z každé skupiny (tj. třídy) vybráno 8 dětí, přičemž dívky i chlapci

byli  zastoupeni stejným poměrem.  V první  skupině  se nacházejí  děti ve věkovém

rozmezí 8 až 10 let, reprezentantům druhé skupiny je od 12 do 14 let. Všichni žijí

v Královéhradeckém kraji.   

48 Podle statistik z minulých let odchází po páté třídě na gymnázium v průměru 15 žáků/žákyň, tj.
okolo 7, resp. 5 z jedné třídy.  
49 Ve školních třídách (zejména v 7.) se kvůli absencím z různých důvodů měnil počet žáků z hodiny
na hodinu.    
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7. TYP VÝZKUMU

Výzkum  vulgarity  chlapců  a  dívek  ve  3.  a  7.  třídě  základní  školy  je

porovnáním případových studií50 dvou tříd a byl prováděn kombinací dvou, resp. tří

metod  výzkumu  –  pozorování,  interview  a  analýzy  dokumentů.  Konkrétně  se

pojednává  o  mnohonásobnou  případovou studii,  protože je  pracováno  s více  než

jedním případem. Břicháček uvádí, že případová studie je  vhodná v situacích,  kdy

analyzujeme  a  popisujeme  „typický  „p řípad“  jako  zástupce  určité  skupiny“  (In

Miovský, 2006, str. 94), což platí i pro tento výzkum. Robert Yin „považuje strategii

případové studie jako vhodnou tehdy, když výzkumné otázky jsou typu proč a jak a

současně máme možnost jen malé kontroly nad zkoumanými procesy a událostmi.“

(In Miovský, 2006, str. 94)  

Tento  typ  výzkumu  a  kombinace  metod  výzkumu  byla  zvolena  zejména

z důvodu obavy ze zprostředkovanosti obrazu o fenoménu vulgarity, ke kterému by

při jiném typu výzkumu mohlo ve větší míře docházet. Fenomén vulgarity je citlivé

téma  pojící  se  s aspektem  stydlivosti,  proto  může  být  nejlépe  zkoumáno

v každodenních situacích, v nichž se sociální skupina nachází a ve kterých z mnoha

příčin dochází ke vzniku tohoto fenoménu. Přímý pobyt a pozorování výzkumníka

zajišťuje nezprostředkovanost obrazu o tomto sociálním jevu. O vulgaritě je obtížné

hovořit a reflektovat ji,  proto pokud by výzkum vycházel pouze z rozhovorů, snáze

by mohlo dojít ke zkreslení získaných dat. Hlavním cílem pozorování v terénu bylo

zkoumat  sociálně-psychologicko-komunikační  fenomén  vulgarity  v přirozeném

prostředí,  kterým školní  třída bezesporu je.  Druhá fáze výzkumu byla  realizována

formou interview s na základě  pozorování vybranými  žáky/němi a třetí v projektu

neplánovanou metodou výzkumu je analýza dokumentů,  která by měla poskytovat

odpověď na jednu z výzkumných otázek. 

50 V rámci  kvalitativního  přístupu se  autoři  rozcházejí  ve  vymezení  základních  typů  výzkumu.
Při určování typu výzkumu jsem se řídila dělením Miovského (2006).
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8. METODY ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

Ve výzkumu byly použity dvě hlavní a současně nejstarší metody získávání

psychologických  poznatků  –  pozorování  a  rozhovor  (interview),  které  doplňuje

metoda analýzy dokumentů.

Metoda pozorování byla extrospektivní, jednalo se o zúčastněné pozorování,

kdy jsem byla přímým účastníkem ve školním prostředí, kde se vyskytovaly mnou

pozorované sociální  jevy  – projevy vulgarity dětí.  Pozorování vulgárních  projevů

inklinovalo  spíše ke skrytému pozorování – žáci/žákyně  byli  seznámeni  s tím,  že

jsem ve třídě z důvodu výzkumu, po celou dobu ale neměli ponětí, na co se výzkum

zaměřuje. Pozorování probíhalo po dobu 6 školních dnů (22 hod./3. třída; 24 hod./

7.třída) a během této doby jsem se snažila o izomorfní deskripci, jejíž hlavními pilíři

je  dle  Miovského  (2006)  deskriptivnost,  zachycení  kontextu  a  snaha  o  dosažení

komplexnosti.  

Pozorování ve školních třídách bylo polostrukturované - znala jsem předmět

svého  zájmu,  ale  nepracovala  jsem  s předem  vytvořenými  kategoriemi.  Při

pozorování ve třídách jsem se zaměřila zejména na zmapování výskytu verbálních a

nonverbálních vulgarismů u žáků/žákyň, nejčastější objekty vulgarity, vypozorování

četnosti používání jednotlivých druhů vulgarismů a typických situací, ve kterých jsou

děti vulgární. Data z pozorování jsou podkladem pro odpovědi na výzkumné otázky

č. 1 a 2.

Během  pozorování  jsem  se  snažila  zachytit  písemnou  formou  všechny

události  a  situace,  které  jsem  individuálně  považovala  za  důležité  vzhledem

ke zkoumanému jevu. Z těchto záznamů jsem posléze vybrala situace, ve kterých byl

přítomen  projev  vulgárního  chování  a  tyto  situace  jsem roztřídila  do  na  základě

situací  vytvořených  kategorií,  které  jsem dále  analyzovala.  Kategorie  vznikly  na

základě aktérství a kauzality.          

Pozorování ovlivnilo  také druhou metodu tvorby dat - rozhovor. Vzhledem

k velikosti primárního  výzkumného  souboru mohla  kvůli  časovým možnostem do

druhé fáze postoupit pouze část žáků/žákyň.  Během pozorování ve třídách došlo k

vytipování  určitých  reprezentativních  osob jednotlivých  třídních  skupin.  Klíčem
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k jejich  vytipování  bylo  nadprůměrné,  průměrné  a  podprůměrné  používání

vulgarismů.  Tito jedinci byli  osloveni a mohli  se dobrovolně  rozhodnout pro další

účast  ve  výzkumu,  který  pokračoval  formou  interview.  S výjimkou  jednoho  se

všichni oslovení rozhovoru zúčastnili.  

Podoba metody rozhovorů neboli interview51 byla polostrukturovaná, protože

se  jevila  jako  nejvhodnější  pro  daný  účel.  Před  jednotlivými  rozhovory  došlo

k připravení  schémat  s okruhy  otázek,  které  byly  v různém  pořadí  během

jednotlivých interview kladeny.  Jádrem byly výzkumné otázky, které byly střídány

s upřesňujícími a doplňujícími otázkami. První blok otázek se zaměřoval na znalost

významu slova vulgarita a možné příčiny vulgarity, druhý blok obsahoval otázky na

individuální  používání  vulgarity,  původy znalostí a významy vulgárních slov a do

třetího  bloku byly  zahrnuty otázky na výskyt  vulgarity v okolí a její  působení na

daného jedince. Interview probíhala v kabinetech v době vyučování a byla podřízena

časovým limitům. Sloužila  k ověření/vyvrácení předpokladů z pozorování a k zisku

podkladů pro odpovědi na výzkumné otázky č. 3 – 5. 

Se souhlasem žáků  byly  rozhovory fixovány  formou audiozáznamu a dále

upravovány tak, aby následně mohla být prováděna analýza. Nejprve byla provedena

doslovná  transkripce  (Miovský,  2006),  během  níž  byl  audiozáznam  přepsán  do

podoby textu.  Poté  došlo  k tzv.  systematizaci  kvalitativních  dat.  Byly vypuštěny

věty, které nenesly žádnou pro výzkum podstatnou informaci. Poté bylo provedeno

kódování dat,  na  základě  kterého  vznikly  kategorie,  ke  kterým byly  přiřazovány

informace z jednotlivých interview.     

Kromě  interview se žáky byla  provedena také interview s některými jejich

vyučujícími,  která  sloužila  k zisku  dalších  podstatných,  doplňujících  a

ověřujících/vyvracejících informací.

Metoda  analýzy  textových  dokumentů  byla  do  výzkumu  zařazena  během

prvních  dvou  realizovaných  rozhovorů,  kdy  žákyně  kvůli  ostychu  velmi  obtížně

odpovídaly na otázku předpokládající výčtovou odpověď, jaká vulgární slova znají.

Od zařazení této metody jsem očekávala  ulehčení  situace žákům/žákyním  a větší

otevřenost,  kterou  měla  zajišťovat nepřímá  písemná  forma.  Termín  analýza

dokumentů  je  v tomto  výzkumu  chápán v širším  pojetí jako  „analýza  jakéhokoli
51 Miovský (2006) upřednostňuje používání termínu interview, což je rozhovor, který je moderovaný a
prováděný s určitým cílem a účelem výzkumné studie a tím se liší od rozhovoru jako běžné formy
komunikace. 
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materiálu, který je zdrojem informací relevantních cílům studie,“ (Miovský, 2006,

str.  98) ne  jako  analýza  již  existujících  materiálů.  Textové  dokumenty,  jejichž

vytváření předcházelo interview, vznikly „na žádost výzkumníka v průběhu studie52“

za účelem tohoto výzkumu a pozornost je  soustředěna pouze na jejich  obsahovou

stránku53.  Žáci/žákyně  měli  podle  zadání uvést  výčet  vulgárních  slov,  jež  aktivně

používají, přičemž jim nebyl zadán časový limit.

Dokumenty  s uvedenými  vulgarismy  byly  přepsány  a  roztříděny  podle

příslušnosti  reprezentantů/reprezentantek  do  čtyř  skupin  a  dále  bylo  zjišťováno

množství  uvedených  vulgarismů,  jejich  druhy  a  došlo  k porovnání  vulgarismů

uvedených v písemné formě a použitých ve třídě při pozorování.     

52 Cit. dle: MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, s. 190
53 Ve studii jsem nezvažovala jiné aspekty dětských seznamů jako pořadí uvedených slov ani formální
znaky soupisů  jako  je  typ  písma,  malůvky  nebo škrtání.  Dokumenty  sloužily pouze  k vytvoření
představy o tom, jaká slova žáci/žákyně 3. a 7. třídy znají. 
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9. ANALÝZA DAT

9.1 Pozorování 

Při analýze dat z pozorování byly vypozorovány rozmanité důvody, jež vedly

k situacím,  při kterých došlo k užití verbálního vulgarismu žáky/němi 3. a 7. třídy.

V tabulce  č.  1  uvádím  na  základě  vysledování  podobných  rysů  nejčastěji  se

vyskytující.

Tabulka č. 1 

Číslo: Používání verbálních vulgárních výrazů: Výskyt:
3. třída       7. třída
  D   CH     D    CH 

1. Reakce na chování člověka, které se jedinci
použijícímu vulgarismus zdá subjektivně
nepřiměřené, popř. zvláštní  (konstatování bez
naštvání)

A A A A

2. Reakce na běžné situace, na běžný podnět
(člověk použijící vulgarismus je iniciátorem)

A A

3. Projev vzteku, naštvání:
a) na sebe
b) na druhou osobu
c) na věc, zvíře

A
A A

A

A
A
A

4. Oslovení:
a) potvrzení přátelského vztahu
b) záměr ublížit  

A A

5. Vulgární výraz jako synonymum slova
spisovného

A A

6. Projev údivu, překvapení nad určitou
skutečností (není reakcí na chování osoby)

A A

7. Projev neochoty, nepřátelství A
8. Oplácení, obranná reakce A A A A
9. Narážky na fyzický vzhled (leckdy

neopodstatněné)
A A

10. Přirovnání na základě subjektivně vnímaných
podobností, znaků

A A

11. Užití vulgarismu jako příkladu A

  A = ano, přítomno
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9.1.1 Třetí třída54 

Ve  třídě  panovalo  pozitivní  klima  stojící  na přátelských  vztazích  mezi

žáky/žákyněmi  a  výrazné  nepřátelství,  kromě  rivality  mezi  dvěma  dívčími

skupinami,  nebylo  patrné.  Interakce  mezi  žáky/žákyněmi  a  třídní  učitelkou  byly

ovlivněny faktem vzájemného neznání se55 a poznávání se. 

Výskyt vulgarismů byl ojedinělý a za dobu pozorování (6 dnů/22 hodin) bylo

zaznamenáno jedno nonverbální vulgární gesto bez verbálního doprovodu směřující

skrytě od žáka na učitelku a do deseti situací, kdy byl použit verbální vulgarismus

nebo cosi, co vulgaritu případně navození tabuizovaných témat připomínalo. Častěji

byly zaznamenány případy provokací mezi zástupci/zástupkyněmi opačného pohlaví,

které  většinou  vygradovaly  do  honění  se  po  třídě,  lechtání,  dělání  „ohníčku“  a

podobných dětských her. Ve většině těchto situací se nevyskytovaly vulgární výrazy

ani chování, ale jejich účelem bylo navazování a posilování kontaktu mezi chlapci a

děvčaty.  Na  základě  pozorování  jsem  vytvořila  podle  účastnících  se  osob typy

situací, ve kterých byla patrná vulgarita nebo její náznaky. 

Tabulka č. 2

Typ: Účastníci (iniciátor → příjemce): Pohlaví iniciátora vulgarity:
I. žák, žáci → žákyně

ŽÁK
II. žák → žák
III. žák → učitelka
IV. žák → třída 
V. žákyně → žák ŽÁKYNĚ
VI. žákyně sama k sobě 

Chlapci  se  projevovali  vulgárněji  než  děvčata,  i  když  výskyt  explicitních

vulgarismů byl výjimečný a častěji se jednalo spíše o projevy s vulgárním obsahem.

Na  základě  analýzy  situací  jsem  dospěla  k  hlavním funkcím  vulgarity,  za  které

považuji úlevnou/psychohygienickou a sociální, pod kterou řadím většinu funkcí, jež

definoval Vybíral (in Tvarůžková, Ludvíková, 2004). V situacích ve třetí třídě se v

použití vulgarismů projevily obě hlavní funkce úlevná i sociální.

54 Ukázka záznamů z pozorování je obsahem přílohy č. 4 a přehled situací přílohy č. 6.
55 Po dvou letech došlo k výměně učitelky, která byla mezi žáky/němi oblíbená. Výzkum se odehrával
na začátku září a tudíž třída v čele s novou učitelkou fungovala pouze několik dnů.  
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Projev  primární  vulgarity  s úlevnou56 funkcí  se  vyskytl  na  hodině  tělesné

výchovy,  kdy  došlo  k opakovanému  napomenutí  žáka  (Vládi)  vyučující  kvůli

nesprávnému provádění činnosti. Zatímco poprvé reagoval po odvrácení pozornosti

učitelky  pouze  znechuceným  a  naštvaným  výrazem,  po  druhé  se  již  naštvání

projevilo v podobě zatnuté pěsti směřované k zádům dotyčné. V této situaci naštvání

nebylo  potlačeno,  projevilo  se  přímo,  ale  zároveň  skrytě,  což  přičítám  žákovu

vědomí autority.  Tuto situaci považuji  za projev vzteku nebo naštvání,  které bylo

vyvoláno kritikou druhé osoby. 

 Další  situace,  ve  které bylo  přítomno vulgární  chování,  byla  motivována

funkcí sociální, resp. rozněcovací57 nebo odvracející útok58. Odehrála se o přestávce a

aktivně  se jí  zúčastnili  dva žáci.  Tomáš na postrčení od Dana reagoval zvýšeným

hlasem:  „Co do mě strkáš, ty debile?“ A Dan odvětil:  „Ty jsi debil.“  Tato situace

nevygradovala do dalšího  verbálního  napadání ani fyzického útoku, přičemž slovo

debil  bylo  zvoleno nejspíš  záměrně  a suplovalo méně  atraktivní a emotivně  nabité

slovo hlupák. V této situaci by mohli být za iniciátory označeni oba účastníci. Tomáš

v případě,  že  postrčení  od  Dana  bylo  schválné,  a  on  se  prostřednictvím  použití

vulgárního výrazu bránil a snažil se verbálně odvrátit fyzický útok, nebo naopak, kdy

se Dan stal obětí Tomáše, jenž svoji neadekvátní reakcí na neúmyslné postrčení chtěl

roznítit poklidnou atmosféru. 

Paralelní výskyt více sociálních funkcí užití vulgarismu se mohl vyskytovat v

situaci, kdy Adam uvedl jako příklad z jazyka, jímž se mluví v zemi, kterou navštívil

o prázdninách, německou frázi „Du bist Schwein,“ a slovo „Scheiβe,“.  Vyučující na

tento příklad  výrazněji  nereagovala,  ostatní žáci/žákyně  také ne59.  Adam na sebe

použitím cizího  vulgarismu upoutal pozornost, pochlubil  se a povýšil  nad  ostatní

jeho  znalostí  a  zároveň  dokázal,  že  jej  nemá  strach  prezentovat  před  třídou  a

učitelkou,  což také mohl  vnímat  jako prostředek odlišení  od ostatních „slušných“

žáků/žákyň.  Domnívám  se,  že  hlavním  motivem tohoto jeho  chování  bylo  právě

povýšení se a odlišení od ostatních spolužáků/spolužaček a tudíž potvrzení své vlivné

56 Vulgarimus s úlevnou neboli  psychohygienickou funkcí  uvolňuje přebytečnou energii  plynoucí
v tomto případě z naštvání. 
57 Vulgární výrazy nabité emocemi mají potenciál  k roznícení osob a jejich  použití může vyvolat
verbální přestřelky i fyzický útok. 
58 Použití vulgarismu manifestujícího sílu může sloužit k postrašení útočníka a v důsledku toho k
odvrácení útoku. 
59 Nejsem si jista, jestli u všech došlo k porozumění. Předpokládám, že spíše ne. 
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pozice ve třídě. Jednalo se o jediný případ, kdy před učitelkou došlo k užití sprostých

slov, i když zabalených do cizího jazyka a užitých pouze jako příklad. 

Subjektivně  by se jako  vulgární  s komickou nebo rozněcovací funkcí  dala

považovat přezdívka Kiwi Kokosová60, kterou chlapci častují spolužačku. Užití této

přezdívky  sloužilo  ke  škádlení  a  navázání  kontaktu  nejen  s dotyčnou,  ale  i  se

skupinou dalších dívek, které ji byly ochotny bránit. Tato situace je ukázkou, jak se

chlapci prostřednictvím provokací, které mohou být  subjektivně  vnímány vulgárně,

snaží o navázání kontaktu s dívkami. 

Chlapci  často  stáli  také  u  zrodu  situací,  ve  kterých  nebyl  použit  přímo

vulgární  výraz,  ale  kdy jimi  byla  zavedena  řeč  do  oblasti,  o  které není  zvykem

v jejich  věku  ve  škole  hovořit.  Za  příklad  tohoto  typu  situací  považuji  hodinu

českého  jazyka,  při  které  bylo  úkolem  žáků  doplňovat  k podstatným  jménům

uvedeným  v učebnici  slovesa.  Vyvolaný  žák  Vláďa  přidal  k podstatnému  jméno

tatínek sloveso prdí. Odměnou mu byl smích třídy a odměřené požádání učitelky o

jiný příklad, který žák bez delšího rozmýšlení uvedl: „Tatínek chrápe.“ Učitelka bez

třídou a žákem očekávaného komentáře vyvolala  jinou  žákyni  na stejný příklad  a

tento Vláďův výstup přešla,  i když v kontextu třetí třídy působil  vzpurně,  drze až

vulgárně,  protože jím  došlo  k překračování  hranic  a  norem třídy.  Žák  dle  mého

názoru chtěl svým výstupem pobavit třídu, ale také otestovat novou vyučující. Z její

reakce bylo zřejmé naštvání, ale zřejmě nechtěla nebo nevěděla, jak na danou situaci

adekvátně zareagovat, a proto raději zvolila strategii úniku v podobě vyvolání slušné

žačky, od které očekávala přijatelný příklad a zároveň odvrácení pozornosti třídy ze

své osoby.   

Zejména na základě výše popsaných situací jsem pro další část výzkumu –

interview – vybrala Adama, Dana a Vláďu. Ondru jsem o rozhovor požádala, protože

jsem za celou dobu pozorování od něj nezaslechla žádný vulgární výraz a neviděla

ho se vulgárně projevit.    

Adama považuji  za žáka v porovnání  s vrstevníky  vulgárního,  jenž  působí

starší než většina jeho spolužáků, jak po fyzické, tak i psychické stránce. Domnívám

se,  že  ve  třídě  zastává  roli  vlivného  méně  oblíbeného  žáka.  Dan  působil  jako

nenápadný žák v nevýrazné pozici, který se družil spíše s chlapci a nepoutal na sebe

60 Základem pro přezdívku je její jméno – přehození slabik v křestním jméně a přidání slabiky
k příjmení. 
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zvláštní  pozornost  do  chvíle,  kdy  se  s Tomášem  kvůli  postrčení  začali  nazývat

debily.  Považuji ho za spíše nevulgárního, protože víckrát se vulgárně neprojevil  a

ani v této situaci není  jasné,  zda-li  se bránil  nebo naopak verbální  přestřelku sám

svým  chováním  vyvolal.  Ondra  je  ve  třídě v  pozici  nevýrazného,  ale  velmi

inteligentního žáka, jenž se několikrát projevil věcnými poznámkami. O přestávkách

byl spíše mimo hlavní dění. V žádné situaci jsem ho neviděla dát najevo vulgaritu.

Vláďa byl zvolen zejména kvůli roli rebela, kterou pro mě ve třídě zastával. Rád se

s Tomášem  škádlil  s dívkami,  často  na  sebe  při  hodinách  poutal  pozornost

v situacích, kde se neprojevil vulgárně, ale spíše provokativně,  a jeho odpovědí na

kritiku učitelky byla zatnutá pěst směřující k zádům učitelky. Vláďovo chování se mi

jevilo  oproti ostatním jako  vulgární,  i  když  v mnoha  situacích  nešlo  o  explicitní

vulgaritu  a  jednalo  se  pouze o  chování,  které  by  se v kontextu  třetí  třídy  kvůli

překračování hranic za vulgární dalo považovat. 

Děvčata  byla  přímými  účastnicemi  vulgárních  situací  zřídkakdy  a

v porovnání s chlapci méně často. Byla zapojena společně s chlapci do I. typu situací

(tab. č. 2) a kvůli  jedné události, v níž vystupovala Verunka, byl vytvořen III. typ

situací  (tab.  č.  2).  Použité  vulgarismy  plnily  na  základě  analýzy  situací  funkci

úlevnou i sociální. 

První situace nastala v momentě, kdy Viktorka pronesla k Vláďovi sedícímu

a otočenému k ní poté, co ji bez jakékoliv příčiny bouchl časopisem po hlavě: „Ty jsi

praštěný.“  Anetka sledující situaci mi potvrdila slova Viktorky a objasnila:  „On je

prdlý.“  Vláďa si komentáře svých spolužaček nenechal líbit  a na adresu Viktorky

pronesl:  „Ty  vypadáš  jako  terminátor,  ale  škaredý.“ Viktorka  vytrhla  časopis

Vláďovi z ruky a utíkala s ním ke koši, kam vzápětí dorazil i Vláďa s Viktorčiným

penálem. Po chvilce vyhrožování si věci vrátili.  Viktorka na vulgární až agresivní a

subjektivně  zvláštní  chování  Vládi  odpověděla  pouze  mírnější  formou  v podobě

verbálního  vulgarismu.  Na komentování projevu Vláďova vulgárního  chování obě

účastnice  použila  synonyma  slova  bláznivý  nebo  duševně  nemocný,  Vláďa vyřkl

narážku  na  fyzický  vzhled  Viktorky.  Tato  situace  vznikla  za  účelem  navázání

kontaktu Vládi s děvčaty. 

Vulgarismus  použitý  kvůli  úlevě  jsem  zaznamenala  u  Verunky,  která  se

přebývající  energii  vzniklou  z neúspěchu  při  hře  na  mobilu  pokusila  uvolnit
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prostřednictvím  použití  zkráceného  vulgárního  spojení:  „Dopr,  dopr,  dopr!“

Takovýto typ situace byl během mého pozorování ve třetí třídě ojedinělý. 

Za  zástupkyně  děvčat  třetí  třídy  jsem  si  pro interview  vybrala  Verunku,

Anetku, Janičku a Pepinku61,  přičemž  základ  volby  dvou prvně  jmenovaných byl

důsledkem výše popsaných situací.   

Důvodem výběru Verunky bylo  kromě  použití vulgárního  výrazu při hraní

hry také časté pomlouvání ostatních děvčat ze třídy a častého výskytu nestandardního

chování v rámci třídy, kdy se snažila  různými způsoby poutat pozornost učitelky i

spolužáků  a spolužaček.  Domnívám se,  že  zastává pozici  neoblíbené,  nevlivné  a

málo  školsky úspěšné žákyně.  Anetka byla  kromě  účasti na  výše  popsané situaci

vybrána z důvodů označení vůdčí skupinou děvčat za hvězdu třídy a zvolení třídou

za zástupkyni na nástěnku cti62, což potvrzuje její pozici vlivné, oblíbené a školsky

úspěšné žákyně. Janička, žákyně nacházející se ve třídě v izolované pozici, se kromě

odpovědí  po  vyvolání  učitelkou  verbálně  neprojevovala,  přestávky  trávila  sama

sezením na svém místě a dění kolem si příliš  nevšímala.  Ve třídě mě  narozdíl od

ostatních děvčat neoslovila  a kontakt  se mi s ní  podařil  navázat  až při  náhodném

setkání  na  chodbě.  Poslední  zástupkyně  děvčat  Pepinka  spadá  do  skupiny

oblíbených, méně vlivných a školsky úspěšných žákyň. Za celý pobyt ve třídě jsem

od ní (jako i od většiny ostatních žáků a žákyň)  neslyšela  žádný vulgární výraz a

vybrala  jsem  si  ji  kvůli  vyrůstání  v  prostředí  starších  dětí  (bratr,  sestřenice  a

bratranec). 

9.1.2 Sedmá třída63

Atmosféra v sedmé třídě se vyznačovala napětím po celou dobu pozorování

(6 dnů/24 hodin). Ve vztazích mezi žáky/žákyněmi převládal nepřátelství a chlad a

do vztahu žáků/žákyň a vyučujících se odrážel boj kantorek s neukázněností, drzostí

a vulgaritou, což považuji za hlavní důvod patrného odstupu. Tato třída byla unikátní

61 V práci používané formy jmen dívek i chlapců odráží to, jak byly děti pojmenovávány vyučující ale
i mezi sebou navzájem. Dívky byly nazývány zdrobnělinami pravidelně,  chlapci  pouze občas.  Na
škále emotivního zabarvení představují zdrobněliny kladné emoce, zatímco vulgarity záporné. Z toho
by se dalo soudit  na odlišný genderový  stereotyp.  Dívky,  které jsou  nazývány zdrobnělinami, se
mohou  stát  hůře  objektem  vulgarismu  a  naopak  chlapci  nazývaní  neutrálně  mají  k zápornému
označení vyjádřenému vulgarismy blíže. 
62 Nástěnka cti visí u vchodu do školy a jsou na ní fotky jednoho/jedné zástupce/zástupkyně z každé
třídy. 
63 Ukázka záznamů z pozorování je obsahem přílohy č. 5 a přehled situací přílohy č. 7.
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nepoměrem dívek a chlapců (8:15) a profilem vyučujících, mezi nimiž měly výrazné

zastoupení mladé ženy těsně po nebo před dokončením vysoké školy64, mezi které se

řadila i třídní učitelka vyučující prvním rokem.     

Během pozorování se  odehrálo  spektrum situací,  ve  kterých  byly  použity

vulgarismy verbální,  nonverbální  vulgarismy užívány samotně nebyly  pozorovány.

Situace s výskytem verbálních vulgarismů jsem rozdělila do následujících typů (Tab.

č. 3) podle účastnících se osob.

Tabulka č. 3

Znak:
 

Aktérství
Účastníci (iniciátor → příjemce): 

Pohlaví iniciátora vulgarity: 

I. žák → žák

ŽÁK

II. žák → žákyně
III. žák → třída
IV. žák sám na sebe
V. žák → učitelka
VI. žák → nepřítomný člen rodiny
VII. žák → zvíře
VIII. žákyně → žákyně

ŽÁKYN Ě
IX. žákyně → žák
X. žákyně → třída
XI. žákyně → zvíře

Znak: Čas/místo
Účastníci 

XII. žáci, žákyně → nepřítomní vyučující ŽÁCI, ŽÁKYNĚ
XIII. diskuze o přestávkách (více žáků, žákyň)

Chlapci  sedmé  třídy  se  projevovali  vulgárněji  než  děvčata  zejména  kvůli

čtveřici jejich zástupců65 (Mirek, Lukáš, Emil  a Vláďa), z nichž v naprosté většině

situací  stál  alespoň  jeden za vulgárními  projevy  ovlivňující  atmosféru  celé  třídy.

Mezi ostatními chlapci bylo rozložení vulgárních projevů podobné jako u dívek. 

Nejčetněji  byla  v podání  chlapců  zastoupena  situace,  ve  které  byli  ve

vzájemné interakci dva spolužáci (typ I.). Těchto situací se odehrálo více (nebo byly

více patrné a proto došlo k mému zpozorování) při hodině než o přestávce. Vulgarity

od žáků byly také často66 směřovány celé třídě (III. typ) a vyučující (typ V.), přičemž

v těchto případech se nejednalo o přímé vulgarismy směřované na jejich osobu, ale o

64 Tyto mladé učitelky třídu vyučovaly češtinu, matematiku, dějepis, občanskou výchovu, německý
jazyk a tělocvik. 
65 Dva žáci z této dvojice opakovali ročník. 
66 Časté je označení pro 5 a více situací takovéhoto typu. 

55



vulgarismy vzniklé ve vzájemných interakcích. Méně obvyklými příjemci vulgarit67

byly žákyně (II. typ), sám autor výroku (IV. typ), nepřítomný člen rodiny (VI. typ) a

zvíře (VII. typ). 

Chlapci  neužili  vulgarismu  jako  příkladu  (Tabulka  č.  168),  všech ostatních

typů situací se zúčastnili. Nejčastěji byl vulgarismus užit jako reakce na chování jiné

osoby, které se jedinci použijícímu vulgarismus zdálo subjektivně nepřiměřené (typ

č. 1). Funkce těchto vulgarismů  byla sociální.  Jako příklad může posloužit situace,

kdy Mirek poté, co dostal papír na písemku, zaplnil celou jeho plochu svým jménem

a neváhal se s tímto činem pochlubit  svým spolužákům/spolužačkám, jejichž reakce

byly:  „To je debil!“ a „To je dežo.“ Hojně zastoupené byly také situace, ve kterých

se  prostřednictvím  vulgarismu  projevil  vztek  nebo  naštvání  dotyčného  (č.  3)  a

vulgarismy použité jako  přirovnání na základě  subjektivně  vnímaných  podobností

nebo znaků (č. 10). Zlost vůči ostatním projevil např. Milan při hodině matematiky,

když na své spolužáky různě  chodící po třídě a půjčující  si pomůcky na rýsování

zakřičel:  „Buďte už zticha, volové!“. Přirovnání na základě subjektivně  vnímaných

podobností nebo znaků použil Vláďa, jenž poté, co se poprvé při hodině přihlásil a

učitelka  vyvolala  jiného  žáka,  pronesl:  „Paní  učitelko,  já  se  hlásím.  Já se tady

hlásím jak debil.“ Učitelka ocenila jeho projev nabídkou na cestu do ředitelny. Často

zastoupené byly také situace, ve kterých se projevilo buď nepřátelství nebo neochota

(č.  7) a ty, ve kterých se dotyčný užitím vulgarismu bránil  nebo oplácel vulgární

výraz směřovaný původně na něj (č. 8). Oba tyto případy se vyskytují v následující

situaci,  kdy Lukáš chtěl při hodině půjčit  pravítko od svého souseda Martina, který

na jeho  žádost  zareagoval  slovy:  „Mrdám tě!“  a Lukáš ukončil  pokus o získání

pravítka slovy: „Ty buzerante!“. Ostatní situace se vyskytovaly již méně. Jako jejich

příklady  může  sloužit  přátelské oslovení  (č.  4)  Lukáše Mirkem  „Kokote,“ ;  údiv,

překvapení nebo rozčarování (č. 6) projevující se např. v reakci Mirka na vyvolání k

tabuli při hodině matematiky: „Ty vole, proč zase já?“ nebo situace, ve kterých byly

vulgární výrazy použity jako synonyma spisovných slov (č. 5), čehož příkladem je

varování Lukáše držícího v rukách křečka: „Jestli se na mě vysere, tak jí zabiju!“      

Volba reprezentantů z řad chlapců k rozhovorům byla  poměrně jednoduchá.

Mirek, který rušil třídu nejvýrazněji svými neustálými poznámkami, které povětšinou

67 Zaznamenáno do 5 situací toho typu.
68 Celý tento odstavec se odkazuje k rozdělením situací na různé typy, které byly uvedeny v tabulce č.
1, str. 48 
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nebyly  k věci,  drzostí a vulgaritou. Upoutaly mě  na něm mimo  jiné  i narážky na

členy/členky své rodiny, které měl jako jediný ze všech ostatních žáků/žákyň (např.

hodina dějepisu: Učitelka:  „Co chovali?“ Mirek bez vyvolání odpovídá:  „Slepici –

moji  ségru.“).  Mirek  v loňském roce  propadl  (má  diagnostikované  SPU spojené

s poruchami  pozornosti)  a  přesto,  že je  ve  třídě  nováčkem,  se  už  stihl  dostat  do

pozice  neoblíbeného,  nevlivného  a  málo  školsky  úspěšného  žáka.  Ostatní

žáci/žákyně  na  něj  většinou  nereagují  a  pokud  ano,  pak  většinou  kvůli  jeho

nevhodnému chování. Považuji ho za klíčovou osobu ovlivňující svým vyrušováním

a nedisciplinovaností atmosféru celé třídy. Dalším zástupcem chlapců se stal Roman,

jenž se dostal k interview kvůli  odmítnutí Lukáše (podle mého pozorování nejvíce

vulgárního  chlapce z celé  třídy),  který na rozhovor  kvůli  aktuálně  hrozící  dvojce

z chování  nepřistoupil,  a  absenci  Emila.  Roman  je  poměrně  vulgární  a  užívání

vulgarismů patří do jeho běžné mluvy, jak jsem se mohla přesvědčit při rozhovorech

s ním. Před celou třídou se příliš neprojevuje, proto často nefiguruje v popisovaných

situacích. Domnívám se, že zastává pozici oblíbeného (zejména mezi děvčaty) méně

vlivného žáka. Milan byl zvolen pro interview zejména kvůli  výše popsané situaci,

kdy se za pomoci vulgarity snažil utišit své spolužáky („Buďte už zticha, volové!“).

Několikrát mi také řekl a bylo to patrné i na jeho chování, že je ve třídě nespokojený,

protože  se  tam není  možné  kvůli  neustálému  vyrušování  svých  spolužáků  učit.

Vulgárně mluvit  dokáže, i když mluvu tímto způsobem neobohacuje příliš  často, a

patří spíše  mezi  tiché  žáky.  Posledním  vybraným  zástupcem se stal Patrik,  jehož

považuji  za vlivného,  oblíbeného a školsky úspěšného žáka,  kterého jsem za celý

pobyt ve třídě neslyšela mluvit (pomíjím oslovení „Ty vole“) ani neviděla chovat se

vulgárně, i když mnoho času trávil s Mirkem a Lukášem.

Děvčat  bylo  v pozorované  třídě  pouze  osm  a  narozdíl  od  chlapců

nenarušovaly výuku tak razantně a často, i když vulgárně  se projevily  mnohokrát.

Nejčastěji byly dívky vulgární v interakcích s chlapci (tab. č. 3, IX. typ) a to častěji

při  hodinách  než  o  přestávkách  (příloha  č.  7).  Za  dobu  pozorování  nebylo

zaznamenáno,  že by byl  vulgarismus  použit  jako  reakce na běžné situace,  projev

naštvání směřující  na vlastní  osobu, oslovení,  projev nepřátelství nebo neochoty a

nebyl užit ani jako příklad (tab. č. 1).
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Nejčetněji  dívky  užívaly  vulgaritu  jako  reakci  na  chování,  které  jim

subjektivně  přišlo  nepřiměřené  nebo  zvláštní  (tab.  č.  169,  typ  č.  1).  Jako  příklad

uvádím událost,  která  se  odehrála  při  hodině  češtiny,  kdy  Honza jdoucí  ke  koši

šťouchnul do Terezy, která zareagovala slovy:  „Seš kokot.“  Četně zastoupené bylo

také  použití  vulgárních  výrazů  jako  synonym  spisovných  slov  (č.  5),  o  čemž

vypovídá  reakce  lechtající  Markéty  „Tak  se  pochčij!“  na  prohlášení  lechtané

Karolíny:  „Já se počůrám.“ Dívky používaly také narážky na fyzický vzhled (č. 9),

které se většinou vztahovaly k chlapcům. Příkladem může být  situace, kdy Nikola

ve verbální přestřelce s Lukášem, kterou vyprovokovala, prohlásila: „Seš škaredej a

ještě máš hrb na zádech.“  Méně často pak byly používány vulgarity jako oslovení,

přičemž u dívek narozdíl od chlapců  jsem zaznamenávala  i nepříliš  frekventované

oslovení  „Ty vole“  (č. 4),  vulgarity na základě  vzteku nebo naštvání (č. 3) a jako

projev  údivu,  překvapení  nebo rozčarování  (č.  6).  Jako  příklad  výše  jmenované

situace uvádím reakci Pavlíny „Jdi s tím do prdele!“  na Mirka, který si o přestávce

sundal hokejovou šálu a začal ji přehazovat dotčené předvádějící break kolem krku.

Poslední  typ  situace dokumentuje  zvolání  Nikoly:  „Ty  vole,  už  skoro  není,“ na

Mirkovu žádost o chipsy.  

Z  žákyň  sedmé  třídy  jsem  na  základě  pozorování  vybrala  Terku,  Míšu,

Karolínu  a Jíťu.  Nejvulgárněji  z osmi dívek  na mě  působila  Terka, která na sebe

upoutala  prvně  mou pozornost  v situaci,  kdy na celou  třídu  zakřičela  poznámku

směřující  na  ještě  nedorazivši  učitelku:  „A ť  si  vylíže  prdel!“ Byla  to výjimečná

událost, kdy se dívka vyjádřila takto vulgárně o vyučující nahlas před celou třídou,

mluvit  vulgárně  ji  bylo  slyšet  i v jiných  situacích (příloha č. 7). Domnívám se, že

zastává pozici oblíbené méně  vlivné osoby. Za průměrně vulgární považuji Míšu a

Karolínu,  přičemž  Míša  se  mezi  dívkami  vymykala  z průměru  svou  drzostí.

Vulgarismy od ní směřovaly zejména k Mirkovi. Důvodem pro výběr Karolíny byla

živost  často obohacená o vulgarismy,  která  čišela  z jejích  interakcí  se sousedkou

Markétou. Z hlediska celé třídy ji ale považuji za osobu v nevýrazné pozici. Nejméně

vulgárně  z děvčat  na mě  působila  Jíťa,  kterou bych označila  přívlastky  oblíbená,

méně  vlivná. Za celý pobyt  ve třídě jsem nezaslechla  žádnou vulgaritu vycházející

z jejích  úst. Působila  na mě  v porovnání s ostatními  spolužačkami  velmi  klidným

dojmem.    

69 Celý tento odstavec se odkazuje k tabulce č. 1, která je na straně 48.
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9.1.3 Vyučující70

Vyučující  ve  třetí třídě  nebyly  v mé  přítomnosti konfrontovány  s přímými

vulgaritami od žáků/žákyň,  spíše s náznaky vulgarity, které zejména třídní učitelka

přecházela bez povšimnutí a bez jakékoliv reakce (viz. situace „Du bist Schwein“ a

„Scheiβe“) .  Naopak  věta  s hanlivým  slovem  „Nedělej  kraviny!“,  určená  žákovi

pohazujícímu  si  létajícím  talířem  v chodbě,  v  kontextu  a  atmosféře  třetí  třídy

vyčnívala. 

Neporovnatelně těžší úloze byly vystaveny vyučující v sedmé třídě. Součástí

každé hodiny byly přímé vulgarity nebo drzosti, za které považuji ironii, aroganci či

ignoraci žáků a žákyň. Jako příklad uvádím situaci z hodiny fyziky, kdy se učitelce

poté, co seznámila  žáky/žákyně s plánem na hodinu:  „Teď si něco napíšeme a pak

budeme  kreslit,“ dostalo  od  jednoho  z žáků  odpovědi:  „Tak  to  ani  náhodou.“

V přímých  verbálních  konfrontacích  s vyučujícími  vystupovali  především  chlapci

(příloha č. 8). 

Reakce vyučujících na neukázněnosti byly různé, většina z nich ale nevedla

ke zlepšení situace. Nejčastějšími reakcemi bylo přejití situací bez pozastavení, popř.

normální  odpověď  na  nepatřičné  chování.  Příkladem může  být  situace  z  hodiny

hudební výchovy,  kdy na prohlášení učitelky:  „Vláďo, celou hodinu si otravoval,“

odvětil  Vláďa  s klidem  „Neuč.“  Vyučující  pokračovala,  jako  kdyby  neslyšela:

„Vzpomeň,  jak  jsem ti  říkala,  ať  si  sundáš  kapucu.“ Nejčastějším  trestem bylo

udělení poznámky, jež ale povětšinou nebylo příliš efektivní71 a leckdy vyvolalo další

aroganci žáků/žákyň. Zřídkakdy72 byl/a žák/žákyně vyhozen/a za dveře, popř. mu/jí

byla zabavena hmotná věc, které se věnoval/a více než vyučování. „Jemný“ fyzický

trest v podobě pohlavku nebo pohlavku knihou za nevhodné chování vedl často spíše

k pobavení  žáků  než  k nápravě  jejich  chování.  Nejúčinnější  reakcí  na  nevhodné

chování,  která  ale  většinou  startovala  další  obtěžující  diskuzi,  byla  výhrůžka

(několikrát  naplněná)  návštěvou ředitelny.  Tento trest  s sebou ve většině  případů

nese telefonické upozornění rodičů na nevhodné chování jejich potomka. 

70 Situace v vyučujícími jsou obsahem přílohy č. 8. 
71 Někteří pravidelně dostávali několik poznámek denně. 
72 Stalo se to asi pouze 4x za dobu mého pozorování. 
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9.1.4 Shrnutí 

Během  pozorování  se  naskytlo  množství  situací,  které  jsem  rozdělila  do

následujících  kategorií  podle  typu  použitého  vulgarismu  (tab.  č.  4):  vulgarismy

přímé, které zahrnují verbální a nonverbální, a nepřímé, za něž považuji navozování

tabuizovaných témat žáky,  o kterých není vhodné ve školním prostředí hovořit,  a

jejichž  obsah  bývá  předmětem  vulgarismů  (např.  vylučování,  sexualita).  Vedle

výskytu  přímých  nebo  nepřímých  vulgarismů  bylo  pozorováno  drzé  (troufalé,

opovážlivé)  chování  projevující  se  zejména  ve  verbální  a  neverbální  interakci

s vyučujícími.  Toto chování se  může subjektivně  jevit  vulgárně,  ale  pod základní

definici  vulgarity (sprostost, hrubost, obhroublost) nespadá. Příkladem je  ignorace,

negativismus,  vzdor,  způsob komunikace  neodpovídající  vztahu žáka k učiteli  aj.

Společným  jmenovatelem  všech  vymezených  kategorií  (včetně  drzosti)

je překračování hranic a norem chování, které se od žáků/žákyň předpokládají. 

Tabulka č. 4

Situace, ve kterých je přítomna:

I. vulgarita
1. přímá a) verbální

b) neverbální
2. nepřímá navozování témat

II. drzé chování

Slova  nebo  slovní  spojení  obsahující  explicitní  vulgarismus  byla  ve  třídě

používána v různých situacích a jejich  použití vycházelo  z různých pohnutek (viz.

tab.  č.  1).  Na  základě  analýzy  situací  jsem  dospěla  k dvěma  hlavním  funkcím

vulgarity – úlevné a sociální,  pod niž spadá většina funkcí vymezená Vybíralem (in

Tvarůžková, Ludvíková, 2004). 

Explicitním použitím vulgarismů  dochází k určité prezentaci vlastní osoby a

motivace vedoucí k takovéto prezentaci může být různá. Za jeden z motivů považuji

upoutání pozornosti,  ať  už spolužáků/spolužaček nebo vyučujících,  vystoupení ze

skupiny a upozornění na svou vlastní individualitu, pokud se to nevede jinými  pro

školní  prostředí  přijatelnějšími  způsoby.  Domnívám  se,  že  takto  vystupující

žáci/žákyně  zastávají  názor, že je  lepší  dosáhnout  výjimečnosti a být  známý přes

nevhodné  chování  než  se  ztratit  v šedi  třídy.  Dalším  důvodem  k  používání

vulgarismů  může  být  také  reakce  na  chování  a  jednání  vyučujících  nebo  na
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atmosféru v dané třídě.  Ve třetí i  v sedmé třídě jsem nabývala  pocitu, že občasné

pronesení  vulgarismů  sloužilo  k testování reakcí vyučujících,  které mohlo  sloužit

k následnému budování hranic a norem, co se ve školní třídě při vyučování smí a co

ne. 

Explicitních verbálních vulgarismů užívali více žáci/žákyně  sedmé třídy než

žáci a žákyně třetí třídy. Množství situací s výskytem verbálního vulgarismu ve třetí

třídě bylo zanedbatelné množství, zatímco v sedmé třídě byl výskyt velmi častý. 

 V obou věkových skupinách byli více vulgární chlapci než děvčata. Ve třetí

třídě  se  chlapci  projevovali  vulgárněji  a  zapojili  do  více  situací,  ve  kterých  se

vyskytovalo vulgární chování, přesto byl počet situací tak nízký, že se z něho nedají

vyvozovat závěry. V sedmé třídě děvčata vystupovala v méně situacích, ve kterých

došlo  k pronesení  verbálních  vulgarismů  než  chlapci  (18:39),  což  platí  i  pokud

bereme  v  úvahu  větší  počet  chlapců  než  dívek.  Chlapci-sedmáci  byli  nejčastěji

vulgární mezi sebou při hodině nebo o přestávce (v 18 situacích), v projevech k celé

třídě (6 situací) a v interakcích s vyučujícími (také 6 situací). Užití vulgarismu bylo

nejčastěji reakcí na chování, jež bylo považováno za subjektivně zvláštní, jako projev

vzteku  nebo  naštvání  a  dále  jako  přirovnání  na  základě  subjektivně  vnímaných

podobností  nebo  znaků.  Sedmačky  byly  nejčastěji  vulgární  ke spolužákům  (v  8

situacích)  a  většinou  se  jednalo  o  reakce  na  spolužákovo  chování,  které  bylo

subjektivně  vnímáno  jako  zvláštní.  Ke spolužačkám byly  vulgární  pouze třikrát  a

vulgarismus  byl  použit  jako  synonymum  slova  spisovného.  Dívkami  byly  také

používány narážky na fyzický vzhled, které byly povětšinou adresovány zástupcům

opačného pohlaví. 

Vysoký počet vulgarismů,  jejichž použití považuji za reakci na subjektivně

zvláštní  chování  druhého,  vysvětluje  do  jisté  míry  atmosféru  třídy.  Ve  třídě

docházelo často k situacím, které nejsou ve škole a natož při hodině běžné73, což bylo

komentováno  okolím.  O  tyto  situace  se  postarali  ve  všech  případech  chlapci  a

komentářů  se  nezdrželi  zástupci/zástupkyně  obou  pohlaví.  Zatímco  chlapci  byli

vulgární  spíše  k chlapcům  a byl  zaznamenán  pouze jeden vulgarismus  směřující

k dívce, dívky naopak byly častěji vulgární k chlapcům než k dívkám (8:3). Na tento

trend,  kdy  příjemcem  vulgarismu  se  častěji  stával  chlapec,  zatímco  dívka  spíše

73 Např. při hodině matematiky létalo vzduchem kružítko, popř. chlapci zkoušeli, jestli probodnou
kružítkem opěradlo u sedadla. 
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výjimečně,  může  mít  vliv  více  faktorů.  Jedním  z nich  je  genderový  řád,  který

prostřednictvím genderových stereotypů  pasuje do objektu (i původce) vulgarismů

spíše chlapce,  zatímco dívky jsou podle  kulturně  sdíleného  postoje oproti nim ve

vzájemných interakcích74 nevhodným objektem. Dalším faktorem je, že chlapci byli i

častějšími původci, a interakce se většinou odehrávaly mezi jedinci stejného pohlaví.

Poslední důvod, proč se chlapci stávali častěji objektem vulgarismu,  shledávám ve

zvláštním  a  ve  školním  prostředí  neobvyklém  chování  zejména  čtveřice  jejich

zástupců. 

Vulgarita u žáků/žákyň v přítomnosti vyučujících byl jev, jenž se ve třetí třídě

vyskytl v přímé formě pouze v jedné situaci, ale v sedmé třídě se naopak vyskytoval

často. Vyučující  ve  třetí třídě  přešla  tento ojedinělý  jev  bez dalších  poznámek  a

nezareagovala na něj, podobně tomu bylo mnohokrát i u vyučujících v sedmé třídě.

Motivy k přecházení vulgarismů žáků/žákyň ze strany vyučujících mohou být různé.

U pedagožky ze třetí třídy předpokládám překvapení nad vulgarismem vycházejícím

z úst žáka a nechuť konfrontovat s tím celou vulgarismy nezasaženou třídu zejména

v případě,  kdy  ani  většina  z dětí  nemusela  vulgárnímu  výrazu  v cizím  jazyce

porozumět a sprostá slova byla uvedena pouze jako příklad. Naopak v sedmé třídě se

za častými ne-reakcemi vyučujících nabízí více eventualit. Některé mohly přijmout

vulgaritu  jako  doprovodný  jev  bouřlivého  období  puberty  nebo  mohlo  dojít

k rezignaci  na  boj  s vulgární  mluvou  a chováním  žáků/žákyň,  jelikož  výskyt  byl

velmi  častý až běžný a k eliminaci  nebyl  odhalen žádný účinný prostředek. Další

příčinou  nereakce mohly  být  také osobní rozpaky vycházející  z nevědomosti,  jak

v daných  situacích  na  citlivé  téma  reagovat.  Vyučující  se  tvářily,  že  vulgarismy

neslyšely,  upozornily  na jejich  použití původce/původkyni  nebo jej  okomentovaly

způsobem,  jenž  neznamenal  pro  dotyčného/dotyčnou  postih.  Pokud  se  učitelky

rozhodly postihovat vulgaritu kázeňsky, což nastávalo, i když ne vždy, ale zejména

při výraznějších nebo opakovaných vulgárních projevech, pak se nejčastěji jednalo o

udělení  poznámky,  ve  které  se  konkrétní  vulgarismus  schoval  pod  formulku

nevhodného  chování nebo drzosti,  což si  rodič  nucený poznámku podepsat může

vykládat různými způsoby a je mu znemožněno v případě zájmu zasáhnout v chování

dítěte na pravém místě.  Hodnota poznámky se snižovala  také díky jejich  častému

udělování.  Byly  případy,  kdy žák za den dostal  tři  až čtyři.  Poznámky dostávali

častěji  chlapci,  dívky  pouze  výjimečně,  což  ale  nepřikládám  jinému  hodnocení
74 Ve vzájemných interakcích dívek se vulgarita, i když jiné konkrétní typy slov, používá.
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projevů  u jednotlivých  pohlaví,  ale spíše faktu, že dívky nevyrušovaly třídu do té

míry co zejména čtveřice chlapců, jimž byly poznámky udělovány nejčastěji. 

Kategorie,  pod  niž  spadají  nonverbální  vulgární  projevy  (gesta),  byla

zastoupena minimálně. Ve třetí třídě bylo za dobu pozorování zachyceno jedno gesto

směřující od chlapce k vyučující,  jehož funkcí bylo ventilovat naštvání na dotyčnou

osobu. Tento vulgarismus byl užit tak, aby nedošlo k jeho zaregistrování osobou, ke

které směřoval, ale aby si ho všimli ostatní účastníci/e dané situace a na základě toho

byli  seznámeni s postojem, jenž  zaujímá.  Ostatní projevy hraničily  spíše s jemnou

agresí75 a odehrávaly  se téměř  výhradně  mezi  osobami opačného pohlaví  v rámci

škádlení,  které  chlapce  a  dívky  vzájemně  sbližovalo.  V sedmé  třídě  nedošlo

k povšimnutí autonomního nonverbálního vulgárního projevu ani v jedné situaci, což

je dle mého názoru zapříčiněno tím,  že četně užívané verbální  vulgarismy zastaly

všechny  funkce,  které vulgarismy plní,  a také že se sedmáci/sedmačky nebojí  dát

najevo svůj názor i v podobě vulgárního slova narozdíl od třeťáka/třeťačky, kterému

v tom brání větší a pozitivní autorita učitele/ky, menší vrstevnický tlak na používání

vulgarity  a  přísnější  pravidla  vůči  jejímu  používání,  protože  tento  fenomén

nekoresponduje  s představou  dětství.  Verbální  vulgarismy  byly  v obou  třídách

užívány daleko častěji než nonverbální.

Za  další  druh  v tomto  případě  „jemné“  vulgarity  vyskytující  se  během

pozorování považuji  navozování  určitých  školsky nevhodných  témat,  ke kterému

docházelo  pouze  ve  třetí  třídě  a  iniciátory  byli  výhradně  chlapci.  Obsahem

navozovaných  témat  byla  oblast  sexuální  a  vylučovací,  které  jsou  podle

společenských  norem  pro  školní  prostředí  a  dobu  vyučování  nepřijatelné.

Navozování  takovýchto  témat  může  být  motivováno  různými  důvody.  Za hlavní

důvod považuji zájem chlapců dozvědět  se o těchto tématech co nejvíce,  k čemuž

poslouží také reakce okolí při přivedení řeči do této oblasti.  Dalším motivem může

být zisk pozornosti a odlišení se od zbytku třídy, která tato témata může považovat za

nevhodné.  Navozování  témat  může  sloužit  také  k  vymezování  hranic  tolerance

vyučující. 

Za  zajímavé  považuji,  že  tabuizovaná  témata  navozovali  pouze  třeťáci-

chlapci,  zatímco dívky to vedlo spíše k nejistým výrazům a rozpačitým úsměvům,

75 Za projevy jemné agrese považuji např. dělání „ohníčku“, postrkování, štípání atd.. Tyto projevy
byly součástí škádlení, za které považuji situace, kdy se děti  navzájem v žertu zlobily.  Nebyla zde
přítomna zlost.  
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které  leckdy  hraničily  s výrazem  pohrdání,  což  považuji  za  důsledek  odlišné

výchovy, která je ovlivněna existencí a uvědomováním genderových rolí. Zatímco do

představy správné ženy vulgarita nepatří, u mužů může být  považována za součást

mužnosti,  což  je  reflektováno  ve  výchovných  přístupech  k dívkám  a  chlapcům.

Žákyně  třetí  třídy  mají  dle  pozorování  v sobě  hlouběji  zakotven  předsudek

nevhodnosti  těchto  témat  a více  než  u chlapců  dochází  k potlačení  zájmu  o  ně,

protože se striktněji řídí výchovnými pravidly, která mohou být odlišná, nebo jsou na

ně  výchovná  pravidla  více  kladena.  Tento  fenomén  poukazuje  na  identifikaci

s genderovou  rolí,  který  je  od  nich  očekávána.  V sedmé  třídě  již  navozování

tabuizovaných  témat  nebylo  aktuální,  protože v dnešní  moderní  a  na  informace

bohaté době  pro sedmáky/sedmačky není  již  žádné téma tabu a náznaky jsou  již

nedostačující. Za účel navozování těchto témat považuji získání pozornosti a získání

nových  informací,  popř.  ověření  si  zajímavosti  navozeného  tématu  plynoucí

z nestandardních reakcí okolí.    

Další kategorií vyskytující se pouze v sedmé třídě je tzv. drzé chování. Toto

chování nespadá přímo pod vulgární projevy,  ale vzhledem k častosti jeho výskytu

jej  nelze  nezmínit.  Drzé  chování  se  projevovalo  především  v komunikaci

s vyučujícím  a  považuji  za  něj  nevhodný  styl  komunikace  –  odsekávání,  drzé

odpovědi, ironii,  aroganci, ignoraci požadavků učitele apod. Žáci skrz toto chování

dávají  najevo  nesouhlas  až  pohrdání autoritou,  povýšení  se  nad  ostatní

spolužáky/spolužačky,  které  jde  dohromady  se  ziskem  pozornosti  a  snahou

dosáhnout vyššího statusu ve třídě. Drzost byla vlastní zejména chlapcům, což může

poukazovat na jejich větší snahu upoutat na sebe pozornost nevhodným způsobem,

potupit  před  třídou  učitele,  vystavit  ho  nepříjemným  situacím  a  dosáhnout  tak

ocenění v očích  svých  spolužáků/spolužaček,  což může vést  k zvýšení  statusu ve

školní třídě. V neposlední řadě je drzé chování opět strategií vyjednávání hranic mezi

tím, co si žáci/žákyně mohou ve školním prostředí ke konkrétnímu učiteli/ce dovolit.

9.2 Interview

9.2.1 Obecně o vulgaritě – co je vulgarita?
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Zástupce/zástupkyně všech tázaných skupin se nezávisle na sobě sjednotili v

názoru, že vulgarita je především mluvení sprostě a používání nadávek. Všichni ze

třetího ročníku kromě Ondry, jenž pod pojem vulgarita zařadil i chování, vulgaritu

vztáhli pouze na mluvu. Sedmáci/sedmačky se shodli na stejném vymezení pojmu a

rozšířili jej stejně jako Ondra o nonverbální vulgaritu. Třeťačky a třeťáci narozdíl od

sedmáků/sedmaček do svých výpovědí zahrnovali  explicitně  i  hodnotící postoj,  že

takto  se  mluvit  nemá.  Vulgaritu  spojují  zejména  s používáním  nadávek  a  mají

tendenci tento fenomén zužovat pouze na verbální vulgaritu.        

Slovo vulgarita žáci/žákyně třetí třídy vysvětlit  většinou neuměli a reagovali

až při použití synonyma  sprostost. Dívkami bylo  uváděno, že se jedná o  mluvení

sprostě a  používání nadávek,  přičemž mnohými  bylo  dodáno, že sprostá slova se

říkat  nemají,  což potvrzuje výpověď Anetky:  „Sprostý slova jsou takový, který se

normálně nemaj řikat.  Protože jsou moc sprostý a ošklivý.“  Sdělení chlapců byla

podobná a pod definici tohoto pojmu zahrnuli především mluvení sprostě a používání

nadávek. Ondra pod slovo vulgarita přiřadil i agresivní chování:  „Že někoho zbil.“

Chlapci  stejně  jako  děvčata  upozorňovali,  že vulgarita  nebo  sprostost  je  chování

nebo mluvení způsobem, který se používat nemá. 

Sedmáci  a  sedmačky  slovu  vulgarita  rozuměli  a podávali  jeho  rozsáhlejší

vysvětlení.  K výkladu  mluvení  sprostě  a  nadávání  Terka dodala  nehezkou řeč  a

zmínila  spojitost  s agresivitou  a  ubližováním  druhému,  podle  Káji  pod  pojem

vulgarita spadá i vulgární chování, které uvedla na příkladu, kdy žák něco hází po

učiteli.  Chlapci Patrik a Milan zahrnuli nonverbální vulgaritu v podobě zvednutého

prostředníčku  a  Patrik  přiřadil  do  vulgárního  chování  i  podražení  nohy.  Mirek

poukázal na to, že vulgární mluva je mluvou nespisovnou. 

Z výpovědí všech respondentů/respondentek je  zřejmé,  že  reflektují  funkci

vulgarity,  která tkví  v překračování hranic.  Žáci  a  žákyně  sedmé  třídy  explicitně

oproti třeťákům/třeťačkám neuvádí,  že je  vulgarita nevhodná a že by se používat

neměla, implicitně ale upozorňují na překračování hranic, což je zřejmé z přívlastků

nehezká, nespisovná, neslušná. 

9.2.2 Vulgarita a já (žák, žákyně)

Původ znalostí vulgarismů (Odkud znám vulgární slova?)
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Původ znalostí vulgarismů  u žáků a žákyň by se podle jejich výpovědí dal

rozdělit  do  čtyř  kategorií  –  rodina,  instituce,  venkovní  prostředí a kamarádi/dky,

které  byly  uváděny  napříč  všemi  skupinami76.  Hlavní  rozdíl  mezi  prostředím

instituce, venkem a kamarády je v míře formálnosti prostředí, což souvisí s autoritou

i anonymitou. Ve škole,  instituci,  je důležité vyčleňování žákovské kultury oproti

kultuře učitelské, což funguje při hodinách i o přestávkách. Jedná se o celkový etos

instituce, přičemž vulgarita této konfrontaci pomáhá. Prostředí venku je stejně jako

společenství kamarádů77 neformální a nejsou zde přítomny autority. Ve venkovním

prostředí  nahrává  k používání  vulgarity  anonymita,  kdy  se děti  narozdíl  od

kamarádského vztahu, od kterého se očekává hlubší vzájemná znalost, nemusí znát a

používání vulgarity může být motivováno snahou odlišit se od ostatních nebo upoutat

na sebe pozornost. 

Žáci  a  žákyně  do  role  svých  „učitelů/učitelek“  vulgarismů  často  pasují

staršího sourozence, ať již sestru nebo bratra, dále otce nebo oba rodiče78 a ostatní

příslušníky/ice rodiny, jako je teta nebo bratranec. Do druhé významné a nejčastěji

zmiňované skupiny patří instituce, pod které se řadí zejména škola, zájmové kroužky

a v případě Ondry školka. Na těchto místech se kumulují vrstevníci/ice, od kterých

jsou v rámci interakcí vulgární slova přebírána. Podobná situace nastává i „venku“,

kde se děti scházejí při různých aktivitách většinou bez dozoru rodičů nebo jiných

dospělých osob. Poslední personifikovaný zdroj vulgarit  představují  kamarádi/dky,

přičemž podle výpovědi jedinců jsou vulgarity přenášeny zejména v rámci pohlaví -

dívky je znají spíše od kamarádek a chlapci od kamarádů, což může poukazovat na

převážné množství interakcí mezi členy/členkami jednotlivých pohlaví.   

Mezi jednotlivými skupinami se nevyskytly velké rozdíly ve výpovědích. Ve

všech  byly  označeny  výše  uvedené  kategorie  a  většina  zejména  starších

respondentů/tek uváděla více zdrojů, přičemž nejčastěji se jednalo o kombinaci škola

– rodina,  popř.  venkovní  prostředí nebo  kamarádi/dky.  Výjimečně  bylo  uvedeno

Míšou,  že  se  učí  vulgarismy  také  na internetu  a  Terka  na  otázku,  odkud  zná

vulgarismy,  odvětila:  „No  tak  rozhodně  jak  jsem rostla,  tak  jsem se  to  hrozně

76 Respondenti/respondentky  dále  v průběhu  interview  uvedli,  že  jsou  si  vědomi  také  výskytu
vulgarity v médiích. Na otázku odkud vulgarity znají ani jedna osoba tento zdroj nezmínila. 
77 Je otázkou, jestli u respondentů/respondentek nedošlo k zaměňování těchto dvou pojmů. Zatímco
pro jedny mohou kamarádi  představovat  i  děti,  jež  blíže neznají,  druzí  mohou pojmem kamarád
označovat pouze blízké osoby.
78 Nikdy ne výhradně pouze matce. 
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všechno naučila. Od všech...já to všude slyšim.“  Poté také za hlavní zdroj zdůraznila

školu.  Adam  také  upozornil  na  to,  že  nové  vulgarismy  se  učí  při  vulgárních

výměnách s ostatními.     

Znalost významů79 vulgarismů 

Otázky týkající se této kategorie byly položeny záměrně, aby zjistily  stupeň

znalosti  významu  slov,  která  jsou  žáky/němi  používána.  Většina  tázaných

připustila neznalost  významů,  což  může  poukazovat  na  to,  že  význam  opravdu

neznají, nebo v očekávání prozkoušení a vlastních rozpaků se skryli za neznalost, což

jim  zaručilo  vyhnutí  se  dalším  otázkám.  Někteří  potvrdili  znalost,  ale  později  ji

nedokázali vysvětlit, což mohlo být částečně způsobeno ostychem nebo opravdovou

neznalostí.  Ze  třetí třídy  se  k  neznalosti  přiznala  spíše  děvčata,  zatímco  chlapci

tvrdili  opak,  který  ale  nebyl  dalšími  položenými  otázkami  potvrzen.  Sedmačky

uvedly  neznalost  některých  významů  narozdíl  od  chlapců  s  výjimkou  Milana.

V důsledku se znalosti dívek a chlapců  velmi podobaly.  Žáci a žákyně  ve většině

případů věděli, do jaké situace se výrazy hodí, ale neznali původní význam slova80. 

Zatímco  žákyně  třetí třídy Anetka,  Verunka a  Janička  tvrdily,  že význam

vulgárních  slov  znají  pouze občas,  Pepinka  poté,  co  potvrdila  znalosti  významů,

dodala, že jej neumí vysvětlit,  z čehož usuzuji také spíše na neznalost. V podobné

situaci jako Pepinka se ocitl i Dan a Adam. Ondra přiznal,  že ne všechny významy

mu jsou známé. 

Žákyně  sedmé třídy shodně  přiznaly,  že význam u všech používaných slov

neznají.  Terka svou odpovědí na  otázku týkající  se znalosti  významu  vulgárních

slov:  „No někdy ne, ale vim jako, že to asi  je nadávka. Já si  to někdy přeložim,

většinou si to dokážu přeložit,“ naznačila, že vulgarita může fungovat jako cizí jazyk,

který při  používání  může  navozovat  dojem  odosobnění81 i  menší  zodpovědnosti.

Kája  připustila,  že neznalost  významu ji  nebrání  v dalším používání  slova,  a Jíťa

uvedla, že významy nezná a ani ji příliš nezajímají. Z chlapců navštěvujících sedmou

79 Významy všech vulgárních slov použitých během pozorování nebo uvedené jako používané jsou
vysvětlené v příloze č. 3.
80 Např. věděli, že slovo kretén se používá v situacích, kdy se někdo projeví jako hlupák, ale neměli
ponětí o nemoci zvané kretenismus. 
81 Při vyjadřování v cizím jazyce můžeme nabývat dojmu, že jsme to trochu méně my. 
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třídu všichni kromě Milana uvedli,  že významy jimi používaných vulgarismů znají.

Milan potvrdil znalost pouze některých významů.

Chlapci v obou věkových kategoriích spíše nepřipouštěli neznalost vulgárních

slov, i když tato slova pak neuměli  blíže vysvětlit, v čemž mohly hrát roli i osobní

rozpaky. Tento fenomén může poukazovat na to, že děvčata nepociťují takový stud

nad  neznalostí  významů  vulgárních  slov  jako  chlapci,  protože  vulgární  slova  a

vulgarita k nim obecně nepatří a uvedenou neznalostí se od ní mohou distancovat.

Chlapci se naopak ve znalosti významu mohou přeceňovat, což může odrážet jejich

postoj,  že by jako zástupci vulgárnějšího  pohlaví  (viz.  Dívky,  chlapci a vulgarita)

významy měli znát. 

Důvody82 použití vulgarity

Naštvání,  legrace,  oplácení,  provokace,  machrování, budování  si  lepšího

statusu,  přizpůsobování  se  skupině,  hecování  a  potupa jsou  nejčastějšími  důvody

uvedenými  respondenty a  respodentkami  k  použití  vulgarity.  Skupina  žákyň  třetí

třídy byla jediná, ve které žádná zástupkyně nespojila vulgaritu s legrací a zábavou,

ale výhradně s naštváním a zlobou, což by mohlo poukazovat na spojování vulgarity

výhradně  s funkcí  úlevnou.  Nejvíce  důvodů  vyjmenovala  skupina  sedmáků,  což

může poukazovat na fakt, že vulgarita je pro ně polyfunkční a funkce vulgarity je

závislá na konkrétní situaci. Důsledkem velkého množství důvodů se může vulgarita

vyskytovat častěji a ve více situacích než u ostatních skupin. 

Z důvodů,  které byly  uvedeny,  plní  užití vulgarity při  naštvání  a hecování

funkci  psychohygienickou, přičemž  naštvání může být  zapříčiněno  mnoha faktory

(neúspěch, zapomenutí, prohra, nepochopená legrace, důsledek snahy o potupu nebo

provokace od jiné  osoby) a bylo  nejčastěji  zmiňováno jako důvod užití vulgárního

výrazu. Funkce sociální  je plněna v případě potupy, oplácení,  machrování, legrace,

budování si lepšího statusu ve třídě a přizpůsobování se skupině.  

Provokace,  za kterou se může skrývat  pro vyvolatele  zábava,  má  za úkol

naštvat  druhého  nebo  vyvolat  konflikt,  a  může  být  konkrétní,  zakládající  se  na

znalosti daného člověka (např. narážky na jeho odlišnosti, vědomí lability aj.) nebo

82 Důvody k použití  vulgarity mohou být  vyvolány chováním druhých,  v tom případě se jedná o
vulgaritu reaktivní, nebo mohou být spouštěči nové situace a potom se jedná o vulgaritu iniciační. 
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se může jednat  o obecné chování,  které má potenciál  většinu  lidi  naštvat. Použití

vulgarity  z legrace  uvedli  zástupci/zástupkyně  všech  skupin  kromě  třeťaček.

Domnívám  se,  že  vulgarita  užitá  jako  legrace  nemusí být  pochopena  všemi

členy/členkami  dané  situace  stejně  –  tj.  všichni  ji  nepochopí  jako  legraci,  a

v důsledku toho může být důvodem naštvání dotyčného. V tomto případě by funkce

sociální  byla  nahrazena  funkcí  úlevnou.  Oplácení  jako  obranná  reakce na  projev

vulgarity směřovaný na vlastní osobu byl jako důvod uváděn také velmi často. Pokud

vulgarity směřují  na  osobu, tak její  reakce bývá  často taková,  že se snaží  použít

stejně  silný  nebo  ještě  silnější  výraz  na  adresu  iniciátora,  čímž  mu  chce  vrátit

napadení. Machrování skrz vulgaritu poukazuje k pojímání vulgarity jako fenoménu,

jenž  je  v určitých skupinách oceňován a může v některých  případech zajišťovat  i

dosažení vyššího  sociálního statutu v rámci skupiny.  Vulgarity bývají užívány také

jako projev snahy o přizpůsobení se normám nějaké skupiny,  jejíž  členem/členkou

dotyčná osoba je  nebo by  se jí  ráda stala.  Respondenti/tky zmínili  jako  možnou

příčinu  použití  hecování,  které  může  plnit  také jak  funkci  sociální,  tak úlevnou.

Osoba se může skrz použití vulgarismů  hecovat sama (např.  při  zvládání těžkých

situací) nebo může být hecována druhými. 

Všechny  skupiny  zmínily  jako  důvod  použití  vulgarity  naštvání,  které  u

třeťaček může vzniknout  např.  z neúspěchu nebo zapomenutí.  Třeťáci dále  uvedli

legraci,  důsledek prohry (tj.  naštvání)  a prostředek provokace.  Sedmačky zmínily

také zábavu a provokaci, dále budování si vyššího statusu a Jíťa dodala jako důvod

oplácení („Když mě někdo naštve,  tak mu to chci nějak vrátit.“ ).  Sedmáci  uvedli

legraci,  hecování nebo vyburcování, provokaci, shození nebo potupu, přizpůsobení

se skupině (Patrik: „D ělají to všichni,“) a machrování.

Objekty vulgarity

Za  nejčastější  objekty  své  vulgarity  označovaly  osoby  členy/ky  rodiny

(zejména  bratry),  kamarády/ky,  spolužáky,  sebe  a  žáky/žákyně  sedmé  třídy  také

osobu, jež je  příčinou jejich  naštvání.  Zatímco třeťáci,  třeťačky a sedmáci  za cíle

vulgarity vyjma vlastní osoby uváděli pouze zástupce mužského pohlaví, sedmačky

označily i své kamarádky. 
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Vulgarismy třeťaček nejčastěji  směřují na spolužáky,  kluky a kamarády, tj.

pouze na vrstevníky mužského pohlaví.  Třeťáci za nejčastější objekt  uvádí ostatní

chlapce  a  bratry.  Sedmáci  zmiňují  také  chlapce,  popř.  spolužáky,  sedmačky

kamarádky. Sedmáci/sedmačky často odpovídali,  že jejich vulgární reakce je určena

tomu, kdo si s užíváním vulgarismů začal nebo člověku vyvolajícímu jejich naštvání,

jak  potvrzují  slova  Káji:  „No spíš  na  ty,  co  mě  naštvou strašně,  co  mě  vytočej

nejvíc.“. Respondenti/respondentky ze sedmé třídy se tedy staví spíše do role, kdy

své  použití  vulgarity  obhajují  jako  vulgaritu  reaktivní,  nikoliv  jako  vulgaritu

iniciační.  Tento jev může poukazovat na svádění viny za své vulgární projevy na

druhé a uvědomování si překračování hranic používáním vulgarity.

Ve všech skupinách byl za nejčastější objekt vulgarismů označen vrstevník -

chlapec,  pouze  u  sedmaček  byly  zmíněny  i  kamarádky,  což  potvrzuje  interakce

v tomto věku zejména s příslušníky vlastního pohlaví a zároveň změnu u dívek od 3.

do 7. třídy v užívání vulgarismů.  Důvodem, proč vulgarity téměř  výhradně  směřují

k zástupcům  mužského  pohlaví  může  být  důsledkem  vědomí  genderového  řádu,

podle  kterého  dívky  nejsou  vhodným  objektem  vulgarity.  Dalším  možným

vysvětlením je také přijatelnější chování dívek. 

Reakce na projevy vulgarity směřované na vlastní osobu83

Žáci  a  žákyně  7.  třídy  uvedli  různé  reakce  na  situace,  kdy  se  objektem

vulgarismů  stanou oni sami.  Nejčastěji  zmínili  oplácení vulgární  odpovědí,  přejití

bez viditelné reakce a vyvolání bitky. Dívky navíc uvádějí potenciál vulgarit vyvolat

jejich lítost, zpytování svědomí a smutek, který se může projevovat pláčem. 

Míša  s Jíťou  reagují  oplácením  nebo  naopak  stažením  se  do  sebe,  Terka

přiznává občasnou vzteklost, jenž se může projevovat až agresí („Že mě něco hodně

dokáže  naštvat,  tak  pak  prostě  furt  každýho  mlatim.“).  Důsledkem  vulgarismu

užitého na její osobu je smutek často vyjádřený pláčem, pobavení nebo oplácení ještě

hrubšími  výrazy. Kája  se  většinou  snaží  dotyčného/dotyčnou  umlčet  vulgárním

způsobem a poté zpytuje svědomí, jestli byl projev vulgarity vůči ní opodstatněný.

Mirek  zmínil,  že vulgarity  směřované na  jeho  osobu nebo  na osobu mu  blízkou

fungují jako primární podnět k vyvolání bitky („Tak se naštvu a bude bitka.“), Milan
83 Tato kategorie popisuje pouze chování žáků/žákyň staršího školního věku. Třeťákům a třeťačkám
kvůli nízkému výskytu vulgarit nebyla otázka na jejich reakce v případě, že jsou objektem vulgarity,
pokládána. 
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s Patrikem se snaží o použití ještě vulgárnějšího výrazu a Roman si pro sebe řekne,

že dotyčný/á je debil. 

Dívky narozdíl od chlapců  v této kategorii připustily  kromě vnější reakce i

reakci vnitřní, kterou na ně použitý vulgarismus může způsobit. Dalo by se usuzovat,

že  vulgarity  směřované  na  vlastní  osobu si  více  připouštějí  a  více  se  nad nimi

zamýšlejí. Chlapci ani v jednom případě neuvedli odraz, který by se projevil na jejich

vnitřním stavu,  což může být  důsledek toho, že jsou  s vulgarismy konfrontovány

častěji, na základě čehož si vytvořili odstup, nebo vnitřní reakci pouze nechtěli např.

z důvodu toho, že jsou považováni za zástupce silnější pohlaví, připustit.  

Četnost

Otázka na  četnost  používání  vulgarismů  byla  kladena  z důvodu potvrzení

popř. vyvrácení mé domněnky o umístění jednotlivých  dotazovaných na pomyslné

škále používání vulgarismů v rámci skupiny a také z důvodu sebereflexe žáků/žákyň

v této záležitosti.  Někteří respondenti/tky si byli  nejistí a v průběhu rozhovoru své

názory měnili, popř. docházelo k jejich nevědomému vyvracení. 

Třeťačky se rozdělily svými výpověďmi do dvou skupin. Anetka s Pepinkou

uvedly,  že vulgární jsou poměrně často zejména v nepřítomnosti dospělých osob a

pokud jsou naštvané. Janička neochotně přiznala jedinou pronesenou vulgaritu („Do

prčic“)  v důsledku toho, že se jí něco nepovedlo, a Verunka byla podle svých slov

vulgární  také  pouze  jednou.  Mezi  třeťáky  přiznali  občasné  použití  vulgarismů

všichni. Ondra podle svých slov užívá vulgarismy hodně, ale potichu, Adam přiznal

skutečnost,  že  ho  nadávání  baví,  a  Dan  s Vláďou  se  považují  za  osoby  málo

používající  vulgarismy,  přičemž  Vláďa  by  je  neužíval  vůbec,  kdyby  jemu

samotnému nebylo nadáváno. 

Mezi  sedmačkami  měla  největší  nejasnosti  o  vlastní  vulgaritě  Míša,  která

nejdříve  tvrdila,  že  je  vulgární  neustále,  poté  zmírnila a  chvilkově  se  začala

považovat za spíše nevulgární  a v dalším průběhu rozhovoru opět  potvrdila  časté

používání vulgarismů.  Terka soudí,  že vulgární je,  ale narozdíl od spolužáků  zná

hranice, a Jíťa se považuje za vulgární středně a zatímco ve škole se od vulgarismů

distancuje, doma je používá. Kája je podle svých slov vulgární málo. Z chlapců ze

sedmé třídy se za nejvulgárnějšího  považuje Mirek, který si v rámci třídy přidělil

71



druhou pozici84. Milan o sobě soudí, že poměrně vulgární je, i když při porovnání

s ostatními ve třídě spíše méně, a Patrik uvádí, že je sprostý občas, ale pouze pokud

existuje  důvod.  Připouští ale,  že kdyby  se mezi  projevy vulgarity počítalo  i  „Ty

vole“,  pak je vulgární často. Roman se považuje za nejméně vulgárního z celé třídy.

Z výpovědí je  zřejmé,  že třeťačky si jsou  vědomy toho, že součástí jejich

genderové role vulgární chování není, což se projevuje v nepřipuštění nebo popření

vlastní  vulgarity,  popř.  v připuštění  vlastní  vulgarity  pouze  v  nepřítomnosti

dospělých  osob,  které  pro  ně  představují  autoritou  a  od  kterých  by  mohly  být

sankcionovány.  Zástupci/zástupkyně  ostatních skupin vlastní vulgaritu nepopírají  a

nezdůrazňují její používání pouze v nepřítomnosti dospělých. 

9.2.3 Vulgarita v okolí 

Střetávání s vulgaritou  

Tato kategorie  vznikla  implicitně  bez  přímo  kladené  otázky,  tj.  vyplynula

z ostatních výpovědí, kdy žáci/žákyně uváděli, jak často na ně vulgarita působí, popř.

jak často se s ní střetávají či ji sami používají. Žáky/žákyněmi byla uváděna škála od

setkávání se s vulgaritou všude až po žádné setkání s vulgaritou, přičemž ne všichni

tuto kategorii ve svých výpovědích obsáhli. 

Nejpozoruhodněji  se o této kategorii vyjádřily třeťačky. Janička s Verunkou

nejdříve uvedly, že se s vulgaritou nesetkávají,  popř. že se s ní nikdy nesetkaly, což

obě  během  hovoru  vyvrátily.  Naopak  Pepinka  s Anetkou  shodně  uvedly,  že  se

s vulgaritou střetávají často. Třeťák Vláďa a sedmačky Míša a Terka v rozhovorech

uvedli, že se s vulgaritou střetávají všude nebo že vulgarita je všude. 

Z výpovědí by se dalo soudit, že vulgarity si spíše všímají a vnímají ji dívky

než chlapci,  a to zejména  starší chlapci.  U mladších  dívek  byly  dva pokusy také

popřít  jakýkoliv  střet s vulgaritou, což může poukazovat na podvědomý pocit,  že

vulgarita není dobrá, a snaha prostřednictvím popření sebe i své okolí očistit.  

Vulgarita v domácím prostředí a reakce na ni

84 Na první dosadil Markétu – sousedku Karolíny, která je údajně vulgární zejména o přestávkách.
Hodiny svými vulgarismy příliš často nerušila. 
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S vulgaritou  v domácím  prostředí  se  setkala  každá  z osob  účastnících  se

interview. Nejčastěji  tomu tak bylo  při hádkách rodičů, ve vzájemných interakcích

nebo  v mluvě  sourozenců  nebo  ostatních  příbuzných.  Obranná  reakce zejména  u

žáků/žákyň  třetí  třídy  se  projevuje  snahou  zamezit  slyšení  hádek  svých rodičů

okořeněných vulgarismy  různými  způsoby,  jako  je  zacpání  uší nebo zavření  se  v

jiném  pokoji.  Tuto obrannou  strategii  nevyužívají  žáci/žákyně  sedmé  třídy,  kteří

otevřeně přiznávají, že rodiče se před nimi hádají často a oni také před rodiči užívají

vulgarismy. Za užívání vulgarismů v přítomnosti rodičů děvčata ze třetí i sedmé třídy

přiznala  tělesné  tresty v podobě  pohlavku  i  zlomené  vařečky.  Sedmáci  většinou

pouze konstatovali,  že jsou rodiče na jimi  užívané vulgarismy zvyklí  a více se nad

nimi nepozastavují. Pokud by tomu tak opravdu bylo, vulgarita by v těchto rodinách

ztrácela  funkci  něčeho mimořádného a nepatřičného  a vytratil  by  se její  původní

smysl, kterým je překračování hranic.   

Zatímco všichni tázaní chlapci navštěvující třetí třídu připustili  hádky rodičů

s používáním  vulgárních  výrazů,  z  děvčat  to  zmínila  pouze  Verunka  a  Anetka.

Pepinka nepřipustila vulgaritu u svých rodičů:  „Moji rodi če, když se pohádají, tak

vůbec nenadávaj sprostě, oni si prostě nadávaj, ale ne sprostě. Oni nechtěj, abysme

to slyšeli,“ otázkou však  zůstává,  jestli  se  vulgaritě  svých  rodičů  pouze nebrání.

Janička připisuje používání vulgarismů  pouze své mladší sestře, rodiče se podle její

výpovědi vulgárně nehádají.  Verunka se setkala s vulgarismy v rodině při hádkách

svých odděleně žijících rodičů a také u tety, která vulgárně nadávala strýci. Zmínila

také situace s vulgárními  projevy v případech,  kdy se mamce  cosi nedaří.  Anetka

kromě  při  hádkách  mamky  s přítelem  se  setkává  s vulgaritou  také  u  své  mladší

sestry, která již za ně byla potrestána bitím vařečkou. 

Verunka a Anetka uvedly, že se před hádkami bohatými na vulgarismy svých

rodičů  snaží  skrývat.  (Verunka:  „Já  jdu  raději  pryč,“  a  Anetka  „to  já  si  pak

normálně  zacpu uši  a radši  dělám,  že  to neslyším.“).  Snaha  vyhnout  se  hádkám

rodičů  však  není  primárně  spojena  s používanou  vulgaritou,  ale  s ohrožením

emočního  bezpečí,  které hádky přináší.  Vulgarismy pro děti pak signalizují,  že se

jedná o skutečnou hádku.

Chlapci  kromě  hádek  rodičů  uvádí  své  vlastní  hádky  se sourozenci  nebo

vulgarismy v jejich  řeči.  Ondra popisuje  situace s  mamkou,  která neúspěch často

komentuje slovy:  „Do prdele,“  a před hádkami rodičů ho ochraňuje nahlas puštěné
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rádio ve vedlejším pokoji.  Adam kromě hádek rodičů mezi sebou uvádí také jejich

nadávání  na  své  kamarády/kamarádky  a  i  když  přiznává,  že  ho  hádky  baví  a

považuje je za legraci, tak v případě sporů mezi rodiči opouští pokoj. Vláďa přiznal,

že si rodiče nadávají, nechtěl o tom více mluvit. Z jeho projevu se zdálo, že je to věc,

která se ho velmi dotýká, což potvrdil,  když zmínil,  že často po různých hádkách

pláče. 

Třeťáci připustili,  že i oni občas vulgarismy v řeči  doma používají,  na což

rodiče reagují různě - od pohlavku až po akceptaci vulgarity, jako je tomu v případě

rodičů  Dana.  Reakce  dětí  na  vulgaritu  rodičů  jsou  podobné  jako  u  děvčat,  buď

dobrovolně odchází, nebo jsou rodiči posíláni do svých pokojů.

Sedmáci/sedmačky  vypověděli,  že  jejich  rodiče  jsou  také  v hádkách,  ale

někdy i mimo ně vulgární a často i v jejich přítomnosti.  Zmínili  také, že ani oni/y

sami se v domácím prostředí použití vulgarismů občas nevyhnou. Mezi dívkami si na

rodiče nikdy podle své výpovědi nedovolila být vulgární Kája. Terka se podle svých

slov snaží být doma nevulgární, ale při naštvání na mamku se použití vulgarit občas

nevyhne,  snaží  se  ale  o  jejich  skrytí.  Jíťa  jako  jediná  z dívek  konstatovala,  že

vulgarismy ze strany rodičů jsou často adresovány i jí. 

Spektrum reakcí rodičů  na  vulgaritu svých dcer je široké – od požádání o

uklidnění jako je tomu v případě Míši až po bití u Jíti.  Terka po vyřčené vulgaritě

nejčastěji  slyší:  „Cos to řekla?!“ a Káji bratr byl potrestán za užívání vulgarity na

rodiče dvěma zlomenými  vařečkami. Jíťa je také od matky a od bratra trestána za

používání  vulgarity  fyzickou  silou.  K takovýmto  trestům  se  nepřiznal  žádný

z interview se účastnících  sedmáků,  pouze Roman dostal za vulgarismy pohlavek.

Rodiče  chlapců  ze  sedmé  třídy  jsou  na  užívání  vulgarismů  svými  syny  zvyklí  a

nepostihují je za to fyzickými a většinou ani jinými tresty. Roman s Mirkem pouze

uvedli, že rodiče je upozorní na to, ať nejsou tak sprostí. Sedmáci uvádí, že doma oni

sami používají  vulgarity stejně  jako  jejich  rodiče. Jediný  Mirek nepřipustil,  že by

jeho matka používala vulgární výrazy.  

Vulgarita ve škole 

I přesto, že všichni tázaní sedmáci/sedmačky se shodli, že vulgarita do školy

nepatří,  tak  právě  tato  instituce  je  podle  výpovědí  žáků  místem  nejčastějšího

střetávání se s vulgaritou. Ve škole se žáci/žákyně  mohou setkávat s vulgaritou při
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hodinách  za  přítomnosti  vyučujících,  tedy  osoby  v nadřazeném  autoritativním

postavení,  nebo  o  přestávkách,  kdy  jsou  přímými  svědky/svědkyněmi  pouze

vrstevníci/vrstevnice. 

Mezi  vyzpovídávanými  třeťačkami  došlo  v jejich  výpovědích  k rozporu.

Zatímco Janička s Verunkou si vulgarity ve škole nejsou vědomy, Anetka s Pepinkou

její  přítomnost  přiznávají  o  přestávkách  i  při  hodinách.  Chlapci  vulgaritu  také

připouštějí, ale pouze o přestávkách a mezi sebou navzájem. Sedmáci si jsou vědomi

jak  vulgarismů  při  hodině,  tak  o  přestávce,  ale  k vulgaritě  směřované  na

učitele/učitelku se dobrovolně nepřiznávají.  Žáci a žákyně  sedmých tříd se shodují,

že vulgarita v jejich  třídě  je  poměrně  tolerovaná.  Učitel/ka buď  nezareaguje,  nebo

dojde  k udělení  poznámky,  která  ale  pro  děti  vzhledem  k jejich  udělovanému

množství nepředstavuje výraznější trest, popř. ve výjimečných případech dochází k

návštěvě  ředitelny.  Vulgární  projevy  učitelek/učitelů  se  nevyskytují,  pouze jedna

učitelka občas pronese: „Ty vole!“       

Třeťačky  se  v názoru  na  vulgaritu  ve  škole  neshodly.  Janička  a  Verunka

uvedly,  že se s vulgaritou ve škole  nesetkaly,  ale  Anetka naopak zmiňuje,  že při

hodině byl mnohokrát vulgární zejména Adam a že jeho potichu vyřčené vulgarismy

směřovaly také na osobu učitelky („Že je blbá a tak.“), která je ale nezaregistrovala.

Pepinka nezávisle  na Anetce potvrzuje její  slova, že zejména Adam a ostatní kluci

jsou ve třídě při hodinách i o přestávkách vulgární. Chlapci ze třetí třídy vyjma Vládi

se sjednocují  v tvrzení,  že  vulgarita  o přestávkách ve třídě  je  přítomna např.  při

vzájemných potyčkách, ale při hodinách se nevyskytuje. Pouze Vláďa reagoval na

otázku vulgarit ve škole nekonkrétní odpovědí:  „Já slyšim nadávky všude.“  V této

třídě nebyl nikdy udělen postih za vulgaritu.

Žákyně  sedmé třídy si jsou vědomy vulgarity ve  škole  a většina  z nich  ji

přiznává. Míša je podle své výpovědi ve škole vulgární především ke spolužačkám a

skrytě k učitelce/učiteli.  Uvádí také, že si je vědomá pouze jedné situace na bývalé

škole, kdy byl vulgární žák k učiteli,  z čehož vyšel s poznámkou85. Jiné vulgarismy

směřované k učiteli nezaregistrovala. Terka považuje vulgaritu ve škole za normální

a většinou myšlenou jako legraci. Ví, že si vulgaritu na učitele/lky nemůže dovolit, i

když občas si neodpustí drzost („Já třeba někdy, když jsem naštvaná, tak vim, že se

řiká „Prosím“, ale já na učitelku třeba: „Co je?“). Z její výpovědi vyplývá, že se

85 Toto tvrzení je ojedinělé a všichni ostatní žáci/žákyně sedmé třídy uvádějí častou vulgaritu ve třídě.
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domnívá,  že do  vulgarity směřované k učitelům ještě  dorostou86.  Kája  byla  podle

svých slov před učitelkou vulgární jednou, když byla nespravedlivě  vyvolána. Poté,

co prohlásila, že se na to může vysrat, dostala poznámku. Ve většině situací podle ní

ale učitelé pouze upozorní, že se takto nemluví.  Jíťa potvrzuje, že vulgarita v jejich

třídě je obvyklý fenomén, na který jsou již učitelé/učitelky zvyklí/é. Zmiňuje také, že

poznámky za vulgaritu  dostávají  spíše  chlapci,  dívky  výjimečně,  což ale  nemusí

poukazovat na odlišné hodnocení mezi zástupci/zástupkyněmi opačných pohlaví, ale

spíše na menší výskyt dívčích vulgarismů.   

Sedmáci přiznávají  vulgaritu ve své třídě při hodinách i o přestávkách, ale

všichni kromě Mirka87 odmítají,  že by jejich vulgarita směřovala  k učiteli/učitelce.

Mirek se snaží vulgaritu k učitelům eliminovat kvůli vidině trestu v podobě návštěvy

ředitelny. Omlouvá svou vulgaritu tím, že ho při hodinách vždy něco naštve, kupř.

poznámka do žákovské knížky. Všichni tázaní sedmáci se shodují, že učitelka/učitel

vulgarismy ve třídě většinou přecházejí  (Roman uvádí reakci:  „Nechte toho“) nebo

neslyší88. Jako nejčastější postih uvádí poznámku, která pro ně ale vzhledem k jejich

udělování ve velkém množství,  neznamená významnější trest, a návštěvu ředitelny,

ze které je často voláno rodičům89.    

86 „To spíš třeba ty deváťáci si dovolej, už třeba i na zástupce ředitele, že jo, ale to my ještě ne.“ 
87 Část rozhovoru: 
Znáš třeba někoho takovýho? Že by třeba někdo vynadal učitelce? Jo, sebe.
A co Ti na to řekla učitelka? Že sem moc drzej.
A tím to skončilo? Ne, já jsem řekl, že je moc zvědavá.
A jak to skončilo? Skončilo to tak, že ...
Co jsi ji vlastně řekl? No vlastně nic. Já jsem ji řekl, že to je kráva a ona mi dala knížkou po hlavě a
pak mě chytla za ucho a já jsem ji řekl, ať mě pustí. A ona mě pustila, tak jsem do ní strčil a tím to
skončilo.   
88 Dle mého pozorování spíše dělají, že neslyší. 
89 Jako nejúčinnější trest výchovná poradkyně uvádí zavolat rodiči a nechat žáka/žákyni, aby před ní
sám/a rodiči sdělila, co se stalo. 
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Vulgarita v televizi

Výskytu vulgarismů  v televizi  si jsou vědomi všichni/všechny  respondenti/

respondentky  napříč  skupinami,  přičemž  lhostejný  postoj  zaujímají  především

sedmáci.  Jako  příklad  výskytu  vulgarismů  byla  uváděna  zejména  soutěž

Československá  superstar90 a  žáky/žákyněmi  bylo  často  upozorňováno  na  tzv.

vypípávání, ke kterému zaujímají odlišné postoje. Část se domnívá, že plní svůj účel,

a druhá část míní, že pípnutí na vulgarismus upozorní. 

Všechny dívky ze třetí třídy potvrdily,  že se s vulgaritou v televizi setkaly a

ve většině případů si byly schopny vybavit i konkrétní místo. Anetka zastává názor,

že když se ve filmech stane něco neobvyklého, tak mají hrdinové/hrdinky dovoleno

říct:  „Ty  vole“  a  Verunka  upozornila  na  vypípávání,  díky  kterému  vulgarismy

v televizi  nejsou  slyšet.  Opačný  názor  zastávají  chlapci  ze  třetí  třídy,  kteří

upozorňují, že v některých případech se na vypípnutí zapomene  popř. „udělá ttt, ale

stejně to udělaj tak, aby to bylo slyšet.“ (Vláďa)

Žákyně  sedmé třídy Kája  a Jíťa zmínily,  že vulgarity v televizi  je většinou

rozesmívají  a  Míša  opět  upozorňuje  na  „nepovedené“  zamaskovávání,  které  na

vulgaritu  spíše  upozorní.  Sedmáci,  s výjimkou  Romana,  zaujímají  k vulgaritám

v televizi lhostejný postoj a Patrik dodává, že je nevnímá.  Mirek soudí, že to není

příliš dobré kvůli dětem, za které se on nepovažuje. Roman se také pozastavuje nad

snahou zamaskovat vulgarismy, která povětšinou vede k opačnému efektu. 

Zatímco vulgarismům v rodině se zejména žáci/žákyně 3. třídy brání různými

způsoby, vulgarismy užívané v televizi jim nevadí, což může poukazovat na fakt, že

vulgarismy a hádky v televizi je narozdíl od těch doma neohrožují. Podobně jsou na

tom žákyně  sedmé  třídy,  které vulgaritám v televizi  připisují  funkci  zábavnou,  o

vulgarismech doma se takto žádná z nich nevyjádřila. Pokud se jich vulgarity přímo

nedotýkají, dochází k jinému vnímání. 

Vulgarita v hudbě 

Polovina respondentů/tek ze třetí třídy potvrdila  nebo sama od sebe uvedla

znalost „sprostých“ písniček, ke kterým většinou zaujímají pozitivní vztah. Žádný/á

90 Interview se konala v době, kdy byl tento pořad pravidelně vysílán. 
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sedmák/ačka sám/sama  důraz na  výskyt  vulgarismů  v písničkách nekladl,  všichni

tázaní/é ale potvrdili znalost hudebního směru hip-hop. 

Žáci  a  žákyně  třetí  třídy  často  zmiňovali  znalost  tzv.  sprostých  písniček.

Z děvčat to byla Pepinka a Anetka, z chlapců Adam a Dan. Pepinka se zmínila, že na

rokenrolu pán zpíval sprostou písničku o cikánce a pak ještě zná od dědy vulgární

říkanku.  Přesto,  že  uvedla,  že  se  jí  písnička  nelíbila,  tak  z jejího  doprovodného

chování soudím spíše opak, což by vypovídalo  o faktu,  že se předstíráním svého

postoje  snaží  naplňovat  genderovou roli.  Anetka přiznala,  že mají  doma CD, na

kterém je sprostá minimálně  jedna písnička,  kterou dokonce začala při interview i

notovat. Podotýká: „Já to vždycky od toho odchytim. A já je potom začnu říkat.“  Dan

stejně jako Anetka přiznává, že má doma taťka CD se sprostými písničkami,  které

v nepřítomnosti ostatních členů  rodiny poslouchá,  protože ho  baví.  Adam sprosté

písničky též zná a poslouchá je rád, jednu má dokonce jako vyzvánění na mobilním

telefonu.   

Zatímco dívky se projevovaly po celý čas nevulgárně,  tak v tomto případě

vulgarismy  obsažené  v písničce  a  říkance  použily,  což  může  být  důsledkem

odosobnění,  které  opakování  cizích  produktů  přináší.  Chlapci  přiznali,  že  se  jim

vulgární písničky líbí a poslouchají je rádi, čímž začínají naplňovat svou genderovou

roli, ve které jsou vulgarismy součástí maskulinity.      

Všichni žáci a žákyně sedmé třídy potvrdili, že znají hudební styl hip-hop, ale

žádný z respondentů/respondentek se neprojevil ani jako skalní fanoušek ani zarytý

odpůrce. Mezi děvčaty a chlapci nebyli v odpovědích výrazné rozdíly. Míša s Jíťou

uvedly,  že hip hop někdy poslouchají,  Kája jej zná jen z okolí a na Terku to občas

působí přehnaně a negativně a to zejména, když je v písních obsaženo zlo. Z chlapců

byl Patrik jediný, kdo uvedl, že se mu tento hudební směr nelíbí a neposlouchá ho,

čímž nepotvrdil představu genderové role. Ostatní si občas něco poslechnou, přičemž

něco se jim líbí  a něco ne. Podle Mirka vulgární slova„k tomu patří. A komu se to

nelíbí, tak to poslouchat nemusí, že jo.“

9.2.4 Dívky, chlapci a vulgarita 

Respondenti/tky  se  jednoznačně  neshodli,  zda-li  jsou  více  vulgární  dívky

nebo  chlapci.  Za  vulgárnější  byli  častěji  považováni  muži/chlapci,  což  odpovídá

78



genderovému  řádu,  podle  kterého  je  vulgarita  spíše  součástí  maskulinity  než

femininity.  V některých výpovědích nebyly mezi vulgaritou dívek a chlapců dělány

rozdíly,  dívky jako  vulgárnější  byly  uváděny pouze výjimečně.  Mezi  odpověďmi

členů/členek  jednotlivých  skupin  nebyl  výrazný  rozdíl  a žádná skupina  se svými

výpověďmi výrazně neodlišovala od ostatních.  

Zatímco mezi třeťačkami Janička a Verunka jasně vyřkla chlapce a později i

muže jako vulgárnější,  Pepinka považuje za vulgární příslušníky/ice obou pohlaví, i

když v jejich věku vedou podle ní spíše chlapci,  které dívky později dohánějí.  Tato

výpověď  nejspíš  poukazuje  na  vědomí  období emancipace  a  vzpoury u  dívek  v

adolescenci. Anetka považuje jako důležitý faktor hrající roli v používání vulgarismů

výchovu:  „Obojí  –  podle toho,  jak jsou  vychovaný.“ Třeťáci  na  tom byli  velmi

podobně  jako  jejich  spolužačky,  přičemž  Ondra  i  Dan  kategoricky  označil  za

vulgárnější  chlapce.  Vláďa  se  domnívá,  že  rozdíl  mezi  zástupci/zástupkyněmi

pohlaví není a Dan považuje za zvláště vulgární starší chlapce, ale připouští vulgaritu

i u některých dívek. 

Sedmačky ve třech případech označily  za vulgárnější  chlapce,  jediná Kája

považuje za vulgárnější dívky. Stejný poměr v odpovědích byl i mezi chlapci. Dívky

jsou vulgárnější podle Patrika, podle kterého si používáním vulgarismů  chtějí  něco

dokázat, čímž nejspíš  míní vyrovnat se chlapcům. V dospělosti jsou podle něj více

vulgární  muži,  podle  Mirka  ženy a Roman usuzuje,  že jsou na  tom obě  pohlaví

podobně.  Milan  a  Kája  se  k otázce nevyjádřili  a  Terka dodala,  že  neví,  kdo  je

vulgárnější  v dospělosti,  ale  „od ženskejch to většinou moc hezky nevyzní.“ Tato

výpověď  poukazuje na odlišné vnímání vulgarity žen a mužů.  Zatímco u mužů  je

vulgarita více tolerována, u žen bývá hodnocena spíše negativně, protože neodpovídá

očekáváním společnosti a představě genderové role. 

9.2.5 Postřehy o vulgaritě

Tato kategorie vznikla na základě postřehů z interview s některými žáky/němi

a zachycuje jejich různá mínění o vulgaritě a mé dojmy z jejich tvrzení.  

Pepinka  podle  své  výpovědi91 spojuje  vulgaritu  s nerozumností  a  je  u  ní

patrný postoj, dle kterého by se tak mluvit nemělo. Pokud mluví o své vulgaritě, pak
91 Ukázka z rozhovoru: 
A brácha není sprostej? Ne, brácha je rozumnej, sestřenka taky a bratránek taky. 
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vždy  používá  jako  přísudek  ulítne  nebo  vypadne,  což  naznačuje  omezení

autoregulace.  Anetka považuje  vulgární  slova za ošklivá,  a ve  své výpovědi  také

naznačila,  že  vulgaritu  spojuje  spíše  s chlapci,  čímž  poukazuje  na  vědomí

genderového řádu: „Ségra řekla něco sprostýho...ségra měla bejt vlastně normálně

kluk.“  Janičce bylo téma rozhovoru očividně nepříjemné, byl na ní patrný stud a její

výpověď nepovažuji ve všech bodech za relevantní podobně jako výpověď Verunky,

která si z děvčat ze třetí třídy nejvíce protiřečila. 

Z výpovědi Dana se dá domýšlet, že vulgární člověk je člověk zlý („Holky

moc ne, holky jsou hodný, i když některý jsou takový hodně zlý.“) , což potvrzuje i

mínění  Vládi,  který  se  nepovažuje  za  tak  zlého,  jako  jsou  ostatní,  kteří  užívají

vulgarismy,  a  jeho  přáním  je  mít  hodné  nenadávající  kamarády.  Adam  spojuje

vulgaritu s agresivitou:  „On mi nadává  (o bratrovi),  tak já mu taky a já ho za to

mlátím“. Z jeho výpovědi se dá také soudit, že vulgaritu považuje za osobnostní rys

(„Prostě je takovej.“). Ondra jako jediný zmiňuje, že zná vulgarismy již ze školky,

kde bylo běžné tyto výrazy používat. 

Z rozhovoru  se  sedmačkou  Míšou  vyplynulo,  že  slovu  sprostý  připisuje

pozitivní konotaci, přesto ale spojuje vulgaritu s blbostí92. Terka s Kájou naznačily,

že  vulgarita  se  rozvíjí  s věkem a patří  až  k určitému  věku93.  Propojení  vulgarity

s agresivitou zmiňuje také Terka s Mirkem, u kterého vulgarita druhých směřovaná

na jeho osobu je podnětem k vyvolání  bitky.  Mirek také spojuje vulgaritu s jistým

neklidem94.  Patrik  se  zamýšlí  nad  hranicí  vulgarity  (zda-li   spadá  „Ty  vole“ )  a

myšlenku,  že dívky mluví  vulgárněji  než chlapci,  podkládá domněnkou, že si tím

chtějí cosi dokázat. Slovo cosi dle mého názoru poukazuje na vyrovnání se mužům a

chlapcům. 

9.3 Textové dokumenty

9.3.1 Třetí třída

92 Ukázka z rozhovoru: 
Proč jsou lidi vulgární? Protože jsou blbí.
93 Kája: „Tam jsou hodně děti i ze druhý třídy sprostý.“
94 A ještě se Tě zeptám, kdo je ve vašem věku podle Tebe víc vulgární? Holky nebo kluci?
Kluci. Holky jsou podle mě takový spíš klidný.
A když to vezmeš obecně, třeba v dospělosti, tak si myslíš taky, že chlapi?
Já bych řek, že v dospělosti jsou spíš jako ty ženský. Chlapi už jsou takový starý a klidný. 
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Ve třetí třídě uvedli zástupci chlapců větší počet (36) vulgárních výrazů než

zástupkyně  děvčat (24) a mezi oběma skupinami  došlo ke shodě v typu nejčastěji

užívaných  vulgarismů,  jimiž  jsou  vulgarismy  plynoucí  z poukazování  na  snížené

kognitivní  schopnosti  (viz.  Tabulka  č.  5).  Tento  typ  vulgarismů  byl  u  dívek

zastoupen ve stejném množství jako vulgarismy s primárním významem označení

zvířete.  U chlapců  obsadily  druhou příčku četnosti vulgární  výrazy související  se

sexualitou. U žáků a žákyň  třetí třídy se projevila  spíše pasivní znalost verbálních

vulgarismů,  na  kterou  poukazuje  nepoměrně  větší  množství  uvedených  slov

v písemné  formě  než  těch,  které  se  vyskytly  v aktivním  užití  za  dobu  mého

pozorování.

  Tabulka č. 5

Typ vulgarismů Počet napsaných 
vulgarismů
Dívky Chlapci

Označující snížené kognitivní
schopnosti

7 15

Související se sexualitou 3 11
Spojené s vylučováním 3 5
Odvozené od zvířat 7 5
Jiné 2

  

Chlapci za neomezený časový limit napsali v průměru devět vulgárních slov,

přičemž nejvíce napsal Dan (12)95 a nejméně Vláďa (4). Všichni se shodli v uvedení

slov96 hajzl, debil a magor a třikrát se vyskytly výrazy kretén a píča. Nejčastěji (15x)

byly  uvedeny vulgarismy  označující  snížené  kognitivní  schopnosti,  které  byly  v

četnosti  užití  následovány  „sexuálními“  vulgárními  výrazy  (11),  vulgarismy

odvozenými od zvířat (5) a spojenými s vylučováním (5).       

Průměrně uvedly dívky šest vulgárních výrazů, přičemž nejvíce jich napsala

Pepinka (9) a nejméně Verunka (3)97. Všechny zúčastněné stvrdily napsáním znalost

slova nebo  slovního  spojení  se  slovem  prdel (jedna dokonce dvakrát),  tři  uvedly

slovo kráva nebo  blb (příp.  blbec,  blbe).  Nejčastěji  byly  použity  vulgarismy

odvozené  od  zvířat  a  označující  snížené  kognitivní  schopnosti  (7x),  třikrát  se

95 Dan uvedl nejvíce vulgárních výrazů mezi žáky/žákyněmi třetí třídy.
96 Nebo slovních spojení s těmito slovy (např. do prdele, do hajzlu atd.)
97 Jednalo se i o celkově nejnižší počet napsaných výrazů.  
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uvedené  vulgarismy  pojily  se  sexualitou  a  s  vylučováním  a  ve  dvou  případech

nespadaly ani do jedné z kategorií. 

9.3.2 Sedmá třída

Dívky  ze sedmé  třídy  předčily  chlapce  v počtu  uvedených  vulgarismů

v poměru  46:31. Zástupci/zástupkyně  obou pohlaví  napsali  shodně  nejvyšší  počet

vulgárních slov souvisejících se sexualitou (17:19), druhým nejčastěji zastoupeným

typem byly  u dívek  verbální  výrazy poukazující  na snížené kognitivní  schopnosti

(14), u chlapců výrazy spojené s vylučováním (7). Žáci a žákyně sedmé třídy uvedli

menší počet vulgarismů než za dobu pozorování použili při interakcích.

  Tabulka č. 6

Typ vulgarismů Počet napsaných 
vulgarismů
Dívky Chlapci

Označující snížené kognitivní
schopnosti

14 2

Související se sexualitou 19 17
Spojené s vylučováním 9 7
Odvozené od zvířat 3 5
Jiné 1

  

Chlapci napsali celkově 31 vulgárních výrazů, v průměru na každého připadá

uvedení  necelých  osmi  slov.  O  zvýšení  průměru  se  zasloužil  Mirek  (11  slov)

s Romanem  (10),  naopak  nejméně  slov  bylo  napsáno Patrikem  (4)98.  Nejčastěji

chlapci  uváděli  výraz  prdel99 (6x),  jenž  byl  následován  slovem  píča (4x).  Mezi

chlapci byly výrazně nejvíce zastoupené vulgarismy související se sexualitou (17x),

druhou příčku četnosti obsadily výrazy spojené s vylučováním (7x), třetí vulgarismy

primárně odvozené od zvířat (5). Pouze dvakrát bylo uvedeno slovo poukazující na

snížené kognitivní schopnosti.  

Sedmačky  napsaly  dohromady  nejvíce  (46)  vulgárních  výrazů  ze  všech

porovnávaných  skupin.  Nejméně  jich  uvedla  Jíťa  (10)  a  nejvíce  Terka  (14)100.

Největší zastoupení mezi výrazy měla slova prdel, čurák (4x), blb, debil a píča (3x).

98 Patrik napsal nejméně vulgárních výrazů ze zástupce/zástupkyň sedmé třídy.
99 A slovních spojení s tímto slovem, což vysvětluje vyšší počet uvedených výrazů než bylo chlapců. 
100 Terka uvedla nejvíce vulgarismů ze všech chlapců a dívek. 
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Nejčastěji  se  v podání  sedmaček  jednalo  o  vulgarismy  související  se  sexualitou

(19x), označující snížení kognitivní schopnosti (14x) a spojené s vylučováním (9x).

Pouze ve třech případech uvedly vulgarismus odvozený od zvířete.     

9.3.3 Shrnutí

Celkově uvedly nejvíce vulgarismů  dívky ze sedmé třídy (46), následované

chlapci třetí třídy (36), kteří předčili sedmáky (31). Nejméně vulgárních slov napsaly

třeťačky (24). 

Mezi dívkami a chlapci ve třetí třídě  byl  značný rozdíl v typech a počtech

uvedených  vulgarismů.  Markantní  rozdíl  je  mezi  počtem uvedených  vulgarismů

souvisejících se sexualitou, kde chlapci třetí třídy uvedli 11 výrazů a dívky pouhé 3.

Tento  výrazný  rozdíl  může  znamenat,  že  téma  sexuality  a  s ní  souvisejících

vulgarismů  je  pro dívky  v tomto věku ve větší míře  zapovězené,  na což má  vliv

genderový  řád,  v němž  femininita,  s níž  se  již  dívky  ztotožňují,  nekoresponduje

s užíváním  vulgarity,  nýbrž  naopak spíše  s jemností,  něžností,  pozitivními  vztahy

atd. Konkrétními výchovnými postupy je dívkám více a důkladněji  vštěpováno, že

tato oblast by je neměla zajímat a takto mluvit by neměly, protože se to k děvčatům

nehodí.  S dospíváním přichází potřeba kritického vymezování vůči  okolí,  které se

v případě dívek projeví mimo  jiné  i v tom, že začínají  vulgaritu užívat hojněji.  To

potvrzují výsledky ze sedmé třídy, kdy dívky uvedly 19 vulgarismů souvisejících se

sexualitou, zatímco chlapci o dva výrazy méně.  Relativní změna proti třetí třídě je

tak u dívek výrazně větší než u chlapců. Výrazně vzestupný trend přičítám zejména

potřebě konfliktů spojené obecně s dospíváním, která dívky přivádí ke vzpouře proti

genderovému řádu (u většiny z nich ale zároveň kombinované s již interiorizovanou

a dále stvrzovanou femininitou,  která se projevuje  například ve snaze být  fyzicky

atraktivní).  Zatímco  chlapci  vulgárními  projevy  spíše  očekávání  okolí  potvrzují,

dívky je naopak popírají. Významným vlivem je ale také obecně vzrůstající zájem o

sexuální oblast, který je pro adolescenty/ky obtížné v počátečních fázích artikulovat

jinak než v humoru či vulgaritě, neboť obě formy umožňují odstup.

Mezi  žáky/němi  třetí  i  sedmé  třídy  byl  zaznamenán  velký  nepoměr  u

vulgárních  výrazů  označujících  snížené  kognitivní  schopnosti.  Třeťáci  uvedli  15

takových výrazů a dívky 7. Tento rozdíl může být vysvětlován opět výchovou, kdy je
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dívkám vštěpováno, že takové vyjadřování nepatří do jejich genderové role, ale také

tím, že chlapci bývají ve třetí třídě více vulgární a častěji jsou také objekty vulgarit,

přičemž bývají používány spíše tyto „mírnější“ formy. V sedmé třídě byla tendence

opačná. Chlapci uvedli pouze 2 takové výrazy, zatímco dívky 14. Nízký počet výrazů

u sedmáků nepřičítám skutečnosti, že by sedmáci tyto výrazy neznali, nýbrž tomu, že

již  tento  druh  vulgarity  za  vulgaritu  téměř  nepovažují  a  orientují  se  na „tvrdší“

výrazy, především ty, které souvisí se sexualitou.

Z uvedených dat můžeme vysledovat vývoj v používání vulgarismů. Zatímco

chlapci  ve  třetí  třídě  napsali  nejvíce  vulgarismů  souvisejících  se  sexualitou  a

označujících  snížené  kognitivní  schopnosti,  o  čtyři  roky  déle  uvádí  již  pouze

minimum výrazů  označující  snížené kognitivní  schopnosti a orientují  se pouze na

vulgarismy související se sexualitou. Dívky ve třetí třídě naopak napsaly nízký počet

všech typů vulgarismů, v sedmé třídě ale výrazně předhání chlapce a uvádí zejména

vulgarismy  související  se  sexualitou  a  označující  snížené  kognitivní  schopnosti.

Z výsledků může být  patrná snaha dívek o emancipaci,  vzpouru proti genderovému

řadu  a  z něho  vyplývající  představě  správné  ženy  a/nebo  částečná  akceptace

mužských  projevů,  které  jsou  v rámci  androcentrické  povahy  genderového  řádu

vnímány  jako  hodnotnější  (dívky  mohou některým maskulinním  chováním zvýšit

svoji sociální prestiž). 

Mezi  všemi  skupinami  byl  zaznamenán  poměrně  široký  rozptyl  v počtu

uvedených vulgarismů. Výjimečnou skupinou z tohoto pohledu byly dívky ze sedmé

třídy, u nichž rozptyl byl v rozmezí pouze 4 výrazů, přičemž všechny uvedly vysoký

počet (nad 10). Tento malý rozptyl by mohl  svědčit  o působení sociálních  norem,

kterým dívky snáze než chlapci podléhají.  Prvenství sedmaček v počtu uvedených

vulgarismů  může být reakcí na genderový řád, jenž je odlišný pro dívky a chlapce.

Chlapcům umožňuje spíše užívat vulgarismy, proti čemuž se některé dívky v období

dospívání,  které  je  zároveň  obdobím  konfliktů,  začínají  bouřit.  Vzpouru  proti

genderovému řádu potvrzují velkým množstvím uvedených vulgarismů.  Dávají tím

najevo emancipaci a vzdor proti očekávání společnosti. 

Zatímco sedmáci/sedmačky spíše vulgárně hovořili a méně vulgarismů uvedli

v písemné  formě,  žáci  a žákyně  třetí třídy za  dobu pozorování  vulgarismy  téměř

neužívali,  ale  poukázali  na  pasivní  znalost  jejich  vypsáním.  U  všech

respondentů/respondentek  se  v uvedených  výrazech  vyskytovalo  velké  množství
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pravopisných  chyb  (např.  debyle,  skurvisin),  které mohou plynout  z výjimečného

používání slov v písemné formě,  a z nedokonalé sluchové analýzy, která může vést

k fonetickým záměnám (příloha č. 9).        

9.4 Interpretace výsledků 

Vulgarita se vyskytovala  ve třetí třídě  výjimečně  a v sedmé běžně,  i  když

v kontextu každé třídy bylo  za vulgární chování považováno něco jiného. Zatímco

v sedmé třídě se jednalo ve většině případů o použití pravých verbálních vulgarismů,

v kontextu  třetí  třídy  vyčnívaly  a  za  jemnou  formu  vulgárního  chování  byly

považovány i projevy s vulgárním obsahem, za něž jsem kupř. pokládala navozování

tabuizovaných  témat  žáky.  V obou případech byly  překračovány  normy chování,

které jsou  od žáků/žákyň  v  určitém věku očekávány,  což poukazuje  na odlišnost

měřítek v různých věkových skupinách a v různých kontextech tříd. Podobná odlišná

měřítka  jsou  nastavena  dle  mého  názoru  také  na  dívčí  a  chlapeckou  vulgaritu.

Zatímco  u chlapců  je  tendence odpouštět  určité  vulgární  výrazy  nebo  je  v jejich

podání  za  vulgarismy  ani  nepovažovat,  vulgarita  z úst  dívek  spolehlivě  upoutá

pozornost  a  působí  silněji 101.  Domnívám  se,  že  odlišná  měřítka  mají  vliv  na

informace  o sílící  vulgaritě  dívek,  jejichž  chování ve  starším školním  věku díky

důrazu na emancipaci a vzpouře proti genderovému řádu začíná  mít  podobné rysy

s chováním  chlapců.  Společnost  se  na  toto  chování  zaměřuje,  neakceptuje  jej  a

kritizuje. 

Z rozpačitých reakcí třeťaček na navozování tabuizovaných témat chlapci a z

interview,  v  nichž  byli  celkově  více  otevření  chlapci,  zatímco  některé  dívky  se

snažily celé téma vulgarity zapřít jako neexistující jev, soudím, že dívky v mladším

101 Tuto domněnku mohu potvrdit vlastním přístupem, během pozorování, který jsem reflektovala až
později. Pokud dívky pronesly formulku Ty vole, pak jsem ji zaznamenala, protože toto spojení z úst
dívek zní pro mé uši jinak než z úst chlapců, u kterých jsem všechny případy, kdy toto spojení použili,
nezaznamenala. V poznámkách z pozorování mám napsáno – u chlapců jsem Ty vole o přestávkách
nestihla zaznamenávat. Zatímco chlapci „volovali“  tak často,  že jsem nebyla schopna tyto výrazy
zachytit a měla jsem tendenci je přecházet a považovat za obvyklý jev, u dívek jsem tuto formulku
stihla zaznamenat vždy,  když jsem ji slyšela. Nebyla tak obvyklá,  což je možná také důvod, proč
spolehlivě narozdíl od chlapecké poutala moji pozornost. 
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školním věku jsou více  než chlapci  vystaveny konkrétním výchovným  postupům,

které jim více a důkladněji  vštěpují,  že tato oblast by je neměla zajímat  a takto by

mluvit  neměly,  protože  se  to  k děvčatům  nehodí.  Interiorizace  tohoto  postoje

dívkami je pouze dočasná, což potvrzují sedmačky, jejichž chování začíná nést prvky

emancipace spojené obecně s dospíváním a zároveň vzpoury proti genderovému řádu

a z něho vyplývající  správné představy ženy, což může být  důvodem, proč začínají

zaujímat  místo  v  aktivním  slovníku  dívek  vulgární  výrazy.  Chlapci,  na  jejichž

používání  vulgárních  výrazů  není  pohlíženo  společností  tak  přísně  a je  jim  více

tolerováno, používají  více vulgárních výrazů  již  v mladším školním věku, a jejich

slovník se s postupem věku rozrůstá a mírnější výrazy střídají výrazy hrubší. Tento

vývoj  ale nepoutá tolik  pozornosti jako je  tomu v případě  dívek, které v mladším

školním věku jsou  téměř  nevulgární,  zatímco  ve starším školním věku leckdy ve

vulgaritě konkurují chlapcům, což se potvrdilo mezi sedmáky/sedmačkami. Relativní

změna proti třetí třídě je tak u dívek výrazně větší než u chlapců. Z pozorování vyšli

chlapci  v porovnání s dívkami  v obou třídách vulgárněji,  i  když  zejména  v sedmé

byly  zaznamenány  velké  interindividuální  rozdíly.  Zatímco  někteří  –  zejména

čtveřice sedmáků používali vulgarismy běžně, od některých nebyly zaznamenány ani

jednou. Z toho vyplývá,  že na vzniku  vulgarity se podílí  různé strukturální  i ryze

individuální faktory, jejichž vliv na jednotlivé děti je odlišný. 

Ve sledovaných skupinách byla  vulgarita zastoupena především verbálními

výrazy,  samostatné  nonverbální  byly  pozorovány  minimálně  a  pouze  v případě

třeťáků.  Projevy nonverbální  vulgarity mohou být  snáze  než verbální  vulgarismy

skryty k původci naštvání,  což bylo  využito ve  třetí třídě  a přisuzuji  to faktu, že

třeťáci  nemají  odvahu sdělit  objektu naštvání,  navíc  v nadřazeném postavení,  své

emoce  a  ventilace  energie  tímto  způsobem  jim  uvolnění  umožňuje  bez  dalšího

postihu. Dívky a chlapci ve starším školním věku vyjadřují své emoce spíše otevřeně

a používají k tomu verbální vulgarismy. 

Převažující druh verbálních vulgarismů byl v každé skupině jiný a docházelo

k rozporům mezi aktivně  používanými výrazy a výrazy,  které žáci/žákyně  písemně

uvedli  jako  používané.  Žáci  a  žákyně  třetí třídy byli  během pozorování  vulgární

minimálně.  Třeťáci  napsali  nejvíce  výrazů  označujících  snížené  kognitivní

schopnosti, což odpovídalo pozorování102, ale též ve zvýšené míře v písemné formě

102 V minimu vulgárních výrazů byl tento druh zastoupen. 
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uváděli výrazy související se sexualitou, přičemž za dobu pozorování nebyl  takový

výraz  zpozorován  ani  jeden  a  poukazuje  to  spíše  na  pasivní  znalost  nebo  na

používání  mimo  školní  prostředí.  Třeťačky  shodně  napsaly  a  použily  nejvíce

vulgarismů  označující snížené kognitivní schopnosti, uvedly ale také mnoho výrazů

odvozených od zvířat,  přičemž  takový druh slov  z jejich  úst  za  dobu pozorování

nebyl zaznamenán. Sedmáci užili a napsali nejvíce výrazů souvisejících se sexualitou

a v jejich mluvě byly zastoupené také výrazy odvozené od zvířat, označující snížené

kognitivní schopnosti a související s vylučováním.  Tyto kategorie vulgarismů téměř

nebyly  sedmáky zaznamenány  jako  používané,  což může poukazovat  na fakt,  že

sedmáci  za vulgarismy považují  pouze hrubší  výrazy a tyto jimi  často používané

ztratili vulgární náboj, přitažlivost a původní smysl. Dívky ze sedmé třídy napsaly a

užívaly  mnoho  vulgarismů  odvozených od zvířat  a  označující  snížené  kognitivní

schopnosti,  nejvíce  však  uvedly  vulgarismů  souvisejících  se sexualitou,  které  ale

z jejich úst byly slýchávány minimálně. 

Dívky  staršího  školního  věku  jsou  emancipované  ve  znalosti  a  nebojí  se

znalostí  pochlubit,  což  dokazuje  největší  počet  vulgarismů  uvedených  touto

skupinou.  V písemné  formě  četně  zastoupené sexuální  vulgarismy  si  však  dosud

v aktivním užívání narozdíl od svých vrstevníků neosvojily  a zůstávají u používání

pouze mírnějších  forem vulgarismů  podobně  jako  třeťáci.  Pokud bude průběh v

osvojování  vulgarismů  stejný  u  dívek  jako  u  chlapců,  kteří  v sedmé  třídě  již

používají vulgarismy sexuální, jejichž pasivní znalost demonstrovali již v třetí třídě,

pak je možné očekávat, že i u dívek dojde za určitý čas k převedení vulgárních slov

souvisejících  se sexualitou  z pasivního  slovníku  do aktivního  a  tudíž  budou také

tento  druh  vulgarismů  více  aktivně  užívat.  Dalo  by  se soudit,  že  dívky  v druhu

používání  vulgárních  výrazů  chlapce  v sedmé  třídě  ještě  nedohnaly  a  úplná

emancipace  v této  oblasti  se  jim  nepodařila,  na  čemž  může  mít  podíl  vědomí

genderové role a genderového řádu získaného v dětství, že vulgární mluva k správné

ženě nepatří. 

Zatímco ve třetí třídě nastalo velmi málo situací103, aby bylo možno vyvodit

závěr, na koho vulgarity nejčastěji směřují,  v sedmé třídě byl nejčastějším objektem

vulgarity žáků i žákyň chlapec/spolužák a důvodem použití byla reakce na chování,

103 Cílem vulgarity žáka se stala učitelka,  přičemž v jednom případě  skrytě  a v druhém kdy byl
vulgarismus uveden jako příklad, a spolužák. Dívka byly vulgární sama k sobě  a poté byly dívky
vulgární v interakci se spolužákem. Nepřímé projevy vulgarity směřovali od žáka k celé třídě.
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jenž  se jedinci  použijícímu  vulgární  výraz  zdálo  subjektivně  zvláštní.  Dívky byly

objekty vulgarismů minimálně, čehož jednou z příčin může být genderový řád, který

prostřednictvím genderových stereotypů  pasuje do objektu (i původce) vulgarismů

spíše chlapce, zatímco dívky jsou podle kulturně sdíleného postoje ve vzájemných

interakcích  nevhodným  objektem.  Dalo  by  se  tedy  soudit,  že  zatímco  dívky  se

v používání  vulgarit  emancipují  a  snaží  se  tím  o  překračování  rolí  vytyčených

společností, tak chlapci se drží pravidel a vyrovnávání dívek v používání vulgárních

výrazů neoplácejí způsobem, že by na ně ve zvýšené míře adresovali své vulgarismy.

Nízký  počet  vulgarismů  směřovaných  k dívkám  mohl  být  způsoben  také  jejich

nižším počtem,  menší  mírou komunikace mezi  chlapci  a dívkami  a díky dívkami

osvojeným  pravidlům  chování,  jež  zadávají  méně  příčin  pro  vulgární  reakce.

Tendenci  používat  vulgarismy v případě  chlapců  na  chlapce a v případě  dívek  na

chlapce  a  výjimečně  i  na  dívky  potvrdili  respondenti/respondentky  také během

interview, kdy žáci i žákyně třetí třídy a žáci sedmé třídy uváděli výhradně jako cíle

svých  vulgarit  zástupce mužského  pohlaví,  pouze sedmačky uvedly  i  zástupkyně

ženského pohlaví kamarádky. Jako další cíle vlastních vulgarismů  byly označovány

osoby samy,  příslušníci rodin, kamarádi a kamarádky, spolužáci a spolužačky.  Ani

v jednom případě nebyla  zmíněna vyučující,  což může poukazovat na ostych nebo

neuvědomování této skutečnosti. 

Mluvení  sprostě  a  používání  nadávek  je  vymezení  vulgarity,  které  se

objevovalo  mezi  jednotlivými  respondenty/respondentkami  nejčastěji.  Jednotlivé

skupiny se vzájemně příliš nelišily ve vymezení, i když žáci/žákyně sedmé třídy pod

pojem vulgarity často vztáhli  i  nonverbální  vulgaritu,  která se u nich  narozdíl  od

třeťáků během pozorování neprojevila. Třeťáci a zejména třeťačky do svých definic

přidávali  velmi  často dovětek poukazující  na  hodnotící  postoj,  že takto se mluvit

nemá,  což může být  důsledkem vývojových charakteristik  tohoto období,  které se

vyznačují menší potřebou konfliktů a orientací na normu, která kognitivně  vytváří

řád.  Vliv  na  interiorizaci  tohoto  postoje  může  mít  také  důkladnější  a  častější

působení  výchovných  požadavků.  Z  výpovědí  sedmáků/sedmaček  lze  považovat

tento postoj za dočasný a oslabující, protože o tom, že takto by se mluvit nemělo, se

explicitně  nezmínil  ani  jeden/jedna z nich,  i když implicitně  ve svých výpovědích

reflektovali funkci vulgarity tkvící v překračování hranic. 
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Rodina,  instituce,  venkovní  prostředí,  kamarádi  a  kamarádky  patří  mezi

nejčastější  učitele  vulgárních  výrazů  všech  dotazovaných,  přičemž  tyto  čtyři

kategorie  byly  uváděny napříč  všemi  skupinami  a  většinou ne samostatně,  ale  v

kombinaci. Znalost výrazů však nesvědčí o znalosti významu, což připustily zejména

dívky  ze  třetí  i  sedmé  třídy,  jejichž  většina  přiznala  neznalost  významů  všech

vulgárních  slov.  Tuto nevědomost  povětšinou  nepřipustili  chlapci,  kteří  potvrdili

svoji znalost, ale během dalšího dotazování ji neprokázali a v konečném důsledku se

znalosti dívek a chlapců velmi podobaly. Tato situace byla obdobná ve třetí i sedmé

třídě  a může poukazovat na to, že děvčata nepociťují  takový stud nad neznalostí

významů vulgárních slov jako chlapci, kteří se považují za příslušníky vulgárnějšího

pohlaví a proto se mohou domnívat, že by významy měli znát. Celkově jsou chlapci

za vulgárnější považovány i dívkami,  i když ve všech skupinách se našla výjimka,

která označila za vulgárnější zástupkyně  ženského pohlaví,  a vyučujícími,  kteří ale

zdůrazňují,  že  trendem  poslední  doby  je  rychlé  přibližování  se  slovníku  dívek

k slovníkům chlapců.

V posouzení individuální  četnosti užívání  vulgarismů  některé osoby svými

výpověďmi  potvrdily  mou  reflexi  a  sebereflexe  některých  se  neshodla  s mnou

vypozorovanou představou, přičemž v několika případech se jedinci sami usvědčili

v průběhu  rozhovoru  nebo  pozorování  z neupřímných  výpovědí.  Napříč  všemi

pozorovanými skupinami se některé výpovědi žáků/žákyň  neshodovaly s projevy a

chováním ve třídě, které byly vysledovány za dobu pozorování.  

Nebyl  přitom zachycen jednoznačný trend,  který by se  v reflexích  jedinců

patřících  do jednotlivých  skupin  vyskytoval,  spíše  ale  docházelo  k podceňování

vlastní vulgarity oproti mé představě  plynoucí  z chování žáka/žákyně  v kolektivu.

Domnívám  se,  že  podceňování  může  vznikat  u  žáků/žákyň  starších  zejména

z nedostatečné reflexe  svého  chování,  kdy si  jedinec  ani  nemusí uvědomovat  ve

všech případech vyřčení vulgárního  slova.  U mladších  dívek naopak podceňování

vlastní vulgarity může být důsledek postoje společnosti a popření vulgarity může být

projevem snahy naplňovat  genderovou roli.  V případě  žáků/žákyň  třetí třídy bylo

často  zdůrazňováno,  že  vulgarismy  říkají  pouze  potichu  nebo  v nepřítomnosti

dospělých,  což  vypovídá  o  vědomí  dotazovaných,  že  takto  se  mluvit  nemá,  a

možném strachu z reakce dospělé osoby. 
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Naštvání,  legrace,  oplácení,  provokace,  machrování, budování  si  lepšího

statusu,  přizpůsobování  se  skupině,  hecování  a  potupa jsou  nejčastějšími  důvody

uváděnými  respondenty/tkami jako příčina  použití vulgárních  výrazů.  Narozdíl  od

ostatních skupin dívky ze třetí třídy nespojily užívání vulgarismů s legrací a zábavou,

ale  výhradně  s naštváním a zlobou, což poukazuje  na spojení  užívání  vulgarismů

touto skupinou pouze se svoji  úlevnou funkcí.  Třeťáci k těmto důvodům připojili

pouze prostředek provokace a legraci,  z čehož vyplývá,  že žáci/žákyně  sedmé třídy

uvedli  více  důvodů než žáci/žákyně  třetí třídy a dalo  by se usuzovat, že s věkem

přibývá důvodů pro použití vulgarismů a z toho může částečně vyplývat větší počet

situací, jejichž jsou vulgarismy součástí. Dalším pozorovatelným trendem je odlišné

vnímání spojitosti zábavy a legrace s použitím vulgarismů,  které zastávají zejména

chlapci, dívka jej zmínila pouze jedna.   

I když se sedmáci/sedmačky shodli v názoru, že vulgarita do školy nepatří,

tak přesto jsou si jí všichni kromě dvou žákyň třetí třídy, které její výskyt  popírají,

vědomi.  Ostatní třeťačky připouští vulgaritu  o hodinách i o přestávkách a za její

iniciátory  považují  chlapce.  Ti  vulgaritu  při  hodině  popírají,  ale  připouští  své

vulgární  chování  o  přestávkách.  Z čehož  může  být  patrné,  že  chlapci  vědí,  že

vulgarita při hodině  být  nemá,  a proto ji  raději  zapírají,  nebo se nevyskytuje  v tak

velkém  množství  jako  o  přestávkách,  a  proto  ji  pomíjí.  Sedmáci  a  sedmačky

připouští vulgaritu o hodinách i přestávkách, ale k vulgaritě směřované na učitele se

nepřiznávají,  i  když při pozorování se nejednalo  o výjimečný jev.  I sedmáci  mají

v sobě  tedy ještě  morální  zábrany  a  dobrovolně  vulgaritu  na  vyučující,  která  se

nachází v autoritativním postavení, nezmiňují. 

Všichni respondenti/tky se setkávají kromě školního  prostředí s vulgaritou i

doma  a  v televizi,  přičemž  zejména  vulgarita  v domácím  prostředí  je  žáky/němi

(především mladšího školního věku) nesena těžce a snaží se eliminovat kontakt s ní.

Děti mladšího školního věku a zejména dívky užívají obranný mechanismus popření

vulgarity svých rodičů, protože převažuje potřeba emočního zázemí, pocitu bezpečí a

vlastní  jistoty a idealizace rodičů  a jejich  vztahu v případě,  že spolu  žijí.  Dalším

důvodem vyhýbání  se  těmto situací  může být  dilema,  na čí  stranu se v hádkách

přiklonit. Děti staršího školního věku hádky mezi rodiči připouští a jsou často i jejich

přímými svědky, mají tendenci brát je bez silnějších emocí, ačkoliv i oni někdy volí

raději únik z dané situace. Třeťáci/třeťačky většinou nepřiznali svou vlastní vulgaritu
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v domácím prostředí a pokud ano, tak pouze skrytou nebo v nepřítomnosti rodičů,

z čeho vyplývá velká autorita rodičů a vědomí, že vulgarita je něco, co se nemá, tedy

že překračuje  hranice.  Zatímco  žáci  sedmé  třídy  přiznávají,  že jsou  doma běžně

vulgární,  dívky svou vulgaritu příliš  nezmiňují.  Naopak reakce rodičů na vulgaritu

svých  dětí  bývají  různé.  Dívky  spíše  zmiňovaly  tělesné  tresty,  zatímco  sedmáci

uváděli  zvyklost  svých  rodičů  na  jejich  vulgaritu  a  tedy  většinou  beztrestnost.

Otázkou zůstává, jestli  by se chlapci  ze svého postavení nestyděli  přiznat  trestání

anebo jestli dochází k odlišnému trestání vulgarity dětí podle pohlaví. 

Vulgaritu  svých  rodičů  vnímají  odlišně  než  vulgaritu  v televizi  všichni

respondenti/respondentky. Střet s vulgaritou v televizi  připouští všichni dotazovaní,

ale narozdíl od obranných reakcí doma v podobě úniku ze situací, vnímají sedmačky

vulgaritu  v televizi  jako  součást  zábavy  a  legrace,  sedmákům  je  lhostejná  a

žáci/žákyně  třetí  třídy  na  ní  neměli  žádný  názor.  Z jejich  pozitivního  vztahu

k sprostým písničkám se ale dá soudit, že „zakázané“ vulgární výrazy, které se jich

bezprostředně nedotýkají, je baví. Žádný radikální názor odsuzující nebo podporující

výskyt vulgarismů v televizi nebyl zaznamenán.
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10. Diskuze

Fenomén vulgarity (zvláště dětské) je i přesto, že se jedná o interdisciplinární

jev, jež by mohl být zkoumán různými vědními obory, kupř. lingvistikou, sociologií,

psychologií  nebo  kulturní  antropologií,  tématem víceméně  neprobádaným  jak  po

stránce  teoretické  tak  i  praktické, čehož  důsledkem  je  nedostatek  literatury  i

výzkumů zabývající se tímto tématem. 

Na  základě  analýzy  pozorování  jsem  dospěla  ke dvěma  hlavním  funkcím

vulgarity.  Stejně  jako Svěrák104 (in Kramulová, 2009) a Vybíral105 (in Tvarůžková,

Ludvíková, 2004) k funkci psychohygienické neboli úlevné a dále k funkci sociální.

Pod obě tyto funkce přiřazuji další jednotlivé funkce, které mj. definovali oba autoři,

přičemž jejich výčet považuji za nesystematický. Psychohygienická funkce vychází

z člověka samotného a může pomoci při strachu a úzkosti, naštvání a zlosti, ale také

při zvládání velkých nároků a napětí.  Funkce sociální  vzniká v důsledku působení

kolektivu a přiřazuji pod ní většinu funkcí vymezených Vybíralem (in Tvarůžková,

Ludvíková,  2004).  Zatímco  vulgarita  bývá  často  redukována  pouze  na  funkci

psychohygienickou  uvolňující  nahromaděnou  energii,  jež  bývá  často  označována

jako primární (Svěrák in Kramulová, 2009), ve svém výzkumu se snažím reflektovat

obě  hlavní  funkce  a  jejich  podfunkce,  protože zejména  sociální  funkce  vulgarity

může  podávat  informace  o  fungování  dětských  skupin  a  kolektivů,  a  při  popisu

vulgarity jako fenoménu by neměla být opomíjena.  

Nejčastějším typem užívaných vulgarismů  ve 3. a 7. třídě byla  pornolalika,

což  odpovídá  vzrůstajícímu  trendu  užívání  těchto  výrazů  v českém  jazyce

(Kramulová, 2009), druhým nejčastějším typem byly vulgarismy označující snížené

kognitivní schopnosti.  Tento druh vulgarismů  nepatří mezi typické druhy,  za které

jsou obecně považovány vedle pornolalik korpolalika a vulgarismy snažící se shodit

ve společnosti vysoce postavené hodnoty (Kramulová, 2009). Ve 3. ani v 7. třídě

nebyl výrazně zastoupen žákovský slang, který bývá v mluvě žáků/žákyň především

základních škol očekáván (Cibulka, 2008).  

104 Svěrák definoval funkci úlevnou, rozněcující, potupující a komickou.
105 Vybíral za funkce vulgarity považuje uvolnění napětí a frustrace, povzbuzení, snaha o začlenění,
úzkost a strach, snaha potupit, postrašení, snaha o odlišení, snaha být módní a nápodobu. 
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Na výsledcích  výzkumu,  kdy  se  z hlediska  pohlaví  projevili  chlapci  jako

vulgárnější  v mladším  i  starším školním  věku,  a z hlediska  věku pak žáci/žákyně

staršího  školního  věku,  se  projevilo  specifické  klima  (Čáp,  Mareš,  2001)

jednotlivých tříd, jež působí na chování jedinců. Podíl na klimatu ve třetí i v sedmé

třídě mělo spoustu faktorů. 

Klima v obou třídách poznamenaly nevyjasněné hranice mezi vyučujícími  a

žáky/němi,  které byly  v obou případech především chlapci  často  testovány.  Mezi

chováním žáků/žákyň jednotlivých tříd bylo patrné odlišné vnímání autority učitelky.

Zatímco osoba učitelky byla ve třetí třídě přijímanou autoritou (Hrabal, 2002), i když

dle mého názoru již ne bezvýhradně, o čemž nasvědčuje navozování tabuizovaných

témat, v sedmé  třídě  byla  z vulgárního  a  drzého  chování  směřujícího  k učitelkám

patrná vzpoura proti osobám v autoritativním postavení, která je typická pro druhou

fázi vzdoru v období puberty (Langmeier, Krejčířová, 2006).

Ve třetí třídě  žáci/žákyně  potvrdili  nízkým  počtem projevů  vulgarity svůj

průchod  obdobím  klidu  (Čáp,  Mareš,  2001),  i  když  zejména  chlapci  svými

dvojsmyslnými  poznámkami  naznačili  blížící  se  příchod  dynamického  období

dospívání.  Sedmáci/sedmačky  svým  chováním  potvrdili,  že  prochází  dospíváním,

obdobím plným neklidu (Helus, 2003), což se mj. odrazilo na „vulgární“ atmosféře

v dané třídě. 

Zatímco kolektiv 3. třídy působil jako jednotka (Hrabal, 2002), harmonický

vztah mezi žáky a žákyněmi 7. třídy nebyl  v žádném případě  nastolen.  Zejména u

dívek byla patrná důležitost vrstevnických zejména dyadických a triadických vztahů

(Janošová, 2008). Tento druh vztahu se mezi  chlapci,  kteří tvořili  většinou menší

spolky,  nevyskytoval.  V rámci spolků nebo part (Martínek, 2008) byl patrný boj o

čelní místa, který se leckdy sváděl  prostřednictvím používání vulgarity, což platilo

zejména pro případ žáka zastávající nevlivnou, neoblíbenou a školsky málo úspěšnou

pozici (Hrabal, 2002). V rámci interakcí chlapců bylo normou používat vulgarismy,

což se dle mého názoru projevilo  na chování mnoha žáků i žákyň, a ukázalo to na

fakt, že normy třídy ve starším školním věku udávají spíše žáci/žákyně než učitel/ka.

Je  možné,  že  dívky  a  chlapci  navštěvující  sedmou  třídu  vedenou  čtyřlístkem

vulgárních  chlapců  by  se  chovali  odlišně  ve  třídě,  kde  by  vulgarita  za  normu

považována nebyla a jejich používání vulgarismů je pouze znakem přizpůsobení se. 
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V chování dívek byl mezi jednotlivými obdobími patrný značný posun, který

může souviset s emancipací (Antier, 2004), ale také se vzpourou proti genderové roli

a představě správné ženy (Smetáčková, 2009). Zatímco ve třetí třídě byly genderové

role  dívkami  akceptovány,  v sedmé  třídě  popíraly  užíváním  vulgarity  očekávání

okolí. 

Na dynamice skupiny a klimatu ve třetí třídě se mohl odrážet i větší rozptyl

kognitivních dispozic, jelikož třída zahrnuje i žáky/ně s ambicemi odejít po páté třídě

na víceleté gymnázium.  Sedmá třída byla  již  o žáky/ně  s předpokládaným větším

kognitivním  potenciálem  ochuzena  a  po  jejich  odchodu  došlo  údajně  v povaze

třídního  klimatu  ke změnám.  Odchod žáků  může  mít  vliv  na  pojímání  ostatních

zůstávajících  žáků,  protože  dochází  k prvnímu  výraznějšímu  potvrzení  určitého

rozdílu,  ze kterého zůstávající  žáci/žákyně  vycházejí  jako  poražení a může se to

odrazit na jejich sebepojetí. V důsledku toho může dojít k vnitřnímu přesvědčení, že

oni/y mají  právo chovat se společensky méně  přijatelně,  tedy i vulgárně,  a být  tak

odlišní.  Odchod ambicioznějších  žáků/žákyň  se  může  také projevit  na  sociálním

klimatu  třídy,  které může být  zúženo. Ve třídě  zůstávají  spíše  děti ze středních a

nižších sociálních  vrstev, v jejichž  rodinách může být  výskyt  vulgarismů  vyšší,  na

základě čehož děti získávají dojem, že vulgarita není nevhodná, což se na skupinové

dynamice  může  odrazit  stejně  jako  pohled  a  přístup  učitelů/učitelek,  který  je

ovlivněn vědomím práce s žáky/němi, u nichž je otázka školní budoucnosti otevřená,

ale při první možnosti volby zajistit si atraktivnější vzdělání neuspěly.

Faktor odrážející  se  ve výsledcích  výzkumu  je  také charakter  vyučujících

v dané třídě.  S feminizací učitelského povolání se potýká celé české školství a ani

tyto  třídy  nebyly  výjimkou.  Na  prvním  stupni,  kde autorita vyučujících  je  věcí

přirozenou, to nepovažuji za takový problém jako u dětí staršího školního věku, kde

třída začíná být k vyučujícím kritická (Hrabal, 2002). Poměr vyučujících z hlediska

pohlaví  byl  značně  nevyvážený,  přičemž  z jediného učitele  působícího  ve třídě  a

zároveň zástupce ředitele měli  žáci/žákyně  respekt106 a podle jejich slov je ve třídě

při jeho výuce klid narozdíl od hodin jeho kolegyň.  Trend většího respektu přitom

k maskulinitě  patří,  je  důsledkem  genderového  řádu.  V  hodinách  jednotlivých

106 Soudím pouze z jejich poznámek a ze situace, kdy kolem prošel po chodbě a žáci/žákyně se ihned
začali na jeho přítomnost upozorňovat a vzájemně se utišovat. Když po chodbě procházela jakákoliv
jiná vyučující, tak to na žáky/ně nemělo sebemenší efekt. Na hodině fyziky,  kterou vyučuje, jsem
neměla příležitost být, protože byl zrovna v době hodin fyziky služebně mimo školu.   
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vyučujících byly pozorovatelné odlišné interakce, na něž měla vliv zejména osobnost

vyučující, ale rozdíly v chování žáků/žákyň nebyly příliš velké. 
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Závěr 

Lidé zaujímají k fenoménu vulgarity různé postoje a mají odlišná kritéria pro

jeho užití. Pro jedny je běžnou součástí mluvy a chování, druzí se jeho projevům na

veřejnosti  vyhýbají  a  považují  je  za  nevhodné  a  nepřístojné.  Postoj  společnosti

odrážející  se v požadavcích kladených na děti je  však jasný – vulgární chování a

vulgární mluva je k nim nepříslušející a může být i důvodem k trestu, přičemž dívky

jsou  v tomto ohledu více  vystaveny  společenskému  očekávání  neproblematického

chování bez projevů vulgarity než chlapci. 

Tato studie, jejíž výsledky jsou z důvodu malého výzkumného vzorku pouze

orientační, potvrzuje, že vulgarita se vyskytuje zřídka u dětí mladšího školního věku,

ale naopak nezřídka v mluvě a chování dívek i chlapců ve věku starším školním,  a

objasňuje  kromě  základních  charakteristik  dívčí  a  chlapecké vulgarity  také jejich

odlišnosti. 

Jako vhodnější  metoda než rozhovor se mi po zpracování tohoto výzkumu

jeví  dotazník, jehož anonymní vyplňování by odbouralo stud pramenící z citlivého

tématu, který ovlivňoval  některá interview.  Od metody dotazníků  bych  očekávala

zisk  většího  množství  informací  a  větší  relevantnost  údajů.  Metodu  pozorování

považuji za vhodně zvolenou a domnívám se, že při výzkumu tohoto jevu nebo jevů

podobných  by  měla  i  přes  časovou  náročnost  být  součástí,  protože  poskytuje

informace, jež nejsou jinými metodami dosažitelné. 

Na  tento  výzkum  by  se  dalo  navázat  a  pokračovat  v něm  při  komparaci

vrstevníků z různých typů škol (např. porovnání žáků/žákyň druhého stupně a jejich

vrstevníků/vrstevnic na gymnáziu), různých lokalit (např. Čechy a jižní Morava, kde

hraje větší roli křesťanství)  nebo různě velkých obcí, v nichž se škola nachází. Od

výsledků výzkumu bych očekávala především zisk důležitých informací o fungování

dětských kolektivů. 

Výzkum by mohl být rozšířen také na různé věkové skupiny, prostřednictvím

čehož by se dal popsat výskyt a funkce vulgarity v různých vývojových obdobích a

nadnárodní výzkum by se mohl také zaměřit  na porovnání vulgarismů a zmapování

výskytu vulgarity v jednotlivých kulturách nebo státech. 
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Domnívám se, že fenomén vulgarity nezahrnuje  pouze z kontextu vytržené

vulgární chování, ale poukazuje také na řadu dalších souvislostí týkajících se osob a

jejich  chování,  vnitřních  i  vnějších  motivů,  osobnostních  vlastností,  výchovy  a

sociálního  prostředí,  společnosti a v ní  panujících  norem,  módních vlivů  a mnoha

dalších faktorů. Do budoucna by se tento fenomén odkrývající mnohé mohl stát ve

větší  míře  předmětem  zájmů  badatelů  podobně  jako  agresivní  chování,  s nímž

v mnoha  ohledech  souvisí.  Od zkoumání  dětské vulgarity  se  dozvídáme  důležité

informace o fungování dětských kolektivů  a dokážu si také představit, že by tento

fenomén  mohl  být  řízeně  využíván  kvůli  svému  potenciálu  uvolnit  přebytečnou

energii, k čemuž by jeho bližší prozkoumání mohlo také pomoci. 

Během času, kdy jsem se věnovala této práci, jsem svůj počáteční postoj daný

popřením vlastní vulgarity a odsuzování vulgarity druhých přehodnotila - vulgarita

mi  není  cizí,  nejsem  bytostí  absolutně  nevulgární  a  vulgarita  nemusí  mít  nutně

negativní konotaci, ba naopak, dokáže člověku pomoci, což se potvrdilo i mnohokrát

při psaní této práce. Po vyřčení vulgárních výrazů  jsem pocítila  uklidňující,  těžko

popsatelný  pocit  a  uznala  jsem  krásu  a  sílu  těchto  slov.  Vulgarismy  stejně  jako

zdrobněliny mají v jazyce své místo, protože jej vnášením emocí zlidšťují a pomáhají

s orientací v situacích díky odkrývání postojů uživatelů/uživatelek. A navíc - pomůže

rozčilenému nebo naštvanému člověku něco lépe a neškodněji než zdravé zanadávání

si? Nemyslím si. Při psaní práce jsem pochopila také sociální funkci vulgarity, která

pomáhá adolescentům v těžkém období, kdy hledají sami sebe na základě vymezení

se  od  okolí.  Nechci  obhajovat  vulgaritu  globálně  a  zdaleka  ne  vulgaritu

neopodstatněnou,  ale  domnívám  se,  že  v přijatelné  míře  a  v určitých  situacích  je

člověku prospěšná. Měli bychom si ji proto vážit a nezneužívat ji, aby kouzlo těchto

slov nevyprchalo a bylo tu pro nás vždy, když potřebujeme.  
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PŘÍLOHA Č. 1

KATEGORIZACE VULGÁRNÍCH SLOV

4 hlavní skupiny:

1. ODVOZENÉ OD ZVÍŘAT 
- kráva, vůl, slepice, svině, čuně, hovado
- prasárna 

2. OZNAČUJÍCÍ SNÍŽENÉ KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI (až různé stupně
mentálního postižení, popř. poruchy) 

- blbec, blb, vymatlanec, magor, pako
- postižený, debil, idiot, dement, kretén 

3. SOUVISEJÍCÍ SE SEXUALITOU
a) odvozené od genitálií 

- píča
- kokot, čuribrk, čůrák

b) synonyma slovesa souložit a slova odvozená
- mrdat, kouřit, jebat, džigaj
- zmrd

c) označení lidí odvozené ze sexuální orientace 
- buzerant, buzna, bukvice, teplouš, kuřbuřt, gay
- lesba

d) synonyma prostitutky a slova odvozená 
- kurva, děvka
- zkurvysyn

4. SPOJENÁ S VYLUČOVÁNÍM 
a) části těla spojené s vylučováním

- prdel
b) procesy vylučovaní

- srát, chcát
c) produkty vylučování

- hovno, sračky, blitky 
d) obvyklá místa vylučování a jeho části

- hajzl, záchodová desko  

4 doplňující skupiny:

5. PŘÍDAVNÁ JMÉNA OZNAČUJÍCÍ ZEVNĚJŠEK
- škaredý

6. SYNONYMA PRO NEGENITÁLNÍ ČÁSTI TĚLA 
- huba (drž hubu)

7. OZNAČUJÍCÍ VĚCI ZNÁMÉ SVÝMI VLASTNOSTMI 
- ty špejle, koště

8. ROZKAZY SYNONYM SLOVESA ZEMŘÍT 
- chcípni 
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PŘÍLOHA Č. 2 

PŘEHLED POUŽITÝCH A UVEDENÝCH VULGARISM Ů 

CHLAPCI – 3. třída
 
Pozorování:           Výčet napsaných vulgarismů: 

Prase (du bist Schwein) Vůl (ty vole, vole)
Kráva (ty krávo) 
Hovado (hovado čínský)

Debil (Ty jsi debil). Debil (debile)
Kretén (kreténe, kréto)
Magor (magore)
Dement (demente)
Píča (píčo, pičo)
Píčoun (píčoune)
Čurák (čuráku)
Kokot (ty kokote)
Mrdat (zmrde)
Teplouš (teplouši)
Kurva 

Scheiße Prdel (do prdele)
Hajzl (hajzle107, do hajzlu)

Škaredý (vypadáš jako
škaredý terminátor)

Děvčata – 3. třída
 
Pozorování: Výčet napsaných vulgarismů: 

Vůl (vole)
Prase (ty prase)
Čuně
Kráva (krávo)

Praštěný (ty jsi praštěný)
Prdlý (on je prdlý)

Blbci, blbec, blbe
Debil (debile)
Magor (magore)
Píča (do píči, píčo)
Čurák

Prdel (dopr, dopr, dopr...) Prdel (do prdele, běž do prdele,
 jdi do prdele)
Drž hubu, chcípni 
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CHLAPCI – 7. třída
 
Pozorování: Výčet napsaných vulgarismů: 

Kráva (To je kráva)
Vůl (Ty vole, volové)
Slepice (Slepice – moje ségra) 
Svině (Ta svině)
Prasárna (Mají spolu prasárnu) 

Kráva (krávo, ty krávo)
Vůl (ty vole)

Debil (seš debil, to je debil, ty debile, jak
debil,  já jsem debil)  
Kretén (seš kretén)
Postižení (tady je postižený kluk, ty seš
postižený)

Debil
Vymatlanec 

Píča (Do píči, jdi do píči)
Kokot (Kokote, to je kokot)

Píča (do píči, běž do piči, pičo)
Kokot, Čuribrk, čůrák

Mrdat (Ty zmrde, mrdám tě)
Kouřit (Vykur ma) 
Jebat (Jebám, pojebat)
Džigaj 

Mrdat (Mrdko, běž do mrdek)
Kouřit (vykuř babě hrábě)

Buzerant (Ty buzerante)
Buzno (Ty buzno)

Buzerant (Buzerante)
Bukvice
Kuřbuřt

Kurva Kurva
Prdel (budou v prdeli, do prdele, jdi do
prdele), schovám se Ti do rici

Prdel (do prdele, jdi do prdele, běž do
prdele, vyliž mi ric)

Srát (Já se na to vyseru, sračka, posrat)
Chcát (Pochčije)
Hovno
Hajzl (Jdi do hajzlu) Záchodová deska (Ty záchodová desko)
Špejle (Ty špejle)
Dežo
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DÍVKY – 7. t řída
 
Pozorování: Výčet napsaných vulgarismů: 

Vůl (ty vole)
Čubka (ty čubko)

Kráva (krávo)
Čubka

Blbý (seš blbej) Blbeček (Blbečku vymatlanej, blbec)
Vypatlanec

Dement (dement se projevil)
Debil (to je debil)

Dement
Magor
Kretén 
Debil 
Idiot
Pako

Kokot (seš kokot) Kokot
Čůrák
Píčus
Píča (do píči)
Čurimrdka (čurimrdka nedomrdlá)
Kouřit
Lesba (lesbo)
Gay
Kurva
Děvka (děvko)
Čubka
Zkurvysyn

Prdel (ať si vylíže prdel, jdi s tím do
prdele)

Prdel (do prdele, polib mi prdel, vyliž si
prdel)

Chcát (pochcala se, pochčij se)
Srát (seru na to, poser se)

Chcát
Srát
Hovno, sračky
Blitky

Koště (seš koště)
Huba (držte huby) Huba (drž hubu)
Škaredý (seš škaredej)
Dežo

Legenda: 

Odvozené od zvířat
Označující snížené kognitivní schopnosti 
Související se sexualitou 
Spojená s vylučováním
Z doplňujících skupin 
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PŘÍLOHA Č. 3

SLOVNÍK VULGÁRNÍCH SLOV 
POUŽITÝCH NEBO UVEDENÝCH ŽÁKY/N ĚMI 

(výklady  pocházejí  z:  Slovníku  nespisovné  češtiny  –  Jan  Hugo;  Českého
etymologického slovníku  – Jiží  Rejzek;  Velkého slovníku  sprostých  slov – Karel
Jaroslav Obrátil; Psychologického slovníku – Pavel Hartl, Helena Hartlová)  

blb, blbec, blbeček – hlupák; hloupý či naivní muž, nadávka, kterou často užívají
ženy 

blitky  – vulg. zvratky

bukvice -  homosexuál (nejspíš podle začátku slova bu- shodujícím se se začátkem
slova buzerant)

buzerant  – homosexuál; neoblíbený člověk, který často něčím obtěžuje (přes něm.
Buserant) 

buzna – homosexuál, zkrácenina slova buzerant 

čubka – pes, fena; promiskuitní žena, děvka (původně brzda na hospodářském voze,
kolejová brzdící zarážka)  

čuně – expr. prase; špinavý člověk, který nedodržuje zásady hygieny 

čurák  –  mužské  přirození;  nadávka  vyjadřující  obecnou  nesympatii  (od  čurat  -
nejspíš  onomatického původu, s významem hlasitě téci, německé nářečí – tschuren
(čurat))  

čurybrk  – nenalezeno, nejspíš vulg. penis

čurymrdka  –  vulg.  nadávka  na  ženu (nalezen pouze čurymrd  -  vulg.  nadávka),
složenina z mrdka – sperma, semeno, ejakulát, vulg. nadávka a čury odvozeno od
čurat  

debil – z lat. debilis – tělesně slabý,  duševně méněcenný nebo i jen hloupý člověk
(výraz je spisovný jen v medicínském kontextu)

dement – hlupák, mentálně zaostalý člověk

děvka – hanl. prostitutka, žena často střídající partnery; nadávka či hanlivé označení
ženy (někdy i muže), který využívá cizích problémů; podřadný vězeň (zdrobnělina
od děva = děvče)   

dežo – nenalezeno, může být  zdrobnělina  od romského mužského jména Desider,
popř. zkomolenina slova debžot, debža (= debil)  

džigaj – romsky souložit 

gay – z angl., mezinárodně užívané označení pro homosexuálního muže 

hajzl -  vulg.  záchod;  vulg.  nadávka  neřád,  mizera,  nesymatický  nebo  nečestný
člověk; do hajzlu (zaklení) 

hovado –  vulg.  nadávka  hlupák;  ovád  (zvukové  přiblížení);  (hovado  je  staré
označení hovězího dobytka)

hovno – vulg. hovno, lejno; nic, žádný; na hovno – k ničemu 
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huba – vulg. ústa, obličej; časté v agresivních prohlášeních (Dostaneš přes hubu!) 

chcát – vulg. močit; pršet; unikat v důsledku netěsnosti  

chcípnout (chcípni) – vulg. zemřít; nudit se

idiot  – hlupák, mentálně  zaostalý člověk, nadávka (výraz spisovný v medicínském
kontextu – pokud má člověk IQ menší než 20)  

jebat – starý vulgární  výraz;  vulg.  kárat  podřízeného; mít  pohlavní  styk (dnes už
výjimečně);  šikanovat;  buzerovat;  přeskočit;  bláznit;  základ  odvozenin  bez
obsahového vztahu k původnímu významu; jebat  na někoho (nestarat se); jebat  do
někoho (slovně obtěžovat); jebe mu (je blázen)  

kokot  –  vulg.  mužské  přirození;  označení  protivného  člověka  (staré  označení
kohouta v moravských nářečích, vulg. význam penis byl již ve staročeštině)  

koště – podřadný vězeň; homosexuál nebo vězeň poskytující homosexuální služby
(domnívám se,  že toto bylo  ve třídě  užíváno  spíš  jako  přirovnání  k opravdovému
koštěti) 

kouřit  – vulg. provádět felaci108 

kráva – hanl.  hloupá žena,  nadávka;  výjimečně  i  pro muže;  něco  příliš  velkého
(např. auto); ty krávo – vulg. oslovení, nadávka nebo vyjádření údivu 

kretén –  vulg.  hlupák,  blbec  (slovo  z lékařské  terminologie  –  člověk  trpící
kreténismem – duševně zaostalý s poruchou štítné žlázy) 

kurva  – vulg. prostitutka, žena často střídající partnery; vulg. nadávka označení ženy
vyjadřující  silnou  nesympatii;  zaklení;  vyjadřuje  údiv  (vulg.  význam slova  velmi
starý, vzniklo od slova kur – běhavý pták)  

kuřbuřt – vulg. homosexál; vězeň; kdo poskytuje sexuální služby ostatním, někdy se
zdůrazněním felace 

lesba – označení homosexuálně  orientované ženy,  spisovné (podle řeckého ostrova
Lésbos, kde žila  Sapfó  (kolem roku 600 př. Kr.),  která ve svých  básních vášnivě
opěvovala  krásu  členek  dívčího  kroužku,  jehož  úkolem  bylo  uctívat  Múzy  a
Afroditu)  

magor – blázen, nevypočitatelný člověk, hlupák 

mrdat  – vulg. souložit; vykašlat se na někoho/něco (zastarale vrtět, hýbat) 

pako –  původně  duševně  nemocný  člověk;  1.  kdo  se  hloupě  chová,  hlupák,  2.
duševně  nemocný  vězeň  nebo  pachatel  nebo  ten,  kdo  chce  dojem  duševně
nemocného vzbudit (od německého Pack – sebranka, holota nebo od staršího pakost
– škoda, neduh, zlo, to, co je naopak)

píča – vulg. ženské přirození; hanlivě  žena (hloupá nebo nesympatická); přeneseně
ústa  (Drž  piču!)  (onomatopoický  základ  pi-  napodobující  močení  a  označující  i
pohlavní orgány)

píčoun – nenalezeno  

pičus – hanl. nesympatický, protivný člověk  

postižený 

108 Stimulace pohlavního údu muže ústy, rty, jazykem; běžné u homosexuálních dvojic,
v heterosexuálním nejčastěji součást předehry. (Hartl, Hartlová, 2000)
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pošuk – duševně nemocný, blázen, pomatený, také výstřední člověk  

prase – domácí zvíře; nečistotný člověk,  zejména  muž; označení muže ze strany
ženy, které může obsahovat sexuální kontext, někdy jen obecnou nesympatii

prasárna – nemravnost, oplzlost 

praštěný – bláznivý, duševně nemocný  

prdel – vulg.  zadek; legrace; malé  nevýznamné město nebo vesnice;  dát/dostat na
prdel (vulg. vyhrát, prohrát); bez prdele (vážně); do prdele (zaklení); po prdeli (po
legraci); u prdele (většinou ztráta zájmu); v prdeli (označení špatného výsledku) 

prdlý  – bláznivý, duševně nemocný; opilý 

ric  – nenalezeno, nejspíš ze slovenského (romského) riť (hýždě) 

Scheiβe – výkaly, vulg. hovno

slepice – hanl. hloupá žena

srát – kálet; rozčilovat, štvát někoho; ignorovat něco/někoho  

sračky – vulg. průjem; literární či filmové dílo nízké hodnoty; posměšné označení
člověka, nadávka 

svině – hanl. bachyně; hanl. lump, ničema, kdo využívá cizích problémů 

špejle – hubený člověk

teplouš – vulg. homosexuál (muž)

vůl – zvíře; nadávka, dnes často oslovení bez nepřátelského podtextu  

vymatlanec – úplně hloupý člověk

vypatlanec – úplně hloupý člověk

záchodová deska – ve slovnících není; projev kreativity žáků/žákyň ZŠ

zkurvysyn – vulg. nadávka, hanlivé označení muže (výskyt v mnoha jazycích – pol.
Zkurwysyn, něm. Hurensohn, angl. son-of-the-bitch, fr. Fils de putain)
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PŘÍLOHA Č. 4

ZÁZNAMY Z POZOROVÁNÍ - T ŘETÍ TŘÍDA 

PONDĚLÍ
Český jazyk 
- je tu pouze polovina třídy (druhá polovina má angličtinu)
- děti se předvádí, mají vymýšlet slova na slabiky bě, pě, mě, vě
- poté mají vymýšlet slovní spojení → Tomáš - „štěně na záchodě“ – smích všech,
paní učitelka se zasměje velmi střídmě 
- třída rozdělena na skupinky, každé skupince přiděleno nějaké zvíře, mají hromadně
vydávat zvuky, které zvíře dělá (kočka, kráva, pes, kůň – nejde skupince předvést)
- vykřikují (předvádí se – kontrolují, jestli na se na ně dívám), mluví bez vyvolání –
p. uč. je napomene („Ale už byste se mohli uklidnit.“)
- hodina probíhá v přátelském duchu, děti poslouchají
- Viktorka se zlobí na Káťu, protože mě p. uč. posadila k ní, Viktorka se mnou taky
chtěla sedět – cvrkne ji po ruce 
- cvičení z učebnice (ve třídě je klid), píší 6 vět z učebnice do sešitu 
- hra na povolání (kadeřnice, cvičitelka psů, uklízečka, kosmonaut (nikdo neuhádl –
typují třeba mrtvola), rybář)

Přestávka 
- děti se vzájemně lechtají a postrkují (většinou dívky s chlapci, ale také dívky
s dívkami)
- děvčata většinou iniciátorkami 
- postrkování přejde v provádění „ohníčku“
- na Viktorku pokřikují Kiwi kokosová (jméno Viktorka Kosová), holky se urazí i za
Viktorku a před Tomášem, který tak nejčastěji Viktorku oslovuje, začnou zpívat
písničku Čížečku čížečku, ptáčku maličký (Tomáš se jmenuje příjmením Čížek)
- kluci se začnou prát, ale je to spíš hrubší postrkování (nevím kvůli čemu, jsou
v druhé polovině třídy)

Angličtina
- děti mají velmi mladou paní učitelku (později se dozvím, že velmi mladě pouze
působí, je jí 28 let)
- děti se mají posadit do kroužku na koberec, kde trénují přeříkáváním abecedu (vždy
u koho skončí, ten vypadává), paní učitelka hraje s nimi 
- poté si kutálejí míčkem a ten, ke komu se míček dokutálí má vždy říct: „Good
morning. My name is .... What´s your name?“ – celkem velké problémy, děti
neustále zapomínají, co mají říkat 
- jeden chlapec si píská při hodině, není napomenut 
- paní učitelka napíše abecedu na tabuli a ke každému písmenku také jeho výslovnost
- každý má pak vyspelovat své jméno
- paní učitelka se se mnou v čase, kdy si děti opisují z tabule abecedu, seznamuje a
sama od sebe mi začíná vyprávět, co se na jejich škole děje (zadání mé bakalářské
práce viděla u paní učitelky třídní)

- na prvním stupni vesměs zlatíčka, nejsou sprostí 
- na minulé hodině vyhledávali slovíčka, která je zajímala
- Tomáš – „Jak se řekne soulož?“ → má si vyhledat doma za pomoci rodičů 
☺ 
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- minulý rok 2x tentýž žák na p. uč. – „Ty píčo.“  (poprvé, když mu vzala 
herbář – „Tak si ho sežer, ty  píčo.“,  podruhé na p. uč. angličtiny, když ho
vyvolala – „Ty píčo, proč zas  já?“ – chtěla přeskočit 
lavici a dát mu facku, ovládla se – „M ůžeš mi zopakovat, co jsi říkal?!“ → 
ticho 
- paní učitelce je 28 let, ale vypadá velmi mladě; řidiči autobusu se jí často
ptají, jestli má žákovskou průkazku, velmi těžko si zřizuje respekt, zejména
na 2. stupni, kde učí tělocvik 
- obecně žáky druhého stupně považuje za velmi sprosté   

    
Přestávka 
- Viktorka na Vláďu, který si listuje v nějakém PC časopise a v jedné chvíli jim
bouchne Viktorku po hlavě „Ty jsi praštěný.“ , přidá se i Anetka „On je prdlý.“
- Vláďa na Viktorku: „Ty vypadáš jako terminátor, ale škaredý.“      
- Viktorka se naštve a vytrhne Vláďovi časopis z ruky a běží s ním ke koši, Vláďa se
vzpamatuje velmi rychle, vezme z lavice Viktorce penál a následuje ji – vzájemně si
vyhrožují, že si vhodí penál/časopis do koše → je to spíše škádlení 
- v celé třídě velmi živo

STŘEDA

Přestávka 
- rivalita mezi dívkami a chlapci, kdo vyhraje ve fotbale (doufají, že budou hrát
fotbal na TV)
- otázka na mě od Terezky – „Víš, kdo je nejlepší z holek na fotbal?“ – než stačím
říct, že netuším, tak Tomáš Čížek vykřikne: „Nikdo!“, Terezka ho začne mlátit, oba
se u toho smějí 

Čeština 
- každý má za úkol říct nějaké povolání (uklízečka, učitelka, prodavačka,
kadeřnice...)
- poté jsou rozděleni do 5 skupin, každá skupina dostane podstatné jméno a mají
k němu vymyslet co nejvíce sloves, které se s ním dají spojit (člověk, dítě, natěrač
(!))
- cvičení z učebnice, kde se doplňují k podstatným jménům slovesa –Vláďa:
„Tatínek prdí.“ žáci se začnou smát, paní učitelka se na mě podívá a vypadá to, že
by chtěla politovat 
„Hezky se, Vláďo, předvádíš. Vymysli ale prosím nějaký jiný příklad.“ x „Tatínek
chrápe.“ – opět se celá třída rozesměje, paní učitelka ztrácí nervy, nechápavě zavrtí
hlavou a vyvolává Pepinku 

Přestávka 
- děti si nejdřív běží pro věci na tělocvik do skříňky, pak se vrací do třídy, kde se
všichni převlékají 
- nejsou ještě žádné narážky, každý si hledí svého 
- poté, se přemisťují přes celou školu na venkovní hřiště
- zvláště holky štěbetají, je na nich vidět, že mají TV rády, nejvíce se těší na fotbal a
závěrečné kolečko kolem hřiště (má 250 m) 
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Tělesná výchova
- paní učitelka dala dětem do rukou nářadí 
- paní učitelka na Honzu, který si hází s létajícím talířem v chodbě: „Nedělej
kraviny.“
 - Terezka má udělat rozcvičku 
- Vláďa je na tělocvik trochu méně šikovný (ve třídě by se však takových našlo více),
hůř koordinuje pohyby, paní učitelka ho velmi často napomíná – poprvé, když se
paní učitelka otočí zády, směřuje Vláďa k paní učitelce velmi znechucený a naštvaný
výraz, podruhé zatnutá pěst směřovaná k p. uč. 
- škádlí se a provokují, většinou kluk holku 
- mají se rozdělit do dvou skupin – rozděluje je paní učitelka, poslední zůstává
Verunka (je plnoštíhlá a mezi ostatními dívkami i chlapci vyčnívá svou výškou, je
poměrně nemotorná – outsiderka podle vzhledu)
- děti si hází nejdříve míčem, poté létajícími talíři 
- na závěr nestihnou kolečko okolo stadionu, na které se všichni těšili – chtějí si ho
klidně oběhnout i na úkor přestávky, p. uč. jim to zatrhne, děti se tváří naštvaně, ale
vzápětí na to zapomenou a hrnou se do šatny a na svačinu

Přestávka 
- spor ve třídě, chlapcům se nelíbí, že na tabuli cti jsou vždy vyfocené jen dívky
- kdo bude viset na tabuli cti volí žáci, dívek jsou dvě třetiny, vždy si zvolí dívku 
- holky si kolem mě sesedají a začnou mi vyprávět, kdo je „hvězda jejich třídy“
- názory jsou velmi rozdílné
- na tabuli cti je Anetka – podle jedné skupinky holek je hodná, upřímná a moc
chytrá – zaslouží si to 
- Verča namítá, že to, že je někdo na tabuli cti, neznamená, že je hvězda třídy, je
naštvaná a běží to říct holkám (druhé skupince), která sídlí na druhé straně třídy 
- dívky jsou ve třídě rozděleny na několik skupinek, zvláště markantní jsou dvě – do
první patří Pepinka, Anetka, Viktorka, Viktorka a Anička (chodí spolu i odpoledne
na různé kroužky) x druhá skupinka okolo Verunky 
 
Čeština 
- píší cvičení z učebnice, mají si vybrat jakýchkoli 10 vět a napsat je do sešitu 
- ve třídě je přiměřený hluk, ale klid 
- paní učitelka vyjmenuje nahlas několik dětí, které mají napsat jen 6 nebo 8 vět
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PŘÍLOHA Č. 5

ZÁZNAMY Z POZOROVÁNÍ - SEDMÁ T ŘÍDA 

Středa  

Přestávka 
Mirek vypráví: „Jedu z náměstí a mávají na mě  benga, ať jako zastavím. Kolo mně
šlo do smyku, vole...“
-  Honza  má  ve  škole  notebook (postupně  se  dozvídám,  že  to má  dovolené  jako
pomůcku), skoro všichni chlapci ze třídy sedí okolo něj a sledují,  jak hraje nějakou
hru  
Míra  pokračuje  ve  vyprávění:  „Hele,  čum,  a  to kolo  dělá  takhle...“  – Emil:  „Ty
krávo.“
Roman: „To je americký fotbal.“ – komentuje dění na počítači – Pavlína:  „Ne,  ty
vole, to je asi skate.“
- Míra přišel na to, že si mě bude fotit mobilem, rozšíří to mezi ostatní chlapce, mají
z toho legraci 
- zazvonilo, polovina třídy odešla na francouzštinu 
- Terka – vběhne do třídy po zvonění s třídnicí: „A ť si vylíže prdel,“ zakřičí na celou
třídu, poznámka se vztahuje na p. uč. kvůli tomu, ještě nedorazila do třídy 

Němčina
- opakují se hodiny
- ve třídě je z děvčat jen Pavlína, později dorazí ještě Karolína, zbytek (9) chlapci 
- kluci jsou docela hodní, paní učitelka opět velmi mladá (okolo 30 let),  ale velmi
energická, přistupuje k žákům kamarádsky, ale zdá se, že má docela autoritu 
- žáci velmi často vsunujou do vět slovíčka z angličtiny
- test na hodiny
- Emil celou dobu opisuje, žáci berou písemku dost laxně, někteří nepíšou vůbec; ti,
co píší, si radí; na zemi otevřené sešity, do kterých se drze dívají 
- p. uč. povětšinou dělá, že nic nevidí,  občas je napomene a Lukášovi dá pohlavek,
komentuje: „Já jim občas plesknu. Ono se to jinak nedá.“
- Vláďa odešel na francouzštinu, ale nechal si ve třídě drahý mobil a notebook; poté,
co to kluci zjistili, kolují jeho věci po celé třídě

- před písemkou si zopakovali látku, na kterou byla písemka (hodiny – jen celá, čtvrt,
půl a tři čtvrtě)
- nic neumí, učí se NJ 3. rok, opakují základní fráze: „Wie heißt du?, Wo wohnst du?
Wie alt bist du?“

Přestávka
- třída se dělí do skupin podle pohlaví (dívčí x chlapecké)
- kluci si hrají na PC, mobilu
- Roman a Mirek sedí každý sám v lavici 
- jedna klučičí skupina kolem Patrika, další kolem Jakuba
- holky – jedna velká skupina, je jich ve třídě málo

Čeština
- píšou písemku
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- Míra se podepsal přes celý papír, neváhá to sdělit celé třídě 
Lukáš: „To je debil.“, z poslední lavice Honza: „To je dežo.“
Míra: „Paní učitelko, mně  někdo  podělal žákovskou knížku.“ (= ukradl),  ze třídy:
„Nebo mu ji poťápla úča.“
p. uč.: „Pavlíno, nečum furt dozadu.“
„Kokote,“  – Míra se snaží oslovit Lukáše, pak si stěžuje, že se s ním Lukáš nebaví 
- trénují psaní s/z
- toho, kdo vyrušuje mluvením, paní učitelka vezme učebnicí po hlavě
- Lukáš si nepřinesl do školy sešit, dostane od p. uč. papír: „Ne, já nebudu psát....až
zejtra.“ – p. uč.: „Ne, budeš psát hned“.
- p. uč.: „Vláďo, nežvaň pořád.“  – Vláďa: „Vy taky pořád mluvíte.“
- vždy, když se p. uč. otočí k tabuli, tak si Vláďa narychlo otevře notebook, něco tam
zkontroluje a pak ho zase rychle zavře
- Lukáš na souseda: „Ty seš debil, ty nepíšeš.“, soused:  „Já přes její velkou hlavu
nevidím.“ (ukazuje na Pavlínu, která sedí před ním)
- Terka je vyvolaná, má vytvořit větu, řekne si (celkem potichu): „Já na to seru.“
- zvoní, p. uč., aby na sebe ještě upoutala pozornost, zapíská
- Honza na spolužáka, který odchází ze třídy: „Ty zmrde, čekej!“

Přestávka 
- chlapci opět sedí u PC
- dívky mají bravo, čtou si a smějou se 

Angličtina
- opět praktikantka (moje vrstevnice), v průběhu hodiny zjišťuji,  že z ní  mají  žáci
docela respekt, chová se k nim velmi odměřeně
-  začala  hodinu  velmi  zostra  –  chlapce,  kteří  tradičně  nejvíce  vyrušují,  posadila
samotné
Vláďa: „Ty vole, proč zase já?“ – komentář na své přesazení 
- píšou písemku (na přítomný čas prostý), Mírovi to nepřekáží v mluvení na celou
třídu 
- praktikantka sebrala Mírovi mobil (jako 1. učitel, i když s ním otravoval již na více
hodinách)
- Vláďa si otevřel knížku a před ní má otevřený notebook
- ve třídě neustále hluk
- praktikantka je motivuje, že pokud stihnou rychle napsat úkol, který jim zadala, tak
že si zahrajou hru (škrtanou), žáci ožijí a začnou se aspoň trochu snažit
- Vláďa po 5-ti min. : „My už máme psát?“ – Lukáš: „To je debil.“
-  v první  lavici  Marek  se  postaví  a  sundává  si  mikinu,  z kapsy  mu  vypadne
zapalovač, na celou třídu: „Pssst.“ – Lukáš: „To je kokot.“
- po kontrole cvičení (výsledky mizerné) – hra na škrtanou
- utvoří se dvě skupinky,  stojí u prvních lavic a praktikantka jim vždy řekne slovo
česky a kdo stojí první ve skupině má  škrtnout anglický ekvivalent  na tabuli,  kdo
první – jeho skupina bod 
- Vláďa vůbec nevěděl,  co má škrtat:  „Ty seš blbej.“ – ze skupiny,  Pavlína:  „Seš
koště.“

Přestávka 
- probíhá na chodbě, čekají na hudební výchovu 
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-  Emil  strčí  do  Nikoly  (na chodbě  je  všeobecná  strkanice),  Nikola:  „Dement  se
projevil.“
- kluci se baví o tom, jak dopadne nějaká hra
- holky se povídají o comebacku, těší se na ten večerní 
- Pavlína na kluky: „Držte huby.“ – po chodbě prochází zástupce ředitelky

Hudební výchova
- Lukáš si má přesednout, jeho reakce: „Co jsem udělal teď?“  – velmi arogantně
- Nikola má referát, ale nemá ukázku → diskuze o tom
- kluci začnou řešit, kdo si prdnul; tuto debatu rozpoutal Mirek
„To je debil.“  – prohlásí Lukáš potom, co Mirek prohlásí, že Justin Timerblake je
jeho otec
- paní učitelka odvelí Mirka do chodbičky (chodbičkou se vstupuje do učebny HV)
„Míra do chodbičky, zpívat tam samozřejmě můžeš.“ – Mirek: „Nebudu.“
„Ježiš, to je debil.“ – Míša na adresu Mirka 
- začnou zpívat písničku Spomal 
- Emil do rytmu: „Vykur ma...“
- Mirek naschvál kazí zpěv třídy i z chodbičky 
- velmi uvolněná atmosféra, kluci mají skoro všichni žákovské knížky na stole u paní
učitelky  a  čekají  na  poznámku,  je  jim  to evidentně  jedno  –  nepřestávají  rušit  a
otravovat
- Emil  se také rozjíždí,  skupinky zpívají  na známky Stánky – Emil  schválně  kazí
holkám jejich sólo 
- paní učitelka se rozhodne psát poznámky
- Emil minule dostal ze zpívání Stánků 5 – má možnost si opravit, nechce
- Míra, Honza a Marek → mají zpívat Stánky na známky,  ostatní ze třídy si chtějí
natáčet na mobily
- ze zpěvu normální známka 3 �
- paní učitelka si pro něco odchází do kabinetu → Marek vylezl na stoličku a před
celou třídu pohyby připomínající uspokojování se 
- p. uč. se vrátí a dělá jim přednášku:  „Myslíte si, že když zlobí celá třída, že jste
nepostižitelní?“ .... „A dělají to i holky.“..... „Vláďo, celou hodinu jsi otravoval.“ –
Vláďa: „Neuč.“  - p. uč.: „Vzpomeň si, jak jsem ti říkala, ať si sundáš kapucu.“
- naštěstí zazvoní, kluci dostanou poznámky
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PŘÍLOHA Č. 6

PŘEHLED SITUACÍ VE 3. T ŘÍDĚ

I. TYP: ŽÁK/ŽÁCI X ŽÁKYN Ě

1. „Ty jsi praštěný.“  - Viktorčina reakce poté, co si Vláďa sedící před ní a otočený
k ní listuje časopisem, kterým ji bez jakékoliv příčiny najednou bouchne po hlavě.
Celou situaci sleduje Anetka a na vysvětlení pro mě potvrzuje slova Viktorky: „On
je prdlý.“ Vláďa si ale komentáře svých spolužaček nenechá líbit  a na Viktorčinu
adresu pronese:  „Ty vypadáš jako terminátor,  ale škaredý.“ Viktorku tato hláška
naštve  a  vytrhne  Vláďovi  časopis  z ruky  a  běží  s ním  ke koši,  Vláďa  se  rychle
vzpamatuje, vezme do ruky penál Viktorky a následuje ji.  Vyhrožují si,  že si věci
vzájemně vyhodí, smějou se u toho, je to spíše škádlení. 

→  Zatímco obě děvčata použila synonyma slova bláznivý nebo duševně nemocný,
Vláďa použil  narážku na fyzický  vzhled  Viktorky.  Zřejmé,  že Vláďa chtěl  touto
cestou navázat kontakt se spolužačkami.  

2. Dívky a chlapci o přestávce před tělocvikem mluví o fotbale, doufají,  že to bude
náplň dnešní hodiny. Terezka se mě zeptá: „Víš, kdo je nejlepší z holek na fotbal?“
Než stačím odpovědět, tak vykřikne Tomáš: „ Nikdo!“  Terezka ho začne bít a oba se
u toho smějí. 

→ Tato  situace  je  názornou  ukázkou  narážek  a  škádlení  bez  použití  zjevných
vulgarismů mezi dívkami a chlapci. 

3.  „Kiwi  Kokosová“ – přezdívka,  kterou chlapci  používají  na  vyprovokování své
spolužačky (základem přezdívky je její jméno – přehození slabik v křestním jméně a
přidání  slabiky  k příjmení)  Spolužačky  (zejména  Viktorka)  dívku  brání  a  vrací
hlavnímu  iniciátorovi  Tomášovi  zpět  stejnou  mincí  „ Čížečku,  čížečku,  ptáčku
maličký.“  (inspiraci si berou z příjmení dotyčného) Tomáš zmlkne.

→ V přezdívce se projevuje kreativita žáků a jazyková hra. Přezdívku by dotyčná
mohla chápat jako mírný vulgarismus, cílem jeho použití je provokace a navázání
kontaktu s dotyčnou. Spolužačky s ní soucítí a brání ji.   

II. TYP: ŽÁK X ŽÁK

4.  Kluci  se o přestávce shlukují  u jedné z lavic. „Co do mě strkáš, ty debile?“  -
reakce Tomáše nejspíš na postrčení od Dana.  „Ty jsi debil.“ Verbální přestřelka se
uklidní a kluci se (nejen ti dva, kteří se zapojili do dialogu) po chvíli začnou honit po
třídě.

→ Postrčení jsem nezaregistrovala (nemyslím,  že se jednalo o úmyslně  provedené),
až poté zvýšený hlas Tomáše a reakci Dana. Jak rychle nepokoj vznikl,  tak také bez
nápadnějších důsledků ustal. Iniciátorem mohl být jak Dan, tak také Tomáš.  
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III. TYP: ŽÁK X PANÍ U ČITELKA

5.  Vláďa  je  méně  šikovný  na  tělocvik  (není  ve  třídě  sám),  ale  právě  jeho  paní
učitelka často  před celou třídou napomíná. Když se po prvním upozornění, že něco
dělá špatně, paní učitelka otočí zády, Vláďa se zatváří velmi znechuceně a naštvaně.
Po druhém upozornění a následném otočení na paní učitelku směřuje zatnutá pěst. 

→ Upozorňování na chyby při cvičení před celou třídou nese Vláďa nelibě  a je na
paní učitelku  naštvaný.  Projeví  se  nejdříve  naštvaným  výrazem v obličeji  a poté
nonverbálním vulgárním (až agresivním) gestem směřovaným za jejími zády k ní. 

IV. TYP: ŽÁK – T ŘÍDA (ZA PŘÍTOMNOSTI VYU ČUJÍCÍ)

A) užití vulgárních výrazů jako příkladu
6. Děti se při hodině slohu mají hlásit a říci, kde v zahraničí byly o prázdninách, jak
se tam mluví a jestli se v tamějším jazyce naučily nějaké slovo. Adam řekne, že byl
v Německu a že zná slova: „Scheiβe“ a „Du bist Schwein.“ Paní učitelka ani ostatní
žáci příliš nereagují. 

→ Adam si dovolí před paní učitelkou a před celou třídou říci cizí vulgární slova.
Ojedinělá situace.  

B)  nepřímé  -  navozování  tabuizovaných  témat  (nejedná  se  o  přímé  použití
vulgarismů,  ale  o  situace,  kdy žáci  navedli  řeč  do  oblasti,  o které není  zvykem
v jejich věku ve škole mluvit – záchod, soulož, prdět) 

7. „Štěně na záchodě.“  – smích dětí poté, co toto Tomáš vyřkne, když mají vymýšlet
slovní spojení. 

→ Tomáš se snaží upoutat pozornost třídy a paní učitelky a je zvědav na její reakci.
Zájem žáka o tabuizované téma spojené s vylučováním.

8.  Tomáš se při  hodině  při  vyhledávání  anglických  slovíček zeptal,  jak  se  řekne
soulož. 

→ Opět snaha Tomáše upoutat pozornost a očekávání reakce paní učitelky (řekla mu,
ať si vyhledá doma s rodiči). Situace (bez známky vulgarity) dokazuje sílící význam
tématu sexuality.  

9. Při češtině mají děti doplňovat k podstatným jménům v učebnici slovesa. Vláďa se
přihlásí a doplní:  „Tatínek prdí.“ Všichni přítomní kromě paní učitelky se začnou
smát. Paní učitelka poprosí žáka o jiný příklad a Vláďa ho rychle vymýšlí:  „Tatínek
chrápe.“ Celá  třída  se  opět  začíná  smát,  paní  učitelka  nekomentuje  a  vyvolává
Viktorku. 

→ V této situaci Vláďa naráží na tabuizované téma (v tomto případě tělesné procesy
spojené s vylučováním). 
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V. TYP: ŽÁKYN Ě – ŽÁK
- viz. situace č. 1 

VI. TYP: ŽÁKYN Ě SAMA K     SOBĚ  

10.  Helenka hraje o přestávce hru na mobilu,  něco se jí nejspíš  nepovede a nahlas
pronese:  „Dopr, dopr, dopr!“ Nedořekne, okolí si toho nevšímá,  slyším to pouze
proto, že sedím vedle ní. 
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PŘÍLOHA Č. 7

PŘEHLED SITUACÍ V 7. T ŘÍDĚ

I. TYP: ŽÁK - ŽÁK

A) PŘI HODIN Ě (V PŘÍTOMNOSTI U ČITELE/U ČITELKY)

1. Míra při hodině dějepisu najednou začne zpívat: „Bude zima bude mráz, kam se
ptáčku  kam  schováš...“,  Lukáš  doplňuje:  „ Schovám  se  Ti  do  rici....“  Způsobí
všeobecné veselí, paní učitelka i přesto, že to pronesl na celou třídu, nereaguje. 

2. Míra se otočí při matematice na Lukáše a říká: „Dvě géčka 300Kč.“ 
Lukáš: „Seš debil?“
Míra: „Seš kretén. Kokain dává křídla.“

3. Emil při hodině dějepisu najednou na Míru: „Máš hlad? Tak se jdi ven napást.“ 

4. Míra se podepsal na papír na písemku přes celý papír a neváhal to sdělit  a ukázat
celé třídě.  
Lukáš: „To je debil.“ 
Honza z poslední lavice: „To je dežo.“

5.  „Kokote,“  Míra  se  tímto  oslovením  snaží  upoutat  pozornost  Lukáše,  který
nereaguje. Mirek si poté, co neuspěje, nahlas stěžuje, že se s ním Lukáš nebaví.  

6. Lukáš na souseda při češtině:  „Ty seš debil, ty nepíšeš.“ Soused:  „Já přes její
velkou hlavu nevidím.“ (ukazuje na Pavlínu, která sedí před ním)

7.  Paní učitelka se od žáků chce dozvědět, jak se rýsuje 60° úhel.
Vláďa z poslední lavice do první: „Marku, jak se to dělá?“ 
Marek mávne a říká: „Jdi do píči, ty debile.“
Vláďa to sám neví, naštve se, třískne pravítkem do lavice.
Paní učitelka během hodiny už asi podesáté: „Kluci, buďte už zticha!“
 
8. Lukáš při hodině geometrie chce půjčit pravítko od Martina (soused).
Martin: „Mrdám tě.“  
Lukáš: „Ty buzerante!“ 

9. Ve třídě je při geometrii neklid. Žáci a žákyně mluví za přítomnosti paní učitelky
polohlasem.  Honza  vstává  ze  3.  lavice  a  jde  k poslední  lavici,  kde  sedí  Honza
s Vláďou, a říká: „Do píči, kde mám ten úhel?“ (úhlem myslí úhloměr) Hledá ho na
lavici chlapců a nenachází. 

10. Milan na Honzu, který po 5 min. práce zjistí, že má vypisovat jen slova, ne celé
věty: „To je vůl.“  

11.  Při  hodině  hudební  výchovy  prohlásí  Lukáš poté,  co  Mirek  řekne,  že  Justin
Timberlake je jeho otec: „To je debil.“ 
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12. Praktikantka se snaží motivovat žáky, že pokud stihnou napsat zadaný úkol, tak
že si zahrajou hru. Žáci ožijí a začínají se snažit. 
Vláďa po 5-ti minutách: „My už máme psát?“ 
Lukáš: „To je debil.“

13. Marek sedící v první lavici se při hodině postaví a sundává si mikinu, z kapsy mu
přitom vypadne zapalovač. 
Marek na celou třídu: „Pssst.“ 
Reakce Lukáše: „To je kokot.“

14. Emil sedí s Lukášem v první lavici při němčině a pošťuchují se. 
„Paní učitelko, tady je postižený kluk....“ Emil ukazuje na Lukáše.
Lukáš: „Jo, to seš ty.“

15. Emil  začne při hodině  němčiny psát místo do sešitu Lukášovi po ruce. Lukáš:
„Jdi do hajzlu.“ Emil se začne smát a na chvíli přestane. 

16. Při hodině němčiny si žáci mají navzájem zadávat, jaké kdo má říct číslo. Lukáš
vyvolá Romana a zadává mu číslo 100. 
Roman neslyší a ujišťuje se: „Sto?“ 
Lukáš podrážděně: „Ne, hovno.“

B) O PŘESTÁVCE 
17. Honza si o přestávce potřebuje něco napsat na ČJ. Druhý Honza do něj strká a
otravuje ho.
„Kurva, jdi do prdele.“
„Jdi do píči...to byl on, ty debile.“ Honza ukazuje na Milana
„Já se na to vyseru.“ Honza

18. Po skončení vyučování Honza na spolužáka, který odchází ze třídy: „Ty zmrde,
čekej!“  a vydá se za ním. 

II. TYP – ŽÁK – ŽÁKYN Ě 

19. Vláďa si hraje o přestávce s křečky, staví jim bludiště. Na Pavlínu, která sebrala
jednu knihu, která tvořila část bludiště: „Co děláš, do prdele?“ 

III. TYP: ŽÁK – T ŘÍDA  

20. Míra  vyvolán  při  matematice  kvůli  neustálému  vyrušování  k tabuli,  má  něco
narýsovat.  Místo  rýsování  na  tabuli  pronese  směrem  ke  třídě  bez  jakéhokoliv
podnětu: „Zahulíme, uvidíme.“ Je vrácen zpátky do lavice a ptá se polohlasem přes
třídu Lukáše, jestli má ještě ty sáčky na trávu, co mu dal. Paní učitelka nereaguje.  

21. Lukáš  zakřičí  na  celou  třídu  při  hodině  matematiky  poté,  co  vzduchem  letí
kružítko:  „Ty  debile.“  (Nevšimla  jsem  si  kdo  kružítko  hodil  do  vzduchu) Paní
učitelka ani třída nereaguje. 
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22. Při hudební výchově  začne třída zpívat  slovenskou písničku Spomal.  Emil  do
rytmu: „Vykur ma...“  Někteří žáci se zasmějí,  paní učitelka hrající na klavír si toho
nevšimne. 

23. Paní  učitelka  si  při  hodině  HV odchází  pro  cosi  do  kabinetu.  Marek  vylezl
zničehonic  na  stoličku  a  před  celou  třídu  předvádí  pohyby  připomínající
uspokojování se. Ve třídě je hluk, není nic slyšet, ale Marek upoutává pozornost.
Přichází paní učitelka a začíná přednáška o nevhodném chování žáků.  

24. Milan začíná být naštvaný, že je ve třídě takový ruch. Žáci chodí různě po třídě a
půjčují si potřeby na rýsování. 
„Buďte už zticha, volové!“
Jeho snaha uklidnit třídu příliš nezabrala.   

25.  Vláďa  pokládá  křečka  na  katedru  během  svého  mluvního  cvičení. Lukáš
komentuje slovy:  „T řeba se pochčije....“ Za tuto poznámku mu paní učitelka bere
žákovskou knížku a píše mu poznámku za vulgární vyjadřování. Na Lukáše naváže
Roman a říká polohlasem se smíchem: „Kdyby se tam posral...“ Paní učitelka nejspíš
neslyší, nereaguje. 

IV. TYP: ŽÁK K SOB Ě

26. „Já jsem debil...“ konstatuje Lukáš na celou třídu přitom, když jde při hodině bez
dovolení si ke koši ořezat tužku. Třída nereaguje. 

27. Roman se ke mně při hodině češtiny otočí a říká: 
„Já jsem debil, já to mám i potvrzený. Já jsem dyslektik i to druhý...“
Ujišťuji ho, že to snad neznamená, že je debil. 

V. TYP: ŽÁK – UČITELKA

28. Angličtinu vyučuje praktikantka, která začala hodinu vůči žákům velmi zostra.
Chlapce, kteří tradičně nejvíce vyrušují, posadila samotné. 
Vláďa komentuje své přesazení: „Ty vole, proč zase já?“  

29. Paní učitelka  při  matematice  napíše na tabuli:  – Je dán .  (= obdélník)  Míra
reaguje: „Paní učitelko, co znamená to jebám na tabuli?“ 
Paní učitelka v klidu odvětí: „To je obdélník.“

30. Po příchodu učitelky do třídy jsme 5 minut stáli, paní učitelka se rozhodla vyčkat,
než se žáci/žákyně uklidní, ale ztrácí trpělivost: „Po škole jdeme do ředitelny.“ 
Vláďa: „A do prdele, ale já v tom jsem nevinně!“
Paní učitelka s ním v tuto chvíli více nediskutuje. 

31. Paní učitelka při hodině matematiky: „Mirku, pojď k tabuli, máš hodně energie.“ 
Mirek: „Ty vole, proč já?“ 
„Cos to řekl?“ 
„Nic.“ 
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„Dělám, že jsem nic neslyšela.“ 

32. Vláďa při  hodině  fyziky  poté, co zvedl  ruku, komentuje  na celou třídu:  „Půl
hodiny se hlásím a nic. Hlavně, že říkala, že když chceme něco sdělit, tak se máme
přihlásit.“
Paní učitelka vyvolá jiného žáka.
Vláďa: „Paní učitelko, já se hlásím. Já se tady hlásím jak debil.“  
Paní učitelka: „Myslím, že to půjdeme řešit do ředitelny.“
33. Míra byl při hodině fyziky vyhozen paní učitelkou za dveře. Po návratu do třídy
po zvonění mu paní učitelka vrací žákovskou knížku s poznámkou. Míra si ji přebírá
a cestou od katedry do lavice komentuje: „To je kráva.“ Paní učitelka musela slyšet,
ale bez reakce. 

VI. TYP: ŽÁK – NEP ŘÍTOMNÝ ČLEN RODINY

34. „Co chovali?“ – ptá se paní učitelka k tématu probíraném na hodině dějepisu.
Mirek bez 
vyvolání odpovídá: „Slepici – moji ségru.“ 

35.  Míra  popisuje  subjektivně  předpokládaný  stav  křečků  po  přestávce:  „Budou
vyplašený jak moje máma, když viděla mýho tátu.“

VII. TYP: ŽÁK – ZVÍ ŘE

Viz. situace č. 54:
„Jestli se na mě vysere, tak jí zabiju.“ Lukáš na křečka, kterého má v rukou.  
Míra:  „Oni budou v prdeli,  budou vyplašený jak moje máma, když viděla  mýho
tátu.“  
Po  chvíli  Míra  vyřkne  svou  domněnku:  „Oni  spolu  určitě  něco  mají....nějakou
prasárnu.“  – 
Lukáš se snaží vyfotit křečka na mobil a nedaří se mu: „Ta svině se pohne vždycky.“ 

VIII. TYP: ŽÁKYN Ě - ŽÁKYN Ě

36.  Karolína  na celou třídu:  „Ona se pochcala,“ poté, co si  Markéta (sousedka)
polila sešit vodou.

37. Karolína s Markétou se vzájemně lechtají:
Karolína: „Já se počůrám.“ 
Markéta: „Tak se pochčij.“  

38. Veronika si při hodině kýchne. Nikola ji na celou třídu popřeje: „Poser se.“

IX. TYP: ŽÁKYN Ě – ŽÁK
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A) PŘI HODIN Ě
  
39. Při hodině  dějepisu Nikola na Lukáše, který ji  ukradne papír, na kterém dívky
volí nejtrapnějšího kluka: „Ty seš strašnej dement.“ 
Lukáš, poté, co si prohlídne papír (podle průběžných výsledků jasně vede):  „Ty se
zdrž hlasování, ty špejle.“ 
Nikola: „Seš škaredej a ještě máš hrb na zádech.“

40.  Ve třídě panuje při hodině dějepisu neklid. V hluku vynikne Míši poznámka (z
pro mě neznámých příčin) směřující na Mirka: „ Promiň, ale nechtěla bych mít tvůj
ksicht.“  

41.  Při  hodině  češtiny  prochází  Honza  uličkou  ke  koši  a  po  cestě  šťouchne  do
Terezy, která zareaguje slovy: „Seš kokot.“

42. Žáci  hrají  při  hodině  angličtiny  hru na škrtanou. Vláďa netuší,  co má škrtat,
protože neumí přeložit  paní učitelkou zvolené slovíčko do angličtiny.  Ze skupiny,
kterou zastupuje se ozve: „ Ty seš blbej“,  a Pavlína dodává: „Seš koště.“

43. Paní  učitelka  odvelí  za  neustále  vyrušování  Mirka  do  chodbičky,  což  je
samostatná místnost, kterou se vstupuje do učebny hudební výchovy.
Paní učitelka: „Míra do chodbičky, zpívat tam samozřejmě můžeš.“ 
Mirek: „Nebudu.“
Míša na adresu Mirka: „Ježiš, to je debil.“ 
Mirek odejde a pak naschvál kazí zpěv třídy i z chodbičky. Paní učitelka tento nápor
ještě vydrží, rozčílí se až za chvíli.  

44. Lukáš při hodině matematiky bodá s vysokou frekvencí a bez smyslu kružítkem
do sešitu. Pavlína, která si toho stejně jako celá třída všimne: „Ty seš postiženej.“

B) O PŘESTÁVCE 

45.  Přestávku žáci a žákyně  tráví  na chodbě  před učebnou,  kde probíhá hudební
výchova.  Děvčata  a chlapci  se  baví  ve  skupinkách.  Na chodbě  panuje  strkanice,
protože mezi  skupinkami  prochází  další  žáci  a  žákyně  jiných  tříd.  Emil  (nejspíš
neúmyslně) strčí do Nikoly, která na to reaguje slovy: „Dement se projevil.“

46.  Žáci si čekání na hodinu biologie  zkracují různými  způsoby. Pavlína předvádí
break.  Míra  si  sundá šálu,  kterou měl  kolem krku a začne ji  přehazovat  Pavlíně
kolem krku, jejíž reakce na to je: „Jdi s tím do prdele.“

X. TYP: ŽÁKYN Ě – TŘÍDA

47.  Markéta při hodině češtiny, poté co skončilo  mluvní cvičení a třída diskutuje o
tom, co mohou a co nemohou jíst psi: 
„Mlíko by neměli, to by pak měli sračku.“  
Paní učitelka upozorňuje, že je to vulgarismus a podotýká, že se říká průjem.  
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48.  Žáci tráví přestávku čekáním na chodbě  na otevření učebny.  Žáci tvoří jednu
skupinu a žákyně druhou. Pavlína vidí blížit se zástupce ředitelky a poměrně hlasitě
řekne poměrně hlasitě se projevujícím chlapcům: „Držte huby.“ 

49. Terka je při hodině češtiny vyvolaná a jejím úkolem je vytvořit větu. Polohlasem
si řekne: „ Já na to seru.“

XI. TYP: ŽÁKYN Ě – ZVÍŘE

Viz. situace č. 54:
„Ty čubko.“ Nikola na křečka poté, co ji údajně kousl. 

(KATEGORIE VZNIKLÉ NA ZÁKLAD Ě MÍSTA A ČASU)

XII. TYP: ŽÁCI A ŽÁKYN Ě O UČITELÍCH

50. Debata o přestávce mezi chlapci: 
Míra: „Koho máme na 2. hodinu?“ 
Lukáš: „Tvoji mámu.“ 
Míra: „Ale bez jednoho ucha.“ 
Lukáš: „Máme třídní.“ 
Míra: „To je kráva.“ 

51. „A ť si vylíže prdel,“ zakřičí Terka na celou třídu takovým hlasem, že to musí být
slyšet i po celé chodbě poté, co vběhne do třídy po zvonění s třídnicí.  Poznámka se
vztahuje  na paní učitelku kvůli  tomu, že ještě  nedorazila  do třídy a tudíž nemůže
zapsat do třídnice.  

XIII. TYP: DISKUZE O P ŘESTÁVKÁCH (více žáků a žákyň)

52. Nikola má chipsy a přijde za ní Mirek poté, co vidí, že Lukáš je jí: „Dej mi taky.“
Nikola: „Ty vole, už skoro není.“ 
Lukáš: „Já mám, ty buzno.“ 

53.  Kolem notebooku Honzy  se  o  přestávce shromažďují  zejména  chlapci,  kteří
pozorují,  jak  Honza hraje  nějakou hru. Mirek  přichází  k nim a  snaží  se  upoutat
pozornost vyprávěním:  „Jedu z náměstí a mávají  na mě benga, ať jako zastavím.
Kolo mně šlo do smyku, vole...Hele, čum, a to kolo dělá takhle...“ 
Emil spíše na hru než na Mirka: „ Ty krávo.“
Roman komentuje dění na počítači: „To je americký fotbal.“ 
Pavlína: „Ne, ty vole, to je asi skate.“
→  Mirkovo vole je použito jako všeobecné oslovení než vulgarita. Emil zvoláním
„Ty krávo“ vyjadřuje údiv nebo překvapení. 

54.  Vláďa má ve škole křečky, protože poslední hodinu má na ně mluvní cvičení a
paní učitelka  mu  kvůli  tomu dovolila  přinést  je  do  školy.  Skoro  celá  třída  tráví
přestávku u křečků, vytváří jim bludiště z knížek. Vláďa se poprvé projevuje citlivě. 
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„Ty čubko.“ Nikola na křečka poté, co ji údajně kousl.
„Jestli se na mě vysere, tak jí zabiju.“ Lukáš na křečka, kterého má v rukou.  
Míra:  „Oni budou v prdeli,  budou vyplašený jak moje máma, když viděla  mýho
tátu.“  
Po  chvíli  Míra  vyřkne  svou  domněnku:  „Oni  spolu  určitě  něco  mají....nějakou
prasárnu.“  – 
Lukáš se snaží vyfotit křečka na mobil a nedaří se mu: „Ta svině se pohne vždycky.“ 
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PŘÍLOHA Č. 8

PŘEHLED SITUACÍ S VYU ČUJÍCÍMI

3. TŘÍDA

1.  „Nedělej kraviny.“ Naštvaná reakce paní učitelky na Honzu, který si v chodbě
hází létajícím talířem. Honza se zatváří otráveně a pohazovat si přestane. 

2. viz. Příloha ( ) - IV. TYP: ŽÁK – TŘÍDA (ZA PŘÍTOMNOSTI VYUČUJÍCÍ)

7. TŘÍDA

2.  Češtinářka na Pavlínu  poté, co se neustále  otáčí dozadu a cosi  si  posunkuje  s
Nikolou: „ Pavlíno, nečum furt dozadu.“

3. Vláďa  na  paní  učitelku  třídní  při  hodině  dějepisu,  která  požaduje,  aby  si
žáci/žákyně napsali čtyři věty do sešitu. „Dnes nemáme češtinu. Nevím, proč bych
měl psát diktát.“ 
Žáci neustále něco komentují, stěžují si, jsou naštvaní, že musí psát: „To je horší než
diktát.“
Paní učitelka napsala Vláďovi za nepatřičné chování poznámku. Ten ji přečte nahlas
celé třídě. 

4. Lukáš si nepřinesl do školy sešit na češtinu, dostane od paní učitelky papír: „Ne,
já nebudu psát....až zejtra.“ Paní učitelka: „Ne, budeš psát hned“.

5. Při  hodině  češtiny  zklidňuje  paní  učitelka  Vláďu:  „Vláďo,  nežvaň  pořád.“ –
Vláďa: „Vy taky pořád mluvíte.“

6. Lukáš si má při hned na začátku hudební výchovy přesednout. Jeho reakce plná
arogance: „Co jsem udělal teď?“  

7. Paní učitelka na konci hodiny hudební výchovy,  která celá proběhla  v neklidné
atmosféře: „Myslíte si, že když zlobí celá třída, že jste nepostižitelní?“ .... „A dělají
to i holky.“..... „Vláďo, celou hodinu jsi otravoval.“ 
Vláďa: „Neuč.“   
p. uč.: „Vzpomeň si, jak jsem ti říkala, ať si sundáš kapucu.“
- naštěstí zazvoní, kluci dostanou poznámky

8.. Paní učitelka při hodině fyziky představuje plán hodiny: „Teď si něco napíšeme a
pak budeme kreslit.“ 
Vláďa: „Tak to ani náhodou.“
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9. Lukáš při písemce z němčiny nápadně opisuje ze sešitu. Paní učitelka přijde a dá
mu jemný pohlavek. Lukáš si z toho nic nedělá a po chvilce opisuje dál. Paní učitelka
směrem ke mně komentuje: „Já jim občas plesknu. Ono se to jinak nedá.“ 

10. Kdo při hodině češtiny vyrušuje mluvením, toho paní učitelka vezme učebnicí po
hlavě. Na žáky to nemá valný účinek.  

11. Vláďa nepřinesl referát na dějepis.  Diskutuje o tom s paní učitelkou, která mu
nekompromisně za nesplnění povinnosti uděluje 5. Vláďa velmi ironicky: „D ěkuji.“  

12.  Při  hodině  hudební  výchovy  přichází  trest  za  neustále  vyrušování  pro  Míru:
„Míra do chodbičky, zpívat tam samozřejmě můžeš.“
 Mirek: „Nebudu.“

13. Paní učitelka při hodině matematiky poté, co se Mirek při hodině projevuje velmi
neklidně (chodí po třídě, vykřikuje, atd.): 
Paní učitelka: „Mirku, pojď k tabuli, máš hodně energie.“ 
Mirek: „Ty vole, proč já?“ 
Paní učitelka: „Cos to řekl?“ 
Mirek: „Nic.“
Paní učitelka: „D ělám, že jsem nic neslyšela.“

14. Mirek při hodině matematiky se najednou zvedne ze 3. lavice u okna, kde sedí, a
vyrazí do 5. lavice za Vláďou. 
Paní učitelka: „Mirku, co tam děláš?“ 
Mirek: „Já jsem se byl jen podívat na fotky.“

15. Paní učitelka při hodině  matematiky,  když vidí,  jak si jde Lukáš bez dovolení
s konstatováním „Já jsem debil!“ ořezat tužku.
„Lukáši, máš už gamu?“
„Mám.“  
„Kde?“  
„Nikde.“

16. Roman si při hodině  němčiny hraje s mobilem.  Paní učitelka si toho všimne a
dává mu facku po ruce.  

17. Vláďa rozhořčen, že poté, co zvedl ruku nebyl hned při hodině fyziky vyvolán: 
„P ůl hodiny se hlásím a nic. Hlavně, že říkala, že když chceme něco sdělit, tak se
máme přihlásit.“
Paní učitelka vyvolá jiného žáka. 
Vláďa: „Paní učitelko, já se hlásím. Já se tady hlásím jak debil..“  
Paní učitelka: „Myslím, že to půjdeme řešit do ředitelny.“
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PŘÍLOHA Č. 9

PŘEHLED VULGARISM Ů UVEDENÝMI 
JEDNOTLIVÝMI ŽÁKY/N ĚMI

3. třída Uvedené vulgarismy 
DÍVKY
Verunka do prdele, do piči, magore
Anetka ti vole, do prdele, blbec, čůrák, do prčic, čuně, kráva, prase
Janička bješ do prdele, prdel, debile, magore
Pepinka ti vole, blbci, blbe, debile, píčo, krávo, chcípni, di do prdele,

drž hubu
CHLAPCI
Adam debil, pičo, hajzl, čůrák, hovado čínský, dement, pošuk,

teplouš, magor, kokote, kurva
Vláďa piča, blbe, magore, debil
Dan vole, teplouši, debile, kreténe, čuráku, demente, hajzle,

magore, píčoune, hovado, zmrde, do prdele
Ondra ti vole, kreténe, haizle, do haizlu, debile, pičo, kréto, magore,

ty krávo
7. třída 
DÍVKY
Terka čurimrdka nedomrdlá, kokot, (do) píča, kurva, do prdele,

čůrák, kouřit, chcát, srát, blitky, hovno, lesbo, gay, sračky
Karolína debil, krávo, pako, dement, blbeček, kretén, píča, čurák,

kokot, píčus, čupka
Míša kurva, píča, debil, magor, drž hubu, polib mi, vyliž si, děvko,

do prdele, blbečku vymatlanej, krávo
Jíťa idiot, magor, debil, píčus, kretén, skurvisin, čurák, dežot,

vipatlanec, blbec

CHLAPCI
Mirek kurva, do prdele, do piči, ze.. mi kokot, kuřbuřt, vikuř babě

hrábě, viliž mi ric, ty vole, di do prdele, čuribrku, ty
záchodová desko

Roman ty vole, běž do prdele, běž do piči, běž do mrtek, mrtko, pičo,
buzerante, kokote, krávo, bukvice

Milan debyl, čurák, kokot, buzerant, vymatlanec, di do prdele
Patrik do prdele, ty vole, ty krávo, do píči 
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PŘÍLOHA Č. 10

VÝSKYT VULGARISM Ů UVEDENÝCH 
V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH  

3. třída – chlapci 

Vůl (ty vole, vole)
Kráva (ty krávo) 
Hovado (hovado čínský)

2
1
2

Blb (blbe)
Pošuk
Debil (debile)
Kretén (kreténe, kréto)
Magor (magore)
Dement (demente)

1
1
4
3
4
2

Píča (píčo, pičo)
Píčoun (píčoune)
Čurák (čuráku)
Kokot (ty kokote)

3
1
2
1

Mrdat (zmrde) 1
Teplouš (teplouši) 2
Kurva 1
Prdel (do prdele) 1
Hajzl (hajzle109, do
hajzlu)

4

Legenda:

Odvozené od zvířat
Označující snížené kognitivní
schopnosti 
Související se sexualitou 
Spojená s vylučováním
Z doplňujících skupin 

109

3. třída – dívky 

Vůl (vole) 
Prase (ty prase)
Čuně 
Kráva (krávo)

2
1
1
3

Blbci, blbec, blbe 3
Debil (debile)
Magor (magore)

2
2

Píča (do píči, píčo)
Čurák 

2
1

Prdel (do prdele, běž do
prdele, jdi do prdele)

5

Drž hubu 
Chcípni 

1
1
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7. třída – chlapci

Kráva (krávo, ty krávo)
Vůl (ty vole)

2
3

Debil 
Vymatlanec

1
1

Píča (do píči, běž do piči,
pičo)
Kokot 
Čuribrk 
Čurák 

4
3
1
1

Mrdat (Mrdko, běž do
mrdek)
Kouřit (vykuř babě hrábě)

2
1

Buzerant (Buzerante)
Bukvice
Kuřbuřt 

2
1
1

Kurva 1
Prdel (do prdele, jdi do
prdele, běž do prdele, vyliž
mi ric)

6

Záchodová deska 
(Ty záchodová desko)

1

7. třída – dívky 

Kráva (krávo)
Čubka

2
1

Blbeček (Blbečku
vymatlanej, blbec) 
Vypatlanec  

3

1
Dement
Magor  
Kretén  
Debil 
Idiot
Pako

1
2
2
3
1
1

Kokot 
Čurák 
Píčus
Píča (do píči) 
Čurimrdka 
(čurimrdka nedomrdlá)

2
4
2
3
1

Kouřit 1
Lesba (lesbo) 
Gay 

1
1

Kurva 
Děvka (děvko)
Zkurvysyn 

2
1
1

Prdel (do prdele, polib mi
prdel, vyliž si prdel) 

4

Chcát 
Srát 

1
1

Hovno 
Sračky 
Blitky 

1
1
1

Huba (drž hubu) 1
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PŘÍLOHA Č. 11

UKÁZKA ROZHOVOR Ů

JANIČKA – 3. třída

Janičko, víš, co znamená slovíčko vulgarita? 
Ne.
A když řeknu třeba sprostost, když se řekne, že je třeba někdo sprostej? Víš co
to znamená? 
(Ticho)
Co si pod tím představíš? 
Třeba používat nějaký nadávky.  
A proč se používají nadávky?
Jen tak...nevim. 
Janičko,  setkala  ses v nějaké situaci  s tím, že  by byl někdo sprostý,  vulgární
nebo že by třeba někdo používal nějaké nadávky?
Ne, nikdy, nesetkala. 
Ne? Ani třeba v televizi?
V televizi jo. 
Jo a kdy třeba v televizi?
Já teď nevím...ale tam občas něco takovýho je. 
A třeba na ulici? Nikdy jsi nikoho neslyšela?
Jo, to třeba slyším. 
Někde na ulici? 
No, to jo. 
A kdo tam je třeba vulgární?
Třeba kluk nebo holka. Nevím.  
Nevíš třeba nějakou konkrétní situaci, kdy ses nad tím pozastavila? 
(pauza) Ne, to nevim, nepamatuju si to.... 
A kdo si myslíš, že je víc vulgární? Kluci nebo holky?
Kluci. (bez váhání)
Myslíš si, že kluci? I v dospělosti? Myslíš si, že chlapi jsou víc vulgární? 
Asi jo, nějak to k nim víc patří. 
A co ty, Janičko, byla jsi už někdy vulgární? Ulítla Ti t řeba nějaká nadávka?
Ale upřímně (zasměju se), je to jen pro mě a pro mou práci. 
(dlouhé ticho) Já jsem jednou řekla do prčic. (zasměje se)
Do prčic? A nic horšího?
Ne.
A proč jsi řekla do prčic?
Protože se mi něco nepovedlo. 
A jaký to na Tebe mělo  vliv, když jsi to řekla? Pomohlo Ti to? Ulevilo se Ti
trošku?
Jo, hodně, ulevilo. 
Takže si myslíš, že by se dalo říct, že se sprostá slovo používají,  aby se lidem
ulevilo?
Ne. 
A proč se tedy používaj?



To nevím. 
Janičko, byla jsi svědkem někdy toho, že by byl někdo sprostý ve škole? Třeba
ve frontě na obědě nebo tak?
Ne, já nechodim na obědy. 
A třeba při hodině nebo o přestávce?
Ne, to jsem neslyšela. 
A znáš nějaký vulgární slova? 
Ne, asi ne. 
Ty neznáš žádné vulgární slovo (v otázce patrný značný údiv)?
Já nevím. (patrný stud)
Janičko, a kdybych Ti dala papír, napíšeš mi tam vulgární slova, které znáš?
Jo, to jo. 
(dala jsem Janičce papír a nechala ji, ať mi tam napíše všechna vulgární slova, která
zná – docela se rozepsala)
A, Janičko, odkud znáš ta slova, co jsi mi sem napsala?
Já je slyšim venku, když jsem tam třeba s kamarádama. Oni si nadávaj kamarádi. 
A víte, co ty slova znamenají? Viděla jsem, že tam máš slovo „debil“ – víš, co to
slovo znamená?
Nevím...že třeba nic neumí. Nevím, nevim co.
A  doma  jsi  nikdy  nikoho  mluvit  sprostě  neslyšela?  Máš  třeba  staršího
sourozence?
Ne, já jsem starší. Ale třeba slyším, třeba že moje ségra řekne do prdele, do prčic, tak
to slyším.  A naši se nehádaj.  
A,  Janičko,  jak  to  na  Tebe  působí,  když  jsou  třeba  kamarádi  nebo  někdo
vulgární?
Já... to radši nechci slyšet. 
Dobře, tak to by bylo asi všechno. 
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ADAM – 3. třída

Tak děkuju, že jsi mi to tak hezky sepsal a teď se Tě zeptám na pár otázek, jo?
Hm. 
Adame, kdyby se Tě někdo zeptal, jak bys vysvětlil význam slova vulgarita? 
Ehm....že je někdo sprostej. 
Sprostej?
(ticho) Že mluví sprostě nebo tak.
A sprostě je jak? Co si pod tím představíš?
(ticho) Tak, jak se nemá. 
Odkud znáš ty slovíčka, co jsi mi napsal na ten papír? 
Od bráchy. On mi nadává, tak já mu taky a já ho za to mlátím. 
A proč ti nadává? 
Nevím. Prostě je takovej. Když jsem byl malej, tak mi taky pořád nadával. 
A brácha je starší?
Bráchovi je....asi 17.
A to si troufneš ho mlátit?
Joooo. 
A co na to Vaši? 
Nic. Já se pak vždycky zamknu v pokojíčku.
Aha (smích). Adame, znáš význam těch slov, co jsi napsal na ten papír?
Jo.
Takže víš třeba, co je debil?
Ehm.... (zřejmá nejistota)
A dement?
Nevim. Já sem to prostě někde slyšel...
A začínáš třeba taky někdy ty nadávat nebo vždycky jenom brácha? 
Jo...když mě někdo naštve, tak jo. Ale na bráchu hlavně. 
A když třeba řekneš něco sprostýho...třeba nějakou nadávku, tak proč to děláš?
Jakej máš pocit?
Je to dobrý nadávat. Mě to baví. 
A co tě na tom baví?
To jak  ten druhej  reaguje.  Když  mu řeknu nějaký sprostý slovo,  tak on mě  taky
hnedka řekne nějaký sprostý slovo. Se dohadujem furt. 
Takže takhle se vlastně i něco naučíš, že jo?
No. 
A rodi če to nevědí, že se takhle hádáte? 
Ne. Když tam je mamka, tak to neřikame, ale když tam není, tak jo. 
Aha...a slyšel jsi, že už by byl třeba vulgární někdo v televizi? Nebo třeba slyšel
jsi něco v rádiu?
Hm....myslím,  že  jo....ale  tam to většinou vypípaj...jako  třeba v superstar,  i  když
někdy to je stejně slyšet....a v rádiu to nevim, ale slyšel jsem nějaký písničky.
Písničky? Kde jsi je slyšel? 
U bráchy...brácha mi ji dal na mobil. 
Ty ji máš dokonce na mobilu. 
Já je poslouchám rád. 
A byl jsi už třeba někdy vulgární ve škole? Nebo nadával jsi už někdy ve škole?
Třeba spolužákovi nebo paní učitelce?
Ne, učitelce nee...(začneme se smát), ale spolužákům jo.
Ale o přestávkách, že jo? 
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No, je to sranda.
Takže Tě to prostě baví, jo? Proto nadáváš.... 
Já sem zapomněl, tam ještě napsat fakáče (ukáže mi)
Já ti to tam připíšu, neboj. A víš, co to je?
To je tohle (ukazuje zvednutý prostředníček). 
A víš co to znamená? 
Někdo to na mě  ukazoval,  tak já jsem začal to...tohle taky ukazovat. A pak znám
ještě tohle (ukazuje mi parohy)
A víš co znamená tohle?
Ne....No my máme takový výrazy.  Tohle to je zabiju  Tě,  tohle miluju  Tě a tohle
vykastruju Tě. (bohužel jsem si doprovázející gesta nezapamtovala) 
A víš co to znamená vykastrovat? 
No to třeba nějaký zvíře. 
Hm....a kdo si myslíš, že je....víc nadává kluci nebo holky?
Kluci. 
Určitě? 
Jo.
Hm...dobře, a Adame, pamatuješ si, když jste si tenkrát s paní učitelkou říkali,
kde ste byli o prázdninách a měli jste říct nějaký slova z toho jazyka?
(pokývání hlavou)
A víš, co jsi řekl na Německo...němčinu?
(zakroucení hlavou)
Mám pocit, žes řekl „Scheiße“ a „Du bist Schwein.“ Víš, co to znamená?
Seš prase? 
A to druhý?
To nevim...ale používá se to tam.
A odkud to znáš?
Bratránek tam byl a říkal to, když přijel. 
A ty sis to zapamatoval.
On to říká docela často i teď, vždycky třeba, když je naštvanej. 
A ty to taky běžně říkáš?
Jo, protože tomu lidi nerozuměj. 
Aha...a komu to říkáš třeba?
Třeba občas klukům, ale oni už to taky znaj.   
Už jsi je to naučil, jo?
(přikývnutí s úsměvem)
Tak ještě se mrknu, jestli se Tě chci na něco zeptat nebo jestli Tě už propustím.
Takže jsi ještě nebyli svědkem toho, že by byl někdo sprostej třeba při hodině?
Ne.
Ehm...tak jo, ještě se Tě zeptám, jestli jsi slyšel mluvit vulgárně rodiče? 
Jo, slyšel...taťku. Nadávali na sebe.
S mamkou?
Hm.  
A cos dělal, když jsi to třeba slyšel? 
Já jsem zalezl do pokojíčku. 
Takže jsi to neslyšel?
Většinou ne.
Dobře, tak to je všechno.  
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MIREK – 7. t řída

Takže, Mirku, můžeme začít. Nejdřív Ti řeknu, proč jsem byla u Vás ve třídě,
protože dělám práci, která se týká vulgarity...nebo jak jsou sedmáci sprostý ve
škole.
Já jsem osmák. 
To je jedno, ale seš v sedmý třídě. Já se tě zeptám na pár otázek a ty mi odpovíš
podle svýho nejlepšího vědomí a svědomí, ok?
Jo (úsměv).
Takže. Jak bys vysvětlil význam slova vulgarita?
Že někdo mluví sprostě, nechová se dobře.
Na a co to je to sprostě?
No jako prostě že nadává sprostě, nebo mluví prostě nespisovně sprostě.
A jak člověk mluví, když mluví sprostě?
Že třeba říká debile a tak. Prostě nadává. 
A co ty považuješ za vulgaritu? Co si myslíš, že už je vulgarita?
Třeba ty debile, to už je vulgarita. 
A proč si myslíš, že lidi jsou vulgární? Proč jako používaj takový slova, proč ty
používáš takový slova?
Protože to je třeba někdy sranda. Naučim se to venku a pak to použivam. 
A jak si myslíš, že seš často vulgární třeba když to vezmeš v poměru k ostatním
ve třídě?
(ticho) Druhej nej...nej...
Nejvíc?
Jo, nejvíc. 
Po kom?
Po Markétě jsem druhej nejvíc. 
Opravdu? Vidíš, jí jsem si vůbec nevšimla.
O přestávkách jste ji neslyšela, to jste ji asi neslyšela, to je divný.
A, Mirku, k čemu..k čemu... na koho si myslíš, že seš nejvíc vulgární? Na
spolužáky, na učitele?
Na učitele moc ne, spíš na spolužáky...jako na kámoše. 
Na kámoše. A někdy je ta vulgarita jako ur čená i Tobě? Že si třeba řekneš, ježiš
já jsem debil?
Jo, to taky, ale to jenom trochu. Na ostatní jsem víc. (smích)
Takže nejvíc na kámoše nebo teda spolužáky, pak na sebe a pak na učitele, jo?
Na učitele skoro vůbec. Protože bych pak musel k řiditelce. 
Ale tam už jsi za to někdy byl, ne?
Jo, to jo....ale ona je docela hodná, už nás dobře zná. 
A kdy si myslíš, že jsi v té škole nejvíc vulgární?
Myslim si, že o přestávkách jsem takovej klidnej, horší je to spíš při tý hodině. 
Při hodině? Jako že tě někdo naštve nebo něco naštve, jo?
Spíš něco. 
Co třeba?
Třeba že musim odevzdat žákovskou kvůli něčemu. Tak mě to prostě naštve. 
A když seš vulgární, třeba na nějakýho svýho kamaráda nebo tak, tak jakej máš
pak pocit, třeba po tom, co mu řekneš ty debile nebo ty vole? 
My to spíš bereme jako ze srandy, že si tak nadáváme všichni. Já to neřikám, že bych
byl na něj nasr...jako naštvanej, to já ne prostě, to já nejsem prostě. 
Jako místo oslovení jménem mu řekneš ty vole, jo?

134



Ne, to ne. To prostě jen tak ze srandy si tak říkáme. 
A přijde Vám to vtipný? (úsměv)
No, nám jo (smích). Vám ne?
Ale tak někdy jsem se musela taky zasmát, když jste tam na sebe hulákali. A,
Mirku, odka ď znáš většinou vulgární slova...nějaký nadávky, kde ses je naučil?
Asi tady ve škole. Někde něco zaslechnu, líbí se mi to a pak to třeba použiju.
A znáš význam všech těch slov?
Jo. 
A ještě se Tě zeptám, kdo je ve vašem věku podle Tebe víc vulgární? Holky nebo
kluci?
Kluci. Holky jsou podle mě takový spíš klidný.
A když to vezmeš obecně, třeba v dospělosti, tak si myslíš taky, že chlapi?
Já bych řek, že v dospělosti jsou spíš jako ty ženský. Chlapi už jsou takový starý a
klidný. 
(smích)
A ještě mi řekni, kde se nejčastěj setkáváš s vulgaritou?
Ve škole....venku...na tréninku.
Na co chodíš? Na fotbal?
Na fotbal, na hokej a ještě na ten...na florbal jsem chodil, ale teď už ne. A při
závodech, při zápasech...
Takže ve škole si určitě někdy nadával, to mi je jasný, to se nemusím ptát. Jak
na to reagoval vyučující, když třeba slyšel, jak někomu nadáváš?
Poznámka, žákovskou a k ředitelce.
A co paní ředitelka?
Ta volala rodičům. A pak jsem dostal doma.
Dostal?
Vynadáno. Nebo mě máma dala třeba facku...i když teď už moc ne.
A tím to skončilo? Žádný větší postih nebyl?
No já už jsem dostal i dvojku z chování. 
A za co, to bylo právě kvůli vulgarit ě?
Ne, to jsem po spolužákovi hodil židli. 
A za to si dostal dvojku z chování, jo? To bylo při hodině?
Jo.
Takže to nebylo přímo za vulgaritu. Takže se volá rodičům, když třeba řekneš
něco fakt sprostýho a pak to je na rodičích, jak se s tebou vypořádaj, jo?
Jo.
A víš třeba o tom, že by byl někdo, za to že byl ve škole na učitelku vulgární,
potrestanej? 
(ticho)
Znáš třeba někoho takovýho? Že by někdo třeba vynadal učitelce?
Jo, sebe.
A co Ti na to řekla učitelka?
Že sem moc drzej.
A tím to skončilo?
Ne, já jsem řekl, že je moc zvědavá.
A jak to skončilo?
Skončilo to tak, že ..
Co jsi ji vlastně řekl?
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No vlastně nic. Já jsem ji řekl, že to je kráva a ona mi dala knížkou po hlavě a pak
mě chytla za ucho a já sem ji řekl, ať mě pustí. A ona mě pustila, tak jsem do ní strčil
a tím to skončilo. 
A žádnej trest pak z toho pro tebe nebyl?
Poznámka.
A, Mirku, ješt ě se Tě zeptám, myslíš si, že vulgarita patří do školy?
Myslim si, že ne. 
A seš někdy vulgární i doma?
Doma si to nedovolim. Jenom na ségru někdy, ale na mamku ne.
Máš vůči ní respekt, jo?
To jo.
A slyšela někdy mamka, že seš vulgární doma?
Jo, pořád.
A jak na to reaguje?
No třeba řekne, ať nejsem tak sprostej a vždycky když jde na zápas a když
je poločas, tak říká, že jestli budu ještě sprostej, tak odejdu a tak. 
A od mamky si nikdy neslyšel, že by byla nějaká sprostá?
Ne, mamka není sprostá. 
Takže z domu žádný sprostý slova neznáš. To jen ve škole tě kazej (smích). Tak,
Mirku, a ješt ě se Tě zeptám na poslední otázku a pak už tě propustím nazpátek
do třídy. 
Jak na Tebe působí, když je někdo v tvým okolí vulgární? 
Záleží jak na koho. Kdyby byl někdo vulgární na mýho bratra, tak se zastanu bratra,
kamarádů, a to, ale když je to na někoho jinýho, tak mě to nějak nezajímá.
A když je ta vulgarita směřována k Tobě?
Tak se naštvu a bude bitka. 
Počkej, takže to je rozbuška k nějaký bitce, jo?
Jo, docela často. Nemá si dovolovat. 
Hm, a Mirku, když t řeba koukáš na televizi a jsou tam nějaký vulgarní slova,
jak to na tebe působí?
Mně to nějak nezajímá. 
Neruší Tě to v televizi?
Není to dobrý, když to je v televizi, myslim si, že to kazí děti.
A tebe to kazí taky? 
Ne, mě ne. Já už nejsem dítě. 
No jo, ty už seš velkej (úsměv). A ještě se zeptám, jestli znáš hip-hop jako
hudební styl? 
Jo.
A líbí se Ti?
Já chodím na break. 
Takže se ti líbí hip hop. A tam ti taky nevaděj ty sprostý slova, který tam jsou?
Ne, já si myslim, že to k tomu patří. A komu se to nelíbí, tak to poslouchat nemusí,
že jo. 
To je jasný. Hele, Mirku, to je všechno, na co jsem se Tě chtěla zeptat. Já Ti
děkuju. 
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TERKA – 7. třída

Tak, Terko, mám tady na tebe pár otázek, jako jsem měla tady na Mirka i na
Míšu a zvládli to. Takže můžeme? 
Hm.
Takže, Terko, jak bys vysvětlila význam slova vulgarita? Co tě napadá? 
No tak jako že sprostý slova, prostě, nehezká řeč, no...vulgarita no, že je člověk
vulgární, agresivní, všem ubližuje prostě, nevim, furt je sprostej. Nevím, co by mě
mohlo ještě napadnout.
Dobře, co považuješ za vulgaritu?
U nás to je třeba normální a někdo to bere jako srandu. Jako že si pak někdo udělá
z paní učitelky srandu a už to pak není sranda, tak prostě...
Takže si myslíš, že u vás ve třídě se vlastně ta vulgarita používá ze srandy?
No on si z toho každej dělá srandu, no. Že je prostě jakoby tím nejlepším by se dalo
říct.
Takže si myslíš, že to je prostě sranda a jen paní učitelka prostě tu srandu
někdy nepochopí, jo?
No já se ji ani nedivím, že jo. Ona to vlastně není sranda.
A ty?
No samozřejmě jako...já nevím, jak to říct, já někdy, když jsem rozjetá jak, jako když
se někdy tlemim, já mám takový ty věčný výbuchy smíchu a tak....ale už prostě
poznám, že už je to dost. 
A když se Tě zeptám, ty říkáš, že u vás to je sranda, že jsou lidi vulgární, ale
proč si myslíš, že je vulgarita? Může to mít i nějakej jinej d ůvod?
Já nevim. Protože je to asi baví, no. Lukáš třeba, víte kterej, on třeba....tak on prostě
když se naštve něco zkazí, tak já třeba si řeknu: „Sakra,“ taky. Mně třeba paní
učitelka taky už slyšela, že jsem místo sakra řekla něco jinýho, ale on něco zkazí a
hnedka jako: „Do...“ a vzteká se. Deset slov za sebou kvůli blbosti, třeba. 
A když to řekneš ty, nebo proč ty si to vlastně říkáš?
Já jsem takovej typ, že jsem prostě hodně vzteklá, že mě něco hodně dokáže naštvat,
tak pak prostě furt každýho mlatim a jako nebo prostě ne. Třeba při hodině že prostě
naschvál mě vytáčej, oni si ze mě dělaj srandu z těch mých nervů a já pak prostě to
nezvládnu.
A přinese Ti to úlevu, když mluvíš sprostě?
Musím se jako hodně vynadávat a pak se uklidnim no. Třeba když řeknu: „Dobrý,
budu klidná,“ a pak stejně to ze mě vybuchne. 
A pomůže Ti to, když třeba si řekneš tři sprostý slova za sebou?
Jo, docela se uklidnim. 
K čemu tvoje vulgarita nejčastěji směřuje? Na co seš nejvíc vulgární?
Tak určitě, když mě někdo naštve. To teda jo. Ale tak oni to stejně berou jako
srandu, když vás někdo ze srandy naštve nebo vám něco udělá. To je to samý při
hodině. Já se neovládnu. Mně někdo čmárá propiskou po ruce a já už prostě třeba tak
jako aby to bylo slyšet, ale tak, aby to neslyšela paní učitelka, tak mu něco řeknu, a
oni mi prostě čmářou v klidu dál. Prostě já už nevím, co by. Prostě nadávám a oni
pak přestanou a maj radost z toho, že mě vytočili. 
Seš nejčastěji vulgární, když prost ě tobě někdo něco udělá, jo?
Hm, jo.
Takže, odkud znáš vulgární slova?
No tak rozhodně, jak sem rostla, tak jsem se to hrozně všechno naučila. Od všech...já
to všude slyšim. Ve škole hlavně. Ne že bych se to učila, ale prostě si to člověk
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zapamatuje. A občas se mi stává, že se mi třeba tři sprostý slova do sebe zamíchaj a
vznikne z toho takový jedno zajímavý. 
A víš význam všech těch slov?
No někdy ne, ale vim jako že to asi je nadávka. Já si to někdy přeložim, většinou si to
dokážu přeložit. 
Terko, kdo je podle tebe ve vašem věku nejvíc vulgární? Kluci nebo holky?
Kluci rozhodně. 
Kluci jsou víc? 
Prostě já když už se taky někdy neovládám, tak mě taky někdo napomene, třeba
Verča mi řekne: „Terezo, nech toho, nemluv sprostě,“ tak se uklidním, ale víc teda
kluci, no. Oni to považujou hlavně za srandu, ale někdy taky ne, že jo. Někdy prostě
fakt nadávaj a myslej to vážně. Když jsou naštvaný. 
A celkově, kdo si myslíš, že je víc vulgární v dospělosti?
Jak kdo no. Někdy jsou ty chlapi opravdu slušňáci a nějaká ženská teda to ne....no
nevim, od těch ženskejch to většinou moc hezky nevyzní. Nevim no. 
Takže nejčastěji se střetáváš s vulgaritou ve škole jsi říkala, viď?
No, ve škole.
Směřovala od tebe někdy vulgarita i k u čiteli?
Jako že učitel, když se naštval, tak řekl něco sprostýho?
Ne, ne, ne ty na učitele, teď myslím.
Ne, to ne. To dělaj takhle hlavně áčko, to je prostě...to takhle na učitelku dělaj, ale já
už prostě vim, že já si nemůžu dovolit vulgaritu na učitele. Já třeba někdy, když jsem
naštvaná, tak vim, že se řiká: „Prosím,“ ale já na učitelku třeba: „Co je?“ (drzý
podtón) úplně, když jsem naštvaná, ale jako ne tak, aby to bylo drzý, že jo....prostě...
Lukáš se nebojí zařvat místo: „Ticho,“ „Držte huby,“ před celou třídou, to já taky
jako někdy udělám...
A co na to paní učitelka? Stalo se, že by někdo přímo byl sprostej na učitelku a
ona to slyšela?
No to spíš ne, to spíš třeba ty deváťáci si dovolej, už třeba i na zástupce ředitele, že
jo, ale to my ještě ne. 
A když třeba Lukáš zařve: „Držte huby,“ tak co na to řekne paní učitelka?
Tak ona třeba poprvé z toho má taky srandu, ale pak mu většinou řekne, ať se
uklidní. Třeba paní učitelka na češtinu, oni věděj, že si k ní můžou dovolit, co chtěj,
že ona jim všechno dovolí, že je hodná, ale to taky není dobrý. 
A co teda pak následuje? Už u vás byla nějaká poznámka třeba za vulgaritu?
Nevim. No možná že už tam něco bylo, ale to spíš málokdy, spíš za nějaký rušení při
hodině a zlobení, ale jinak přímo za vulgaritu asi ne. 
Myslíš si, že vulgarita patří do školy?
Hm...tak jako rozhodně ne, ale asi neexistuje škola, kde by nějak to bylo jinak.
Rozhodně takový ty slušnáci jedničkáři, to jsem ani moc neslyšela, od nich vůbec...
že .... třeba že: „Do pr...,“ řekne nějakej jedničkář, ale to spíš ne. 
A ještě učitel na Vás asi nikdy vulgární nebyl?
Ne, to vůbec ne jako. Prostě učitel je většinou slušnej, i když třeba někdy paní
učitelka řekne třeba: „Ty vole,“, ale jinak ne. 
To říká paní učitelka?
Jo, třeba na češtinu, ale že je jako naštvaná, ale ....
A seš někdy vulgární i doma?
No tak mamka, když mě naštve a odejde z pokoje, tak ne že bych na ní jako nějaký
gesta, ale až odejde. Tak sama pro sebe třeba...ale dalo by se říct, že doma prostě ne. 
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A třeba trest od mamky za nějakou vulgaritu nebo co se děje, když tě náhodou
slyší?
No...já myslim, že mě snad ještě ani nikdy neslyšela, ale jinak jako třeba: „Cos to
řekla?“ a já jako že nic, nic. Tak to doma ne, já si to doma odpouštím. Třeba táta,
když se naštve, tak třeba taky něco slyšim..když třeba kouká na film a je tam nějakej
strašnej herec, ale jinak ne doma. Spíš se tomu vyhejbám. 
A jak na Tebe vůbec vulgarita působí?
Já myslím, že to patří k naštvání, ale lepší by to bylo bez toho. Lidi jsou pak hnusný. 
A směřovala třeba někdy vulgarita k tob ě, na tvoji osobu? Asi jo, ne?
Že mi nadávaj?
No.
Jo. 
A jak to na Tebe působí? Byla jsi smutná z toho?
No rozhodně..No buďto jsem v klidu a jsem smutná a dokážu se třeba kvůli kravině
rozbrečet, že mě to mrzí, ale třeba když mi někdo řekne: „Ty seš ...“ něco něco, tak
se třeba zasměju, přiznám si to, ale...když mě dokáže člověk hodně rozzuřit, tak mu
pak nadávám třeba ještě víc, že jo a vulgárnějc. 
Hm, dobře. Vidělas už někdy, že by byl třeba někdo sprostej v televizi nebo v
rádiu?
No v rádiu ne, ale v televizi...no já nevim...znáte Superstar? Když někoho vyhoděj,
tak jak tam ty křížky vždycky pípaj, když jsou sprostý slova, tak když je několik
křížků takhle za sebou, tak rozhodně jo, tak v televizi jo.
A vadí ti to?
Taky mě to jakože deptá. Taky si jako řikám, ať se ten člověk uklidní. 
Tak ještě se tě zeptám na poslední otázku, pak už tě nechám jít. Znáš hip hop?
Jo, taky ty hiphopeři jsou dost drsný, no. 
No a co na to říkáš?
Ten styl jako fajn, to volný oblečení, když jsou hodný, proč ne, ale....nevim, už to je
pak takový přehnaný...ještě když ten člověk je fakt hnusnej a ještě má takovej ten
styl.
Tak to je asi tak všechno. Chceš mi ještě třeba něco říct na téma vulgarita?
Mě by asi nic nenapadlo. (smích)
No vidíš a to je téma mojí práce, tak doufám, že mě něco napadně, až to budu
psát. Tak moc děkuju.   
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