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ÚVOD
Jazyk prochází v současné době velmi dynamickým vývojem a hodnocení nových
jazykových jevů a změn vyvolává mezi lingvisty ostré diskuse. Stále častěji zaznívají varovné
hlasy, obracející pozornost široké veřejnosti k současnému stavu jazykové kultury. Tato
tendence začíná nabývat globálního charakteru. Spory se vedou nejen o stavu jazykové
kultury současného českého a ruského jazyka, ale také jazyků ostatních. Nejvíce výtek je
směřováno k vulgarizaci, barbarizaci a "nekulturnosti" mluvy mládeže. Na jedné straně se
setkáváme s množstvím katastrofických vizí, které spatřují v mluvě mládeže úhlavního
nepřítele jazykové kultury, který systematicky narušuje jazykovou normu, tradice a "čistotu"
spisovného jazyka. Kritika však není zaměřena pouze na vyjadřování mládeže, ale především
na mládež samotnou. Přívlastky jako drzá, nekulturní, nemravná, bez hodnot, vulgární a
agresivní se snáší na hlavu mládeže ze všech stran. A toto má být nová generace, naši
pokračovatelé, kteří budou předávat kulturní hodnoty dalším pokolením? Ruský jazykovědec
A. A. Dějev mluví dokonce o sociální a psychologické krizi, která se odráží v prostředí
mládeže. Mládeži přisuzuje takové vlastnosti, jako je emocionální nestabilita, agresivnost a
maximalismus, chorobná touha po existenci pro sebe sama a zároveň nejistota (2001, 34).
Znamená to, že být mladým je choroba, ze které je možno se vyléčit pouze dospělostí? Tyto
krajní názory jsou nezřídka doprovázeny značnou měrou emocionality, tedy i subjektivity a
voláním po purismu a záchraně současného jazyka před jeho degradací a odumíráním. Na
straně druhé nestojí krajně euforické a nekritické schvalování a podporování nových prvků,
které přináší mluva mládeže, ale střízlivý náhled na objektivní realitu. O. I. Usminský odmítá
považovat mluvu mládeže za nepřítele jazykové kultury a spisovného jazyka a její nositele za
jedince padlých mravů a mládeži naopak připisuje schopnost samostatného uvažování a
objektivního nadhledu (2004, 78). K tomuto názoru se přiklání valná většina současných
českých a ruských jazykovědců, kteří se zabývají mluvou mládeže a snaží se objektivně
popsat její podstatu a fungování v systému národního jazyka a její vztah k jazykové kultuře.
Mluva mládeže však není jevem problematickým pouze z hlediska jazykové kultury,
ale rovněž ze sociolingvistické a lingvistické perspektivy. Samotná kategorie mládeže není
jednoznačně věkově a sociálně vymezena, což podmiňuje i různorodost názorů na její jazyk.
Názory lingvistů na statut, terminologii a místo mluvy mládeže v systému současného
národního jazyka nejsou jednotné jak v české, tak i ruské odborné literatuře. Výzkum sociálně
diferencovaných útvarů a později také mluvy mládeže prošel v obou jazykovědných tradicích
v průběhu dvacátého století velmi složitým vývojem. Výzkum sociálně diferencovaných
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jazykových útvarů, jenž byly započat ruskými i českými jazykovědci již na přelomu 19. a 20.
století,

byly

s příchodem

komunistického

režimu

značně

potlačen,

neboť

změna

společenského klimatu přinesla i nový pohled na sociálně diferencované jazykové útvary a
především na jejich nositele, jejichž jazyková odlišnost byla považována za „narušitelský
prvek". Státní režim vyvíjel silný tlak na jazykovou jednotu, jejímž úkolem bylo
symbolizovat rovnost lidí, žijících v jednotném socialistickém státě. Mnoho sociálně
diferencovaných útvarů z tohoto důvodu zaniklo, neboť ztratilo své nositele, kteří by je
aktivně užívali. Vztah komunistického režimu k jakýmkoliv jazykovým odlišnostem, které by
mohly mít souvislost s třídními rozdíly, lze přiblížit na příkladu pojetí žargonu ve Velké
sovětské encyklopedii. Ve slovníkovém hesle je uvedena krátká definice žargonu jako
„ omeemenenue om oóiqeiiapodnoeo
caMocmoHmejibnocmu,

iiaiiuonaiibiiopo

ynompeónneMoe

H3biKa,

Jiumenuoe

y3KOŮ coifiuvibiioů

MKOŮ-JIU6O

epynnoů",

H3biKoeoů

ve které již lze

postihnout určitý negativně zabarvený postoj k tomuto útvaru, který je klasifikován jako
jazykově nesamostatné odchýlení od národního jazyka, a jeho nositelům. Dále je zde uvedena
parafráze ze Stalinova pojednání „MapxcmM u eonpocbi }i3biK03uauun ", v němž autor uvádí,
že jazyk netvoří rozdíly mezi jednotlivými třídami a jako prostředek komunikace má ve všech
etapách svého vývoje charakter jednotného dorozumívacího prostředku lidových mas. Stalin
připouští existenci určitých sociálních skupin, tříd, které využívají jazyk ve svůj prospěch a
vytváří si zvláštní lexikon, termíny a výrazy. Nositeli těchto třídních dialektů, žargonů,
salónních Jazyků", jsou pak podle Stalina především aristokratické kruhy a vyšší třídy
buržoazie, tedy majetné vrstvy, které se odtrhly od lidu a nenávidí jej. (Věděnský et al. 1952,
43). Poznatky o sociálně diferencovaných jazykových útvarech byly v době ruského i českého
komunistického režimu užívány jen jako ilustrativní příklady třídní mluvy, jejíž nositelé byly
představováni jako nepřátelé širokých lidových mas, beztřídní společnosti. Jestliže byly
sociálně diferencované útvary společně s jejich nositely v daných podmínkách potlačovány a
tabuizovány, je přirozené, že s pádem režimu a novou změnou společenského klimatu došlo
k intenzivnímu rozvoji nejen nových teoretických jazykovědných a sociolingvistických prací,
ale i k rozšíření těchto jazykových útvarů do běžné každodenní komunikace a také do
masových sdělovacích prostředků. V současné době probíhá mnoho nových výzkumů, které
se zabývají právě hodnocením, funkcemi a pronikáním sociálně diferencovaných jazykových
útvarů a mluvy mládeže do mediálního prostředí.
Bohatou a různorodou odbornou literaturu, zabývající se mluvou mládeže, nám nabízí
ruská jazykověda a sociolingvistika. Studium mluvy mládeže se opírá o širokou základnu
výzkumů sociálně diferencovaných útvarů, kterými jsou v ruské tradici žargon, argot a slang.
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(Podrobné bibliografické odkazy viz - Gračev 1997, 5-17; Chimik 2000; MokienkoNikitinová 2000, 18-27 aj.). Intenzivní výzkum byl započat již na přelomu devatenáctého a
dvacátého století, kdy začali V. V. Vinogradov, B. A. Larin či A. M. Seliščev jako první
jazykovědci zkoumat vliv žargonů (dále budeme užívat v souladu s českou terminologií
označení slang) a městské lidové mluvy na spisovný jazyk. Jejich pokračovatelé se zabývali
dalšími speciálními sociálně podmíněnými jazykovými útvary a vznikalo mnoho prací, které
byly věnovány zlodějskému a vězeňskému argotu a dalším jednotlivým profesionálním
slangům, jako byla mluva potulných obchodníků či nejrůznějších řemeslníků (V. D.
Bondaletov, M. A. Gračev). Později se staly předmětem výzkumů rovněž další profesionální a
zájmové sociálně diferencované jazykové útvary. V současné době je velmi oblíbeným
tématem jak odborných jazykovědných, sociolingvistických a lexikografických publikací, tak
i studentských referátů, seminárních a diplomových prací právě mluva mládeže. Vzniká
rovněž mnoho internetových stran a slovníků, kde jsou publikovány seznamy aktuálních
výrazů jednotlivých slangů. Na internetu lze nalézt množství uživatelských slovníků ruského
počítačového,

žákovského,

studentského

slangu;

slangu

narkomanů

a nejrůznějších

neformálních mládežnických sdružení a rovněž slovníky odrážející obecnou mluvu mládeže
(konkrétní odkazy viz Seznam literatury a Přílohy). Mluvou mládeže se v ruských odborných
vědeckých publikacích zabývali či zabývají například M. A. Gračev, V. S. Jelistratov, V. G.
Kostomarov, L. I. Skvorcov, F. I. Rožanský, M. M. Kopylenko, R. I. Rozinová, E. G.
Borisovová-Lukašanec, V. M. Mokienko, E. V. Mitrofanov, O. P. Jermakovová, A. I.
Maročkin, T. G. Nikitinová, V. V. Chimik, B. L. Bojko, E. A. Zemská, E. M. Beregovská a
mnoho a mnoho dalších.
K hlavním otázkám, které jsou předmětem výzkumu odborné ruské literatury, jež se
zabývá mluvou mládeže, patří terminologie (Mo.noděJicubiú oicapeon či MonoděJiaibiů aiem),
místo v jazykovém systému a kritéria vyčlenění mluvy mládeže; její vztah k obecné mluvě,
hovorovému a spisovnému jazyku. Zkoumán je rovněž vztah tohoto jazykového útvaru
k argotu a jednotlivým profesionálním slangům; původ lexikálních a frazeologických
jednotek; jsou popisovány produktivní modely slovotvorby a principy lexikografického
popisu slovní zásoby mluvy mládeže. V neposlední řadě je zkoumána mluva mládeže také
v souvislosti

s jazykovou

kulturou

a jejím pronikáním

do hromadných

sdělovacích

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

T.

G.

Nikitinové

například

hlubší

historicko-etymologický

výzkum

sociálně
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diferencovaných jazykových útvarů, detailnější porovnání lexikálně-sémantických struktur
mezi jednotlivými útvary národního jazyka, komplexní sociolingvistický a regionální popis
(2000, 5). Další zkoumání vyžaduje rovněž problematika odlišnosti mluvy jedinců různého
pohlaví a porovnání mluvy ruské mládeže s mládeží cizojazyčnou. V této oblasti přináší nové
poznatky především V. M. Mokienko, který úspěšně spolupracuje s německým jazykovědcem
H. Walterem. Z jejich součinnosti vzešlo několik rusko-německých překladových slovníků,
zpracovávajících mluvu mládeže, drogový slang a slang obecně.
Lexikografícké publikace věnované ruské mluvě mládeže se začaly objevovat již v 90.
letech dvacátého století (F. I. Rožanský, T. G. Nikitinová, I. Juganov a F. Juganovová).
Rozsah slovníků osciloval mezi několika desítkami až desetitisícem lexikálních jednotek.
V několika posledních letech narůstá vlna lexikografických snah o fixaci argotu a slangů,
které v různé míře zahrnují i mluvu mládeže: B. C. EjinerpaTOB: Cnoeapb pyccKOZO apzo
(2000), M . A. Tpa^ěB, B. M . MOKHCHKO: McmopuKO-smuMonozuHecKuií cnoeapb eopoecKOZO
zicapaoita (2000), B. n . KopoByiHKHH: Cnoeapb pyccKOZO eoewioeo oicapzona (2000), B. M.
MOKHCHKO,

T. T. HnKHTHHa: Eonbuioů cnoeapb pyccKozo oicapzoua (2001), M . A. FpancB:

Cnoeapb mbicmenemnezo pyccKozo apzo (2003), B. H. OcnnoB: Cnoeapb
pyccKozo zopoda

(2003), T. M.

HlKaneHKO,

coepeMewwzo

O. XioSnep: PyccKuů mycoeomibiů KaK

uiiocmpamibiů (2003) Ke specializovaným slovníkům mluvy mládeže patří následující
publikace: T. Y. HnKHTHHa: Cnoeapb Monodémuozo cnenza 1980-2000 zz. (2003), C. H.
JleBHKOBa: Eonbuiou cnoeapb Monoděoicnozo cnenza (2003), T. f . HnKHTHHa: Monodeoicnuu
cneitz. TonoKoebiů cnoeapb (2003). Nejnověji byl vydán slovník žákovského a studentského
slangu: X. Bani/rep, B. M. MoKHeHKO, T. T. HnKHTHHa: TonKoeuu cnoeapb pyccKozo
uiKonbuozo u cmydennecKozo Dtcapzona (2005). Cílem uvedeného výčtu není vyčerpávající
přehled všech publikovaných ruských lexikografíckých prací o mluvě mládeže, ale ilustrace
současného narůstajícího zájmu o vědecký popis a fixaci tohoto jazykového útvaru. Kvalita
jednotlivých prací však není zdaleka srovnatelná. V některých slovnících zcela chybí
gramatická klasifikace, funkcionální a expresivně-stylistická charakteristika materiálu a
informace o původu některých slov. Tak je tomu například ve slovníku S. I. Levikovové.
Naopak s komplexní charakteristikou jazykového materiálu a striktním

dodržováním

základních lexikografíckých postupů se setkáváme ve slovnících V. M. Mokienka a T. G.
Nikitinové.
Zásadním rozdílem mezi ruskou a českou odbornou literaturou, která se zabývá
mluvou mládeže, je rozdílné chápání jazykového statutu tohoto útvaru. Ruští jazykovědci a
sociolingvisté s převažující tendencí klasifikují mluvu mládeže jako žargon či slang
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(MOJioděJicHbiů Dicapaon, Monoděoicuhiů cnem), tedy jako sociálně diferencovaný útvar. Čeští
lingvisté však ve většině charakteristiku mluvy mládeže jako samostatného sociálně
diferencovaného útvaru odmítají a mluví spíše o „ speciální obměně běžně mluveného jazyka"
(Hausenblas-Kuchař 1974, 86; Jaklová 1984, 2-10). První rozsáhlejší práce, jež se zabývají
sociálně diferencovanými jazykovými útvary v českém jazyce, začínají vznikat již na počátku
20. století. Publikace vydané v první třetině 20. století se vyznačovaly velmi rozkolísanou
terminologií

a užívaly

především

pojmů

argot,

žargon

a hantýrka.

K vyrovnání

terminologické nejednotnosti přispěly značnou měrou vědecké konference o argotu a slangu,
které se konaly v průběhu posledních dvou desetiletí 20. století v Plzni. Významný přínos pro
výzkum jednotlivých slangů v češtině představují práce publikované v šedesátých a
sedmdesátých letech, které shrnovaly poznatky o mluvě železničářské, studentské, myslivecké
či hornické (J. Hubáček, L. Klimeš) a slangu obecně. V roce 1988 byl poprvé publikován
výkladový slovník tzv. nekonvenční češtiny Patrika Ouředníka: Šmírbuch jazyka

českého.

Tento slovník představuje první necenzurovanou lexikografíckou publikaci, jež byla poprvé
vydána v Paříži. Ouředník v ní uvádí výrazy různého původu, přičemž netrvá na jejich
jednoznačné klasifikaci jako výrazů slangových, argotických, hovorových či lexikálních
jednotek obecné mluvy. V devadesátých letech se znovu narůstající zájem o sociálně
diferencované jazykové útvary projevuje v české lexikografii rovněž publikací nových prací a
slovníků o různých slanzích. J. Hubáček vydává v roce 1988 Malý slovník českých slangů a J.
Suk navazuje v roce 1993 publikací knihy Několik slangových slovníků. V současnosti
vznikají nové lexikografícké práce, jež jsou často přejímány z cizojazyčného originálu a
doplněny českými ekvivalenty či jsou zaměřeny především na cizojazyčný slang: T. Hrách:
Sbírka anglických idiomů a slangu (1998), A. Launer: Slangové výrazy pro drogy. Anglickočeský výkladový slovník (2001). Z německého originálu O. Rosenbauma přepracoval R.
Marhold: Chat-slang. Anglicko-český

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

vypracovali německo-český slangový slovník Ey, Mann! (1994) a jako rusko-český ekvivalent
vznikl slovník Libora Dvořáka: Ej čuvak! Ruský slang aneb Český hambář jazyka ruského
(1995). Nově je také popsán cirkusácký slang ve slovníku T. Haněla: Ejhle, cirkusy a varieté
(1995) a byl vytvořen slovník brněnského slangu Velký slovník hantecu. Hanteco-český a
česko-hantecový slovník (2000), jehož autory jsou P. Dvorník a P. Kopřiva. Nejaktuálněji
vyšla v roce 2005 publikace Politický a ekonomický slang Martina Gregora. Je však nutné
podotknout, že velkou část novodobých českých slovníků zpracovávajících slovní zásobu
sociálně diferencovaných jazykových útvarů nelze jejich kvalitou srovnávat s ruskými
lexikografickými pracemi. Samotní autoři Velkého slovníku ruského žargonu, V. M.
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Mokienko a T. G. Nikitinová, kritizují například Dvořákův rusko-český slovník: Ej čuvak!
Ruský slang aneb Český hambář jazyka ruského, neboť Dvořák do slovníku řadí kromě
slangových výrazů i vulgarismy a výrazy, jež náleží do slovníků spisovné slovní zásoby (např.
dapbiuniH, ópameif, dyiueiibKá). Tato skutečnost neodpovídá podstatě a charakteru sociálně
diferencovaného jazykového útvaru, jenž je uveden v názvu slovníku (2001, 6). Mluvou české
mládeže se začala v 80. letech dvacátého století zabývat docentka A. Jaklová, která zkoumala
rovněž další sociálně diferencované jazykové útvary jako cirkusácký, pivovarský, vorařský a
rybářský slang, a to především na území jižních Čech. K publikacím, jež autorka věnovala
mluvě mládeže, patří například Mluva mládeže v dílech současné české literatury (1980),
Mluva mládeže v jižních Cechách (1984), K všestrannému rozboru řečové činnosti mládeže
(1985).
V současné době začínají vznikat nové práce, jež se zabývají problematikou české
mluvy mládeže. Tento jazykový útvar se stává rovněž stále častějším námětem diskusí ve
veřejném tisku. V různých periodikách se můžeme setkat s krátkými výkladovými slovníčky
české mluvy mládeže, které však čítají maximálně několik desítek výrazů. Na internetových
stránkách lze nalézt rozsáhlejší uživatelské slovníky, jejichž autory jsou převážně samotní
nositelé mluvy mládeže. K ojedinělému výzkumu svého druhu patří velmi rozsáhlý průzkum
žákovského slangu či, podle slov tiskové zprávy, tzv. nekonvenční a expresivní mluvy žáků ve
věku 12-16 let, který realizovala v prosinci 2005 agentura Factum Invenio ve spolupráci
s Ústavem pro jazyk český AV ČR. Do průzkumu se zapojilo 461 škol z celé České republiky
a z téměř 27 000 internetových dotazníků žáků bylo do výzkumu zařazeno okolo 22 000 úplně
vyplněných dotazníků. Průzkumem byla získána lexikální databáze zahrnující 600 000
výrazů, jež předpokládá

další vědecké zpracování.

<http://www.zakovskyslang.cz>

Více

informací lze nalézt na

(Kopová 2006). Odborná lexikografícká práce, jež by

komplexně fixovala současnou českou mluvu mládeže, však dosud chybí.
Mluva mládeže představuje jev zajímavý nejen sám o sobě, ale také z hlediska
nejednotného chápání jeho podstaty a charakteru v jazykovědě a sociolingvistice. Dosud
nebyly jak v české, tak i ruské odborné literatuře jednoznačně určeny hranice mezi
jednotlivými sociálně diferencovanými jazykovými útvary, chybí jednomyslné přijetí
závazných definic. Nejrozporuplnější otázkou zůstává pojetí samotné mluvy mládeže, které je
v ruštině nejčastěji přisuzován charakter žargonu či slangu, zatímco v české odborné literatuře
je považována spíše za speciální obměnu hovorové či obecné mluvy, méně za samostatný
slang.
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OBJEKTEM sledování diplomové práce je mluva mládeže v ruštině a češtině na přelomu 20.
a 21. století.
V

v

PŘEDMĚTEM výzkumu je porovnání současné mluvy mládeže v ruštině a češtině a analýza
jejího fungování v systému ruského a českého národního jazyka.
CÍLEM diplomové práce je:
1. Systematická strukturně-sčmantická a slovotvorná analýza slovní zásoby současné
mluvy mládeže v ruštině a češtině; zjištění vzájemných spojitostí a rozdílností ve slovní
zásobě těchto dvou jazykových útvarů.
2. Vytvoření rusko-ěeského slovníku současné mluvy mládeže, jenž bude představovat
výsledek fixace nashromážděného lexikálního materiálu.
Při výzkumu současné mluvy mládeže v ruštině a češtině je upřednostněno řešení
následujících problematických okruhů:
a) Klasifikace pojmů argot, žargon, slang a mluva mládeže v ruské a české odborné literatuře.
b) Určení místa mluvy mládeže v systému ruského a českého národního jazyka.
c) Zjištění diferenciačních příznaků mluvy mládeže ve vztahu ke spisovnému jazyku.
d) Odhalení struktury, základních zákonitostí a funkcí mluvy mládeže.
e) Strukturně-sémantická analýza mluvy mládeže v ruštině a češtině.
f) Slovotvorná analýza mluvy mládeže v ruštině a češtině.
g) Určení dalších způsobů obohacování slovní zásoby mluvy mládeže v ruštině a češtině.
h) Částečná analýza frazeologických jednotek v mluvě mládeže v ruštině a češtině.
Problematika sociální diferenciace nositelů mluvy mládeže, jejich psychologická,
národnostní charakteristika a rozdílnost mluvy jedinců podle pohlaví a místa bydliště se
speciálně nezkoumá. Analýza mluvy mládeže upřednostňuje lexikální jazykovou úroveň,
charakteristika hláskoslovných, morfologických, syntaktických odlišností a problematika
nonverbální komunikace není zahrnuta do výzkumného šetření. Tyto oblasti vyžadují
samostatný hlubší výzkum.
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MATERIÁL využitý při výzkumu mluvy mládeže v ruštině a češtině byl získán na základě
anketování ruských a českých respondentů, zápisů autentických promluv, výpisků z českého a
ruského periodického tisku {Blesk, Bravo, Bravo Girl, SPY;
KOMCOMOJIBCKUH

MOCKOGCKUŮ

K0MC0M0nei\,

Tlpaeda, Ap?y.\ienmhi u OaKmu, OsoněK, MonomoK, COOL!), zápisem

výrazů při sledování ruských a českých televizních pořadů, při poslechu rádia a rovněž
prostřednictvím výpisků z některých knižních děl (S. Dovlatov, V. Pelevin, N. Kocábová).
Sebraný materiál byl doplněn za účelem komplexní strukturně-sémantické a slovotvorná
analýzy mluvy mládeže výrazy převzatými z odborných lexikografíckých prací (MokienkoNikitinová 2001, Levikovová 2003, Gojdová 2004a) a některých uživatelských internetových
slovníků (podrobněji viz 3.1 Principy výběru a fixace materiálu).
METODOLOGIE. Při porovnávání mluvy mládeže v ruštině a češtině bylo využito popisněanalytické, kvalitativní a srovnávací metody.

Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část se zabývá sociální diferenciací
jazyka, vzájemným vztahem argotu, žargonu a slangu a jejich pojetím v ruské a české
jazykovědné tradici a za cíl si klade určení místa a statutu mluvy mládeže v systému ruského
a českého národního jazyka. Úkolem druhé části je potvrdit vymezené teze a podat základní
charakteristiku mluvy mládeže, jež je zaměřena na určení její podstaty, základních zákonitostí
a funkcí. Třetí část zpracovává praktický materiál a přináší strukturně-sémantickou a
slovotvornou analýzu slovní zásoby mluvy mládeže v ruštině a češtině, jež umožňuje
porovnání těchto dvou jazykových útvarů v kontextu daných aspektů.
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I. SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE JAZYKA. MÍSTO MLUVY MLÁDEŽE
V SYSTÉMU NÁRODNÍHO JAZYKA
1.1 SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE JAZYKA
Jazyk představuje mnohovrstevnatý systém, jenž lze zkoumat z mnoha různých
hledisek - z čistě lingvistického, sociolingvistického, filosofického, psychologického aj.
Předmětem této kapitoly je jazyk jako fenomén sociolingvistický ajeho sociální diferenciace.
Jazyk je neoddělitelně spjat se svým nositelem, jenž zaujímá určité místo ve
společnosti. Tento vzájemný vztah jazyka ajeho nositele představuje klíčový pojem pro vědu
nazývanou sociolingvistika, jež se zabývá sociální diferenciací jazyka. Sociální diferenciace
jazyka představuje odraz sociální struktury společnosti v jazyce. Jazyk tak funguje jako
zrcadlo nastavené společnosti, odrážející její sociální rozmanitost. Sociolingvistika jako věda
zkoumá vliv sociálních faktorů na jazykový systém, na jeho funkční užití v procesu řečové
komunikace a na jeho vývoj a zároveň se zabývá také rolí, kterou hraje jazyk ve fungování a
vývoji společnosti.
Jazyk je jevem dynamickým, který prošel mnoha vývojovými etapami a není možno
na něj nazírat ze statického pohledu. Jazyk je neoddělitelně spjat se společností a jeho
existence je na ní bezprostředně závislá, a proto je nezbytně nutné zkoumat jazyk v
jeho sociálním kontextu.

Ruský jazykovědec V. M. Žirmunský tuto tezi formuluje

následovně: „ CoifucuibJícui ducfxpepemiuaifm >i3biKa daituoao očufecmeeHHoeo KOJuieKrnuact ne
Mojicem paccMampuGanibCH cmamucmumecKU, e nnocKocmu cunxponnoso cpe3a, 6e3 ynema
duitaMUKU coifuajibHoao pci3Gumwi H3biKa. }I3MK danuoů 3noxu, paccMampueaeMbiů e ezo
coifuajibiioů du(p(pepenifuaijuu,

eceada npedcmaejinem

cucmeMy G ÓGuotcenuu, pa3iibie

0'ieMenmbi xomopoů G pa3iioů Mepe npodyKmuGHbi u deia/cymoi

c pa3iioů CKopocmbio.

MexanunecKoe conocmaenene nocjiedoeamejibiioeo pnda curtxpowibix cpe30G maKOice ne G
cocmoHituu eocripomeecmu
MOHKU

duitcmuKy omoao deuoicenm. Onucbwcw cmpyKtnypy H3biKa C

3penm ee coifuajibnoů dmpfpepemiuaifuu,

Gydyufee, m. e.

GCIO

MU

do/iJiatbi ynumbieamb ee npouuioe u

nomeifucuibiiyio nepcnexmuGy ee coifucuibiioeo pci3GumiiH " (1968, 14).

Jazyková rozmanitost a variabilita je podmíněna mnoha různými faktory, ke kterým
patří podle O. A. Laptěvové především vzdělání, sociální status, sociální původ, sociální role,
které jedinec ve společnosti vykonává, členství v různých sociálních skupinách, ale také
faktory jako věk, pohlaví (američtí sociolingvisté mluví o tzv. mužském a ženském jazyce),
bydliště, profese, společné zájmy, záliby a rovněž konkrétní cíl, obsah, forma jazykové
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promluvy, prostředí, typ komunikačního kanálu a jiné působící okolnosti při komunikaci
jedinců (2003, 102).
Při trvalé a úzké komunikaci jedinců v rámci určité sociální skupiny se vytváří
podmínky pro vytvoření různých řečových zvyků a zvyklostí, pro upřednostňování různých
jazykových prostředků a rovněž ke vzniku specifického jazykového výraziva. Tímto
způsobem se v současném jazyce vyhranily specifické sociální jazykové útvary, jež jsou
organickou součástí národního jazyka. Abychom mohli zodpovědět otázky spjaté s existencí
a funkcí mluvy mládeže v jazykovém systému a společnosti, je nezbytné zaměřit se nejdříve
na národní jazyk jako celek, charakterizovat jeho strukturu, a tím vymezit vzájemný vztah
jednotlivých jazykových útvarů a určit místo mluvy mládeže v systému národního jazyka.
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1.2 STRUKTURA ČESKÉHO A RUSKÉHO NÁRODNÍHO JAZYKA
Národní jazyk je jedním ze základních znaků novodobého národa a zahrnuje všechny
jazykové podoby mluvené i psané. „Národním jazykem rozumíme soubor všech jazykových
útvarů a prostředků, jichž používají při přirozeném jazykovém

dorozumívání

příslušníci

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

či jazykům

národností.

Mnoho vršte vnato st národního jazyka

se odráží

v komplexu jednotlivých jazykových útvarů, jimiž je národní jazyk vytvářen: „ V současnosti
se národní jazyk český nejeví jako útvar jednotný.

V souvislosti se stále aktuální vnitřní

diferenciací sdělovacích potřeb současné vyspělé národní společnosti a v souvislosti s dalšími
faktory (místními, profesními, zájmovými aj.) se diferencuje na specifické jazykové útvary:
jazyk spisovný, interdialekty, dialekty, slangy a argot" (Hubáček 1988, 21-22). Toto
vnitrojazykové členění nalézáme rovněž v ruském národním jazyce (naifuonajibHbiů

H3UK),

který je členěn na tzv. Jiumepamypnbiů H3biK (spisovný jazyk), npocmopenue (obecný mluva),
duajiehcmbi (dialekty, teritoriálně diferencované jazykové útvary) a oicapeoubi (souhrnné
označení pro sociálně diferencované jazykové útvary) (Laptěvová 2003). Rozdílnosti ve
strukturním členění ruského a českého národního jazyka nalézáme

spíše v užívané

terminologii než v chápání podstaty uvedených jazykových útvarů.
Českému termínu „národníjazyk"

odpovídá v ruském jazyce termín „Haifuouajibiibiů

MUK". Spisovný jazyk je v ruštině označován jako „numepamypjibiů >i3biK", což poukazuje
v

obou jazycích na jejich původní funkční omezenost na písemnou formu. Nespisovné útvary

národního jazyka jsou tvořeny teritoriálně a sociálně diferencovanými jazykovými útvary.
Jako teritoriálně diferencované útvary jsou v české jazykovědné tradici označovány
••dialekty"(nářečí)

a

„interdialekty"(nadnářečí),

jimž

v ruštině

odpovídají

termíny

..duajiexm" a „unmepduaneKm". Zvláštním útvarem, stojícím na pomezí mezi teritoriálně a
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sociálně diferencovanými útvary, je tzv. ruské npocmopemie, jehož charakteristikou a
usouvztažněním s českým ekvivalentem, se budeme zabývat dále. Značně problematickou se
jeví

ve

srovnání

s teritoriálně

diferencovanými

útvary

otázka

členění

sociálně

diferencovaných jazykových útvarů. Překážkou v jednoznačném definování a rozčlenění této
skupiny nespisovného útvarů je jak nejednotnost názorů ruských a českých jazykovědců, tak i
nejednotnost terminologie. Z tohoto důvodu je nezbytné tuto problematiku podrobněji
analyzovat v samostatné kapitole. Usouvztažnění ruské a české terminologie v této oblasti
tvoří základní předpoklad pro pochopení podstaty a začlenění ruské a české mluvy mládeže
do systému národního jazyka.

Obr. 1 STRUKTURA ČESKÉHO A RUSKÉHO NÁRODNÍHO JAZYKA
Pro ilustraci struktury českého a ruského národního jazyka jsme vytvořili následující diagram,
jenž znázorňuje základní vztahy mezi jednotlivými jazykovými útvary a odráží také nejčastěji
preferovanou terminologii.
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1.2.1 Spisovný jazyk
Spisovný jazyk tvoří jádro národního jazyka a je považován za jeho nejdůležitější
útvar, neboť je jazykem reprezentujícím národní jednotu. Vzájemný poměr národního a
spisovného jazyka lze vyjádřit vztahem celku a jeho části. Spisovný jazyk je vždy jazykem
národním, avšak národní jazyk je spisovným pouze z určité části, neboť jeho přirozenou
součástí jsou i další, nespisovné útvary. Národní jazyk je pro jazyk spisovný zdrojem života.
Pokud spisovný jazyk nemá status jazyka národního, stává se něj jazyk mrtvý, jak je tomu
například u jazyka latinského nebo novořeckého. Spisovný jazyk na rozdíl od nespisovných
útvarů národního jazyka plní všechny funkce potřebné pro komunikaci daného národa a
kromě toho může plnit také funkci jazyka mezinárodního.
Český spisovný jazyk se historicky vyvinul na bázi středočeského nářečí. Základem
ruského spisovného jazyka se stalo starobulharské nářečí. Pojmenování spisovného jazyka
pochází od původně užívané, psané podoby. V ruštině odpovídá termínu „spisovný jazyk"
pojem „jiumepamyp/ibiů h3uk", tj. jazyk literatury, jenž rovněž poukazuje na původní oblast
jeho funkčního užívání. Spisovný jazyk je jazykovědci definován jako „celonárodně závazný,
funkčně nejvyšší a prestižní
symbol

národní jednoty"

útvar národního jazyka"

(Hubáček 1998, 22), „reprezentant

a

(Šmilauer 1972, 21), „KOMWieKCuoe uopMamueHO-cucmeMHOe

o6pa3oeanue, cucmeMa cucmeM" (Laptěvová 2003, 17). Spisovný jazyk nabyl v průběhu
svého historického vývoje určitých charakteristických rysů, které jsou nejčastěji v ruské a
české odborné literatuře klasifikovány jako: závaznost norem a jejich kodifikace, vazba na
tradici, pružná stabilita, systémovost, kontinuita, polyfunkčnost, stylistická rozvrstvenost,
existence písemné i ústní formy. V. Šmilauer charakterizuje spisovný jazyk ve vztahu
k nespisovným jazykovým útvarům jako mnohem abstraktnější a složitější, ale méně citový a
rovněž mnohem více konzervativnější útvar (1972, 21-22). Spisovný jazyk se tedy jeví jako
stabilnější a odolnější vůči změnám, než je tomu u nespisovných jazykových útvarů a
disponuje normou, jež představuje určitý soubor jazykových zákonitostí, které jsou závazně
Přijaty, kodifikovány. Pro spisovný jazyk je typický široký a propracovaný inventář
výrazových prostředků v oblasti slovní zásoby, frazeologie, slovotvorby a gramatické
variability. Spisovný jazyk je tak schopen postihnout i jemné myšlenkové nuance. Výstavba
sdělení je mnohem propracovanější a kompaktnější, než je tomu u nespisovných útvarů.
V určité míře zohledňuje spisovný jazyk také vlivy vyplývající z měnících se vyjadřovacích
Potřeb, neboť jej nelze izolovat od působení prostředků nespisovných útvarů. Na tento
ambivalentní charakter spisovného jazyka upozorňuje také V. Šmilauer: „Spisovný jazyk musí
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smiřovat dva protikladné požadavky. Zjedné strany musí udržovat souvislost s jazykem
předcházejících generací (neboť jejich literární dílo je pevnou složkou národní kultury) a
musí být ustálen, aby mohl dobře plnit svou funkci nástroje dorozumění. Z druhé strany se
musí přizpůsobovat měnícím se vyjadřovacím potřebám, nejen intelektuálním, ale i citovým.
Nesmí ustrnout" (1972, 21-22). Tyto změny se projevují především ve slovní zásobě a dále ve
skladbě, na rozdíl od konzervativnějšího pravopisu a tvarosloví. J. Hrbáěek a J. Hubáček dále
klasifikují uvnitř spisovného jazyka na základě jeho značného výrazového rozpětí tři vrstvy
stylově příznakových jazykových prostředků, které tvoří tzv. funkční vrstvy, jež mají stejnou
stylovou platnost. Tyto prostředky jsou označovány jako knižní, neutrální a hovorové
(Hrbáček 1995, 61-65; Hubáček 1998, 22). Knižní výrazové prostředky jsou charakteristické
pro písemné oficiální projevy. Neutrální výrazové prostředky tvoří základnu výrazových
prostředků spisovného jazyka, užívaných jak v mluvené, tak i psané podobě. Tyto prostředky
jsou stylisticky bezpříznakové a stojí mezi knižními a hovorovými. Hovorové prostředky se
uplatňují oproti

knižním

naopak

především

v mluvené

podobě.

Slouží

k běžnému

dorozumívání v rodině, mezi přáteli, v pracovním prostředí. Hovorové projevy se vyznačují
větší spontánností, konkrétností, expresivností a představují určitý styčný bod mezi jazykem
spisovným a nespisovným. Některé výrazy nespisové češtiny mohou nabýt obecně užívaného
charakteru, který přestává být pociťován jako nespisovný a mohou přejít do inventáře
spisovných hovorových prostředků.

19

1.2.2 Nespisovné útvary národního jazyka
Nespisovné

jazykové

útvary

jsou

tradičně

členěny

podle

horizontálních

(geografických, územních) a vertikálních (sociálních) kritérií. Jako nespisovné jazykové
útvary jsou v české jazykovědné tradici označovány tzv. teritoriálně diferencované jazykové
útvary, tj. dialekty (nářečí) a interdialekty (nadnářečí), a sociálně diferencované útvary, které
jsou na nejobecnější úrovni tříděny na slang a argot (Šmilauer 1972, Hubáček 1998). J.
Hrbáček navíc vyčleňuje kategorii tzv. běžné mluvy (běžně mluveného jazyka), kterou
charakterizuje jako nestrukturní útvar sloužící k běžnému dorozumívání (1995, 52-56). V
ruské jazykovědné tradici se setkáváme s určitými rozdíly jak v terminologii, tak i v třídění
jednotlivých nespisovných útvarů. Stejně jako v českém národním jazyce jsou i v ruském
vyčleňovány teritoriální dialekty - „ meppumopuanbnbie duaneKmbi". Samostatnou skupinu
tvoří tzv. „ npocmopenue ", jehož chápání je v ruské jazykovědě dosud nejednoznačné. Tento
útvar je nejčastěji klasifikován jako samostatná jazyková kategorie a je mu připisováno mezní
postavení mezi teritoriálními dialekty a sociálně diferencovanými útvary. Vývojově však
vykazuje příbuznost s dialekty, v rámci kterých je považován za jistý polodialekt (Laptěvová
2003, 83-89). Samostatnou

skupinu nespisovných jazykových útvarů tvoří

sociálně

diferencované útvary, jejichž chápání, členění a terminologie se v ruské a české tradici do
značné míry odlišují, a proto bude dále nezbytné tuto problematiku podrobněji zanalyzovat.

1.2.2.1 Teritoriálně diferencované jazykové útvary
Teritoriální dialekt neboli nářečí představuje jazykový útvar nespisovného jazyka,
jehož sféra působnosti je omezena na určité geografické území. Přitom je však nutno
zdůraznit často opomíjený fakt jejich sociální podmíněnosti, neboť teritoriální dialekty jsou
užívány určitým okruhem lidí, kteří tvoří rovněž sociální skupinu, která je představována
především venkovským obyvatelstvem starší generace. Na rozdíl od sociálně diferencovaných
útvarů je však nářečí útvarem strukturním, neboť disponuje vlastními prostředky zvukovými,
lexikálními i mluvnickými. Ve vztahu ke spisovnému jazyku nabývají dialekty podoby
územně i funkčně omezené, neboť jsou v současné době užívány pouze v ústní formě,
v běžné, každodenní a rodinné komunikaci a postrádají kodifikaci závazné normy. Je
nesporné, že byly vytvářeny písemné památky na bázi dialektu, ale jejich dalším
Přepracováváním docházelo k postupné asimilaci nářečních prostředků spisovným jazykem.
Teritoriální dialekty představují jednu znejstarších forem existence národního jazyka,
která vznikla před zformováním jazyka spisovného. J. Hubáček uvádí, že v souvislosti

s postupným vytvářením českého národního jazyka ve feudálním období docházelo k
poměrně rychlému vnitřnímu vývoji češtiny, zejména v období 12. -16. století. „ V souvislosti
s tímto vnitřním vývojem a s upevňujícím se feudálním systémem se zároveň začala čeština
diferencovat teritoriálně - vznikala místní nářečí (dialekty)" (1998, 21). V Cechách, na
Moravě a ve Slezsku se postupně vyvinuly na základě jazykové příbuznosti čtyři nářeční
skupiny, jež zahrnovaly další nářečí. Mezi tyto nářeční skupiny patřila nářečí česká v Cechách
a na západní Moravě, hanácká (středomoravská), moravsko slovenská (východomoravská) na
jihovýchodní Moravě a lašská (slezská) na severovýchodní Moravě a ve Slezsku (Šmilauer
1970, 20; Hrbáček 1995, 112-116; Hubáček 1998, 22-23). V souvislosti s obecnými
historickými změnami společenských podmínek, jež byly podníceny likvidací feudalismu a
rozvojem kapitalismu, docházelo k jazykové integraci, která přinesla nivelizační vlivy do
jednotlivých nářečí. Rozdíly mezi jednotlivými dialekty se začaly vyrovnávat. V Čechách
vlivem centralizačních snah nářečí postupně téměř vymizela, na Moravě mnohá zanikla.
Významnou roli tak získala tzv. nadnářečí (interdialekty, polodialekty), která označuje P.
Hauser jako oblastní slova

či regionalismy a dále je diferencuje na tzv. čechismy a

tnoravismy (1980, 21-23). Interdialekty představují jazykový produkt, jenž je vytvářen
vzájemným působením nářečí a spisovného jazyka. Územní platnost interdialektů nabyla
podoby značně rozsáhlejší, než tomu bylo u jednotlivých dialektů. Na území České republiky
jsou klasifikovány následující regionální interdialekty: obecná čeština, obecná hanáčtina,
obecná moravská slovenština a obecná laština (Hrbáček 1995, 117-119; Hubáček 1998, 23).
Nejdominantnější postavení

získala obecná čeština, která se vyvinula na

základě

středočeského nářečí a rozšířila se do celých Čech a aktivně proniká také na Moravu,
především do měst. Obecná čeština je velmi často užívána ve funkci běžné každodenní mluvy.
Běžná mluva zahrnuje nejen prostředky obecné češtiny, ale také směsici prostředků
hovorových a slangových. Obecná čeština je někdy označována také jako nadregionální
jazykový útvar a silně působí na spisovný jazyk. Není však jazykem celonárodním, ani
nedisponuje jednotnou podobou jako jazyk spisovný.
Na území ruského státu se teritoriální dialekty historicky vyvinuly na základě
kmenového členění východních Slovanů, kteří v průběhu 5. až 8 století našeho letopočtu
osídlili východ Evropy a rozčlenili se na jednotlivé kmeny. Na tomto teritoriu se postupně
vyvinuly tři východoslovanské jazyky - ruština, ukrajinština a běloruština. O. A. Laptěvová
uvádí, že na místě původních sídel kmenů vznikala ve středověku feudální knížectví a
Postupně se na jejich teritoriu vyvinuly jednotlivé dialekty, které vycházely původně z
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kmenových a později feudálních nářečí. Dialekty byly jazykem ruského národa a se vznikem
ruského spisovného jazyka v 10-11. století se staly jeho důležitým zdrojem (2003, 83-85).
Současně s termínem „duaneKm" užívají ruští jazykovědci pro označení sociálně
diferencovaných útvarů rovněž termíny „eoeop" a „ napenue". Tyto termíny jsou v praxi
často užívány jako synonymní. V odborné literatuře jsou však užívána následující spojení,
zafixovaná jako lingvistické termíny: „aoeop odnou depeenu, lODicnopyccKue soeopbi,
lojiatofíejiUKopyccxoe napenue,
duajiehcmiibie oóbedunenua,

pyccKue

napodnue

aoeopbi, duanexmnbie

duaneKmnbie ocoóennocmu,

pa3Jiunm,

duaneKmnue zpynnbi".

Z výše

uvedeného lze stanovit, že nejmenší dialektní jednotka je nejčastěji nazývána jako jednotlivý
„ soeop " a souhrn stejnorodých govorů pak tvoří „ napenue ".
V soudobé

ruské

odborné

literatuře,

jež

se

zabývá

klasifikací

teritoriálně

diferencovaných jevů, jsou vyčleňovány následující nářeční skupiny, jež se vyskytují na
území současného ruského státu: tzv. severoruská a jihoruská nářečí - „ceeepnopyccKoe
napenue" a „tooicnopyccKoe napenue", mezi kterými existuje řada opozičních jazykových
vztahů, které se velmi zřetelně projevují především na fonetické úrovni. Mezní postavení
mezi těmito dvěma skupinami zaujímají tzv. „cpednepyccKue eoeopbi" (Laptěvová 2003, 8687). Vlivem koncentrace obyvatel ve velkých městech nabývají v Rusku na významu rovněž
tzv. interdialekty - „ unmepduajieKmbi", která vyrovnávají rozdíly mezi jednotlivými dialekty
a jsou vystaveny silnému působení spisovného jazyka.
Současná jazyková situace na českém území je charakteristická ustupováním vlivu
dialektů a jejich postupnou asimilací. V Rusku však teritoriální dialekty plní i nadále
důležitou funkci v každodenní komunikaci, a to především ve vzdálenějších regionech, kde
žije mnoho lidí na vesnici a uchovává si původní zvyky a kulturu, jež je spojena také s jejich
jazykem. Tato skutečnost je podmíněna jak teritoriální rozlohou ruského státu, tak i sociální
situací ruského obyvatelstva.
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1.2.2.2 Obecná mluva (IIpocTopeMne)
Jazykový

útvar zvaný

„npocmopenue"

představuje jeden

z nejsložitějších a

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

historicky formovalo spolu se vznikem velkých měst, jejichž kláštery

představovaly centrum ruského písemnictví. Města se formovala na teritoriu původních
kmenových osídlení, ze kterých postupně vznikala feudální knížectví, která dala vznik ruským
guberniím a oblastem. Města se tak stala centry, jež byla obklopována jednotlivými dialekty,
které v městském prostředí vytvořily nový asimilovaný produkt - npocmopenue, jenž ztrácel
v městském prostředí svůj původní nářeční charakter a vytvořil určitý polodialekt (2003, 92).
Nej širší chápání tohoto jazykového útvaru zahrnuje prvky, které nejsou omezeny jak
sociálně-profesionální, tak i teritoriální příslušností a npocmopenue je vyčleňováno jako
samostatný produkt, zaujímající mezní postavení mezi teritoriálně a sociálně diferencovanými
útvary. Tatáž charakteristika je podle S. Gojdové připisována v současné době také slangu a
v ruské odborné literatuře se lze nezřídka setkat s pojmem „uoeoe Kanecmeo cnenaa", jímž je
označováno

npocmopenue

či

s

termíny

„ Jicapzoiímupoeawioe

npocmopenue"

a

« npocmopenue no eepmuKcmu", které jsou užívány pro označení slangu (2004a, 14-16). Tento
přístup je však do značné míry zjednodušující, neboť npocmopenue je očividně pojmem
širším než slang. Ruský jazykovědec V. V. Chimik řadí k tomuto útvaru kromě jiných výrazů
také lexikální jednotky sociálně diferencovaného původu, „Komopue ympamunu noKajibuyio u
coijuaiibnyio oapaituneuuocmb, emanu oóujeynompeóumenbiibíMU eduuuyaMU, no c ocoúoú
<fty/iKifuoJtanbuo-pesucmpoeoů

(pyiiKifueů

cnuMcenuozo

oóuxodnoao,

3Moi\uoncuibuo-

oiienonnoao ucnonb3oeauun" (1999, 21-25).
Z výše uvedeného vyplývá, že nelze jednoznačně usouvztažnit ruské npocmopenue
s

jemu odpovídajícím českým ekvivalentem, neboť statut tohoto útvaru není v ruské odborné

literatuře dosud jednoznačně určen. Pokud budeme vycházet z teze O. A. Laptěvové, která
charakterizuje npocmopenue jako polodialekt, jenž vznikl vzájemným působením dialektů a
spisovného jazyka, lze tomuto útvaru přiřadit ekvivalent v podobě obecné češtiny, která je
však pouze jedním z polodialektů rozšířených na území českého státu. Obecná čeština však
zaujímá nej dominantnější postavení mezi ostatními interdialekty, což umožňuje přeložit
termín npocmopenue do češtiny jako obecná mluva.
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1.2.2.3 Sociálně diferencované jazykové útvary
Sociálně

diferencované

jazykové

útvary

představují

samostatnou

skupinu

nespisovných útvarů, jež jsou na rozdíl od teritoriálně diferencovaných útvarů podmíněny
faktory sociálními. Kromě termínu „sociálně diferencované jazykové

útvary" se v české

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

„sociálnínářečí",

„vrstvová nářečí", „společenská nářečí", „speciální nářečí", „zvláštní nářečí",
mluva", „žargon",
„profesionální
„sociolekt"

„argot",

dialekt",

„pracovní slang", „profesionální

„stavovské

jazyky",

„sociální

„pracovní

slang", „zájmový

jazyky",

„hantýrka",

slang",
nověji

aj., jež označovaly sociálně diferencované útvary v odlišném rozsahovém i

obsahovém chápání. V ruské odborné literatuře se setkáváme s termíny „coi^ucuibHbie
aapuanmbi

pěnu",

„peueebie

cmunu",

„cyčcmaudapm",

„0icapeouu3upo6anHaH neKcuKa", „CHUDicennan paszoGopuan

pa3aoGopnan JieKcuKa", ,, cnem ", ,, uumepjicapzoii",

ynompečnenuH",

„coi\ucuibHbiů

ducmeKm",

„apzo",
jieKCUKa",

„ otcapzou",
„npocmopemw-

„ OKcnpeccueuan neKCUKa pa3Z0e0pH020

„cov^uonexm"

aj.

Termín

„coi\ucuibnuú

duajiexm", jenž je ruskými sociolingvisty hojně užíván, však dosud není v ruské odborné
literatuře jednoznačně definován. Tento termín je upřednostňován především v americké
lingvistice a naznačuje svým pojmenováním určitou souvislost mezi sociálně a teritoriálně
diferencovanými útvary. V ruské odborné literatuře se původně užívalo termínu „ducuiexm"
pouze ve významu dialekt teritoriální. Později se objevují širší definice, ve kterých je dialektu
připisována také doplňková funkce komunikačního prostředku jednotlivých sociálních skupin.
Takovouto definici lze nalézt například ve Slovníku lingvistických termínů (Achmanovová
2004, 131). V. M. Žirmunský zařazoval k sociálním dialektům nejen dialekty teritoriální, ale
také polodialekty a spisovný jazyk (v jeho hovorové a písemné formě) a považoval je za tzv.
»sociální úrovně jazyka"

(1936), neboť jak již bylo uvedeno výše, teritoriální dialekty jsou

vymezeny nejen geograficky, ale jejich nositeli jsou také určité sociální skupiny. Kromě toho
J e spojuje vlastnost funkčního omezení a nenormovanost ve vztahu ke spisovnému jazyku.
Tomuto pojetí sociálních dialektů však odporuje několik podstatných skutečností.
Teritoriální dialekty vznikly přirozeným historickým vývojem a stojí v protikladu vůči normě
spisovného jazyka na všech jazykových úrovních, což umožňuje jejich řazení ke strukturním
jazykovým

útvarům.

Sociálně

diferencované

útvary

naopak

vznikaly

v

důsledku

Profesionální, skupinové, stavovské a věkové diferenciace společnosti a disponují vlastními
Jazykovými prostředky pouze na úrovni lexikální. Vlastní gramatické a fonetické prostředky u
těchto útvarů chybí a jsou realizovány nejčastěji na mluvnickém základě obecné a hovorové
mluvy. O. A. Laptěvová rovněž odmítá užívání termínu dialekt ve funkci označení sociálně
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diferencovaných jazykových útvarů a svůj názor argumentuje následujícím tvrzením: „IJod
coifuajibitbiMU ducweKmaMu noiamaiomcn ne cucmeMnbie, a Jiuuib neKcmecKue ocoóennocmu
pěnu omdejibiibix coi\ucuibnux u npocpeccuonajibitbix epynn, a marnice epynn eo3pacmnbix.
3mom

ux eedyufuů

npu3naK - omcymcmeue

ocoóennocmeů

e oónacmu cponemuKu u

zpaMMamuKu, zde e uux ucnonb3yiomcn o6u{enapod}ibie u oóiqejiumepamypnbie H3biKoeue
cpedcmea - KopewtbiM 0Ópa30M orruimaem ux om mpaduijuouubix meppumopuajibHbix
KpecmbHitcKux duajieumoe u nomoMy ne no3eonHem xapaKmepu3oeamb ux KOK ducuieKinu. Tlo
ceoeů npupode 3mo oicapzoiibi. Onu uecucmeMiibi, neycmomuebi
o6H3amejibitbi K ynompeójieuuio
CKJiadbieajiucb

OCKOMU,

u

ne

u dbicmpomemiu.

Onu ne

eceo6ii{U. TeppumopcuibUbie otce ducuieKmu

onu apxaumtbi, Koucepeamueubi, ycmoůnuebi, cucmeMHbi. Tlocnednee

03naHaem, nmo duaneKrnubie H3biKOGbie ocoóennocmu

npedcmaejienu

na ecex ypoennx

n.3biKa" (2003, 85-86). Tato skutečnost vylučuje charakterizovat sociálně diferencované
útvary jako útvary strukturní a tedy i jako dialekty. S ohledem na tuto skutečnost budeme
nadále užívat pro označení sociálně podmíněných jazykových útvarů neutrální
„sociálně diferencované jazykové

termín

útvary".

V české odborné literatuře se vytříbila poměrně stabilní a širokým okruhem
jazykovědců přijímaná klasifikace sociálně diferencovaných jazykových útvarů. V této
klasifikaci jsou vyčleňovány dvě základní skupiny sociálně diferencovaných útvarů, a to
argot a slang. Slang je dále diferencován na mluvu profesionální (profesní) a vlastní slang mluvu zájmových skupin. Argot je v české odborné literatuře tradován jako „tajná mluva"
deklasovaných společenských živlů a argotismům (vrstvě nespisovných argotických útvarů) je
Přiřazován charakter zaměřený výlučně na utajování informace (Oberpfalcer-Jílek 1934,
Šmilauer 1972, Hauser 1980, Hrbáček 1995, Hubáček 1998). Profesionální (profesní) slang
v

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

Pracovním prostředím. Profesionální slangová slovní zásoba „zahrnuje soubor nespisovných
názvů odborných a pojmenování a obratů rozšířených v daném pracovním okruhu " (Hauser
1980, 23). Tyto slangové výrazy slouží jak k dorozumívání nositelů profesionálního slangu,
tak i k vyjádření příslušnosti k danému kolektivu. Motivace vzniku jednotlivých pojmenování
v

profesionálním slangu je určována především potřebou stručného a zároveň jasného a

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

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

sdruženými pojmenováními, se u profesních slangů hojně uplatňuje univerbizace. Některé
slangové výrazy pak dokonce pronikají do spisovného jazyka jako termíny. J. Hubáček ve své
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publikaci

O českých

slanzích

vyčleňuje následující profesionální slangy:

hutnický,

železničářský, hornický, dopravní, myslivecký, rybářský a rybníkářský, včelařský, zemědělský,
řemeslnický,

stavbařský,

technický, policejní,

lékařský,

filmařský,

divadelní,

herecký,

politický, publicistický, úřednický, motoristický, letecký, vězeňský aj. a sám dodává, že tímto
výčet profesionálních slangů rozhodně nekončí, neboť každá profesní oblast disponuje
alespoň minimem profesních slangových výrazů. Pokud však profesionální slang své nositele
ztratí, zaniká. K zaniklým českým slangům Hubáček řadí například slang vorařský, šumařský,
drátenický, mlynářský či nunvářský - slang zvěroklestičů (1979).
Jako druhou skupinu nespisovného sociálně diferencovaného výraziva vyčleňují čeští
jazykovědci slang zájmový neboli skupinový, jenž představuje nespisovnou mluvu různých
zájmových skupin. Tato definice však nevystihuje celistvý charakter zájmových slangů. Určit
rozdíl mezi zájmovou a pracovní skupinou není vždy jednoduché. Jako slang čistě zájmové
skupiny označuje J. Hubáček slang trampský. K zájmovým slangům jsou řazeny také slang
studentský a vojenský, i když nejde výlučně o skupinu zájmovou, ale především pracovní.
Uvnitř těchto skupin se však vytváří silné citové vazby, které se odráží v charakteru mluvy,
která se značně liší od čistě pracovních skupin. Odlišnost zájmového slangu od
profesionálního je podle J. Hubáčka, který užívá pro označení těchto útvarů termín sociolekt,
pociťována především v jeho funkci a charakteru. Vznik slangových výrazů zájmových
skupin nebývá motivován snahou o stručné a jednoznačné vyjádření, ale naopak snahou o
vyjádření obrazné, hravé a originální. Velice zřetelně se zde projevuje snaha o vyjádření
emocí a příslušnosti k dané skupině. Mnohé lexikální jednotky nesou silný příznak
expresivity, užívá se hojně výrazů synonymních a metaforických. Hravost se projevuje také
v nejrůznější záměrné deformaci slov. Hubáček však doplňuje, že prostředky jazykové hry a
expresivity se mohou vyskytovat samozřejmě i v profesionálních slanzích a jako příklad uvádí
názvy lokomotiv v železničářském slangu: bobina - lokomotiva řady E 469, E 499,
s podvozkem mezinárodního typového označení Bo+Bo (nesprávně čteného bobo místo bnula, b-nula); karkulka - lokomotiva řady T 444.0, podle červeného nátěru aj. Celkově
klasifikuje J. Hubáček 41 zájmových a profesionálních slangů (1979).
V ruské

odborné

literatuře

se

setkáváme

s podrobnou

klasifikací

sociálně

diferencovaných útvarů například u M. A. Gračeva v publikaci o ruském argotu. Gračev
vyčleňuje samostatnou skupinu žargonů (otcapeoubi), argot deklasovaných živlů {apzo
deKJiaccupoeawtbix) a smluvené jazyky řemeslníků a potulných obchodníků {ycnoenue >ubiKu
PeMecjiewtUKoe omxoduuKoe u úpodnnux mopaoeifee). Žargony Gračev dále člení na čtyři
skupiny: žargony třídně-vrstevní

{Kjiaccoeo-npocjioemibie), jež byly zastoupeny mluvou
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šlechticů, měšťanů, rolníků, duchovenstva atd., žargony výrobní (npou3eodcmeewibie), které
jsou užívány nositeli libovolné profese, žargony podle zájmové činnosti a žargony mládeže
(MojiodéoicHbie Jicapzoiibi), za jejichž nositele Gračev považuje žáky a studenty, pracující
mládež a neformální mládežnické skupiny (1997). Podobnou klasifikaci navrhl V. D.
Bondaletov, který vycházel z hlavní funkce sociálně diferencovaných útvarů, charakteru
jejich lexikálně-pojmového systému, oblasti a podmínek užívání, typů slov, slovotvorných
způsobů a řady jiných strukturně-jazykových a extralingvistických faktorů. Bondaletov na
základě těchto aspektů klasifikuje čtyři základní skupiny sociálně diferencovaných útvarů: 1.
vlastní profesionální

„jazyky"

(coócmeeHno npotpeccuonajibHbie

„H3UKU"); 2. skupinové

neboli korporativní žargony (zpynnoGbie wiu Kopnopamuenue zicapzonbi); 3. smluvené
(argot) [ycnoeitbie R3UKU (apzo)]\

4. žargon (argot) deklasovaných

jazyky

živlů [otcapzoH (apzo)

deKJiaccupoeanitbix]. První skupinu tvoří mluva představitelů určité profese či vykonávané
činnosti. Zde Bondaletov uvádí jako příklad mluvu mysliveckou (H3biK oxomnuKoe),
rybářskou (H3biK pbióo/ioeoe), hrnčířů (zounapoe), obráběčů dřeva (depeeooódenoHHUKoe),
dělníků

zpracovávajících

(cmeK0JibU{UK0e), zvěrolékařů

vlnu

(uiepcmoóumoe),

(KOUOGOJIOG),

vozků

kamnářů

(HMU{UKOG),

(nennuKoe),
zedníků

sklářů

(KOMEIIUFUKOG),

omítkářů (uimyKamypoG), malířů (Mannpoe), bednářů (óondapeů), ševců (canootcnuKoe) aj.
V jejich případě se nejedná o speciální jazyk ve vlastním slova smyslu, ale spíše o speciální
slovní zásobu. Skupinové neboli korporativní žargony představují mluvu určitých blízce
propojených skupin (studenti, žáci, sportovci, vojáci aj.). Tyto sociálně diferencované
jazykové útvary na rozdíl od profesionální mluvy obsahují lexikální výrazy, které označují
expresivně a odlišně obecně známé pojmy. Tzv. ycnoeubie H3bixu (apzo) byly rozšířeny
v době carského Ruska. Nejznámějšími nositeli těchto jazyků byli tzv. ocpenu, což byli drobní
obchodníci Vladimirské gubernie, kteří se se svým zbožím potulovali po Rusku. Žargon
(argot) deklasovaných

živlů neboli zlodějská hantýrka (eopoecxou

H3UK)

představuje podle

Bondaletova profesionální jazyk deklasovaných živlů - žebráků, tuláků, zlodějů a některých
společenských skupin jako potulných obchodníků a řemeslníků. Oblast užívání žargonu
deklasovaných živlů je pak vymezena nejčastěji vězeňským prostředím a kriminální činností
(1974).
Ruská i české odborná literatura, jež se zabývá sociálně diferencovanými jazykovými
útvary, je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Značně problematickou oblast vždy představovala
otázka jednotné terminologie. Následující kapitola si klade za cíl přiblížit odlišnosti a
spojitosti v chápání sociálně diferencovaných jazykových útvarů jak u jednotlivých
Jazykovědců, tak i v české a ruské jazykovědné tradici. Neméně důležitým je rovněž
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usouvztažnění terminologie, jež je užívána v češtině a ruštině. Zodpovězení těchto otázek
tvoří nezbytný předpoklad pro jednoznačné určení statutu mluvy mládeže v ruštině a češtině,
jejího vztahu k sociálně diferencovaným jazykovým útvarům a pro její další výzkum.
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1.3 VÝKLAD POJMŮ ARGOT, ŽARGON A SLANG V RUSKÉ A ČESKÉ
ODBORNÉ LITERATUŘE
Abychom mohli jednoznačně objasnit vztah mluvy mládeže k jednotlivým sociálně
diferencovaným jazykovým útvarům, je nezbytné definovat jednotné pojetí klíčových
sociálně podmíněných jazykových útvarů, kterými jsou argot, žargon a slang. Tento úkol je
ztížen nejednotností názorů různých škol i jednotlivých lingvistů na terminologii a definici
těchto pojmů a jejich vzájemný vztah. Často se proto s nadsázkou hovoří o samotném žargonu
lingvistů.
V následující kapitole se seznámíme s vývojem a současným stavem chápaní těchto
termínů v české a ruské odborné literatuře a určíme definice těchto pojmů, ze kterých budeme
vycházet v dalším výzkumu mluvy mládeže.

1.3.1 Argot
Pojem argot představuje původem francouzský termín označující jazyk žebráků,
zlodějů a cikánů. V současném francouzském jazyce má termín argot tentýž význam jako
termín slang v anglicky mluvících zemích a označuje souhrn neterminologických slov, jež se
líbí určité sociální skupině. V české jazykovědné tradici se chápání pojmu argot nevyvíjelo
natolik složitě jako je tomu u slangu. Problematikou pojetí argotu v české jazykovědě se
Podrobně zabývala A. Jaklová ve svém příspěvku Pa3eumue nounmim „apzo"

E

HCUICKOU

numeucmuKe. Autorka uvádí přehled jednotlivých publikací a slovníků věnovaných v české
lingvistice argotu a analyzuje výsledky konferencí o slangu a argotu, jež se konaly
v posledních dvou desetiletích 20. století v Plzni. Podle Jaklové se s první rozsáhlou fixací
více než 1000 výrazů českého argotu setkáváme na počátku 20. století v podobě Slovníku
české hantýrky (1914), jehož autorem byl František Bredl. Autor neužíval termínu argot, ale
Pouze hantýrka, který ztotožňoval s německým termínem Rotwelsch (Užití termínu Rotwelsch
bylo poprvé doloženo v roce 1250 a bylo užíváno pro obecně nesrozumitelný, záludně užitý
způsob vyjadřování. Slovo Rot (mn. č. Rotte) označovalo tuláky obecně. Výraz walsch
(welsch) byl původně užíván pro označení komolené řeči podomních obchodníků ze
švýcarského kantonu Wallis. Brzy se toto označení přeneslo na románské a nakonec na
všechny cizí jazyky, jejichž neznalost vyvolávala v německých měšťanech nechuť. První
speciální výrazy zlodějské hantýrky byly tradovány od roku 1342. Mnohé z těchto užívaných
lexikálních jednotek pocházely zcikánštiny a židovského jazyka (Stedje 1989, 198-202,
Bedurftig et al. 1990, 4157). Při sestavování slovníku využil Bredl jak autentických zápisů
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z konce 16. století z výslechů zločinců, tak i několik méně rozsáhlých rukopisných slovníků.
Jako další lexikon českého argotu, obsahující téměř 3000 výrazů, uvádí Jaklová německy
psanou publikaci Eugena Rippla Zum Wortschatz des tschechischen Rotwelsch, jež byla
vydána v roce 1926. Rippl vycházel při sběru materiálu z Bredlova slovníku, z drobných
časopiseckých příspěvků a také z děl autorů, jež psali o životě pražské společenské spodiny,
tzv. pepiků. Za zajímavou publikaci považuje Jaklová slovník O. Nováčka Brněnská plotna
(1929), ve kterém autor fixuje nejen slovní zásobu argotické mluvy v brněnských ulicích, ale
pokouší se také o sociální a psychologickou charakteristiku jejích nositelů. Charakteristickým
příznakem brněnské plotny je německo-český bilingvismus (německá slova tvoří téměř 70%
slovní zásoby). První teoretickou publikaci podávající všeobecnou klasifikaci pojmů argot a
slang, představuje nejen podle Jaklové, ale i mnohých dalších českých jazykovědců stať F.
Oberpfalcera-Jílka Argot a slangy (1934), ve které označuje argot jako mluvu profesionálních
zločinců a jim blízkých podezřelých jedinců. Rozdíl mezi slangem a argotem nedefinuje
z hlediska lingvistického, nýbrž sociologického. V 30. letech vychází německá publikace
Karla Taimera Das tschechische

Rotwelsch.

Entstehung

und Schichten,

v níž autor

charakterizuje český argot jako profesionální a stavovskou mluvu nejnižších společenských
vrstev a zdůrazňuje její tajný charakter. V předmluvě Taimer uvádí bibliografii prací
publikovaných o argotu na konci 19. století a v první třetině 20. století ve slovanských a
Převážně českých zemích (Jaklová 2001, 58-62).
Ve všech pracích, jež byly publikovány v první třetině 20. století, se setkáváme s
terminologickou nejednotností. Autoři v nich současně bez sémantické diferenciace užívají
Pojmů argot, hantýrka a žargon. Tvůrci německy psaných publikací o českém argotu, jak
uvádí A. Jaklová, užívali termíny - Rotwelsch, Kundensprache, Schelmenrede,
r

otwelsche Sprache, Gaunerausdrucke,

Hantýrka,

Jargon. Společným atributem všech prací bylo

funkční vymezení argotu, jemuž byla shodně připisována funkce tajné mluvy, jež
Představovala prostředek boje společenské spodiny se společností. Všichni autoři také
poukazovali na velké množství přejatých slov.
Zájem o nový výzkum argotu byl aktivizován teprve v posledních dvou desetiletích
20. století. Nové podněty pro výzkum argotu a slangu přinesly vědecké konference v Plzni,
Jejichž výsledky shrnuje A. Jaklová. Tradiční pojetí argotu jako tajné mluvy společensky
dolovaných skupin, jejíž hlavní funkcí je boj se společností a ochrana před ní, mnozí čeští
vědci začali zpochybňovat a navrhovali nové pojetí argotu. Nové vědecké přístupy vycházely
z potřeby nově definovat argot a určit jeho funkci v podmínkách komunikace a rovněž také
nově určit vztah argotu k jednotlivým sociálním, profesionálním a jiným skupinám současné
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společnosti. Charakter úmyslného utajování začal být zpochybňován a argotu je nově
připisován také profesionální charakter, neboť zlodějství a antisociální činnost byla
považována v době svého vzniku za profesi. Nezřídka rovněž zazníval návrh považovat za
argot pouze historickou argotickou slovní zásobu. O kompromis mezi různými názory na
podstatu argotu se pokusil J. Suk, který navrhl, aby se omezilo užití termínu argot na případy
vědomého utajování informace a pro všechny ostatní případy navrhl termín slang (Jaklová
2001,58-62).
Pojetí argotu jako mluvy společensky deklasovaných a izolovaných společenských
skupin, jež je srozumitelná pouze pro jejich příslušníky a slouží zpravidla k utajení informace,
se odrazilo v publikacích mnohých českých jazykovědců a odpovídá rovněž současným
tendencím chápání argotu v české lingvistice (Šmilauer 1972, 21, 45; Hauser 1980, 27-29;
Havránek-Jedlička 1986, 9, 421; Hrbáček 1995; Hubáček 1998, 24; Petráčková-Kraus 2001,
68). Pojem argot je naprostou většinou soudobých českých jazykovědců ztotožňován
s termínem hantýrka a Hrbáček jej označuje dokonce jako tzv. slang společenské spodiny
(1995, 121). Se ztotožňováním argotu a slangu se setkáváme i ve Slovníku spisovného jazyka
českého (1989, I. díl/48). Tyto společensky deklasované skupiny, označované také jako
společenská spodina či asociální a kriminální živly, jsou nejčastěji konkretizovány v podobě
Pobudů, zlodějů, prostitutek, kasařů, recidivistů, chuligánů, podvodníků, tuláků, překupníků
aj. Stejně jako ostatní sociálně diferencované útvary je i argot nestrukturním jazykovým
útvarem a tuto skutečnost zdůrazňují ve své definici autoři Akademického slovníku cizích slov,
v němž je argot charakterizován jako „mluva příslušníků

společensky

izolovaných,

deklasovaných vrstev, založená na souboru výlučných, jiným nesrozumitelných slov a obratů
(s gramatickou stavbou a základním slovním fondem přejatým z běžně mluvené podoby
národního jazyka), hantýrka; zlodějský a. " (Petráčková-Kraus 2001, 68). J. Hubáček uvádí,
Ze

,, argot bývá označován jako „ tajná mluva" užívaná lidmi pohybujícími se na periferii

lidské společnosti (zloději, vandráky, recidivisty, kasaři, prostitutkami apod.; argotem se
Rozumí vrstva nespisovných názvů (argotismů) sfunkcí
skutečnost (např. vočko = nežádoucí pozorovatel,

záměrně utajit

pojmenovávanou

rozšít káču = vyloupit

pokladnu,

r

ozmajsírovat psy = vypáčit zámky, stříkačka = pistole, zatloukat = zapírat apod. " (1998,

24). V této definici jsou obsaženy všechny tři základní příznaky argotu: 1. mluva společensky
deklasovaných skupin; 2. nesrozumitelnost pro nezasvěcené; 3. vědomě utajovací charakter.

31

V ruské odborné literatuře se problematikou argotu zabývalo rovněž mnoho
jazykovědců a sociolingvistů a nalezneme v ní velmi dobře propracovanou sociálněpsychologickou charakteristiku nositelů tohoto jazykového útvaru. Významný přínos pro další
výzkumy argotu přinesly teze V. M. Žirmunského, publikované v roce 1936 v knize
HaiiuoHcuibHbiú H3biK u coifuajibiibw ducuieKmbi. Zirmunský užívá při klasifikaci argotu
rovněž termínu žargon. Argot označuje jako druh žargonu a za specifický příznak argotu
považuje jeho profesionální funkci, čímž se liší od žargonu. V. D. Bondaletov (1974) a L. I.
Skvorcov (1979a, 23-24) pojetí argotu dále rozpracovávají a pod tímto termínem shodně
chápou mluvu zločinců, deklasovaných živlů a přitom poukazují na jeho tajný charakter a
uzavřenost. Jazyk zlodějů nazývají rovněž termínem (ftenx nebo ÓJiamnan My3biKa. Podle V.
V. Chimika lze pod termínem argot chápat také jazyk užívaný v některých profesích,
sociálních skupinách, pro jejichž mluvu jsou charakteristické tytéž rysy jako u řeči
deklasovaných živlů (2000). Ovšem v důsledku komunikace představitelů různých skupin
mohou argotismy vycházet za hranice úzce profesionálního užívání a stávají se z nich
3icapzoHU3Mbi. Proto nelze argot považovat za absolutně uzavřený systém. Hranice mezi
žargonem a argotem se tak stává nejasnou. Ve Slovníku lingvistických termínů O. S.
Achmanovové je termín argot ztotožňován s termínem žargon. Rozdíl mezi nimi vidí
Achmanovová pouze v nepřítomnosti příznaku hanlivosti u argotu (2004, 53).
Nej ucelenější definici argotu, jež zahrnuje jeho základní tendence a charakteristiky,
Přináší

L.

I.

Skovrcov:

"Apzo

-

omo

cotjuaribuan

pa3no6udnocmb

pěnu,

xapaKmepmupyioinaHcn y3Konpo(peccuoHcuibnoů wiu ceoeo6pa3no oceoeuuoů (e cubiaiosou
u

cji06006pa30Gamejibii0M

3-neMeumaMu ycnoenocmu,

omnouienuHx) očufeynompečumejibrioů
ucKyccmeennocmu

u

JieKCUKOU,

„maůnocmu".

Apzo

nepedm

c

mmemcH

n

puuaójieoicnocmbio omnocumejibno 3aMKHymux coijuajibiibix zpynn u cooóufecme. Ocnoeuaíi

vyHKifux apzo - óbimb cpedcmeo.u ux o6oco6neuwit omdenenun om ocmajibHoů nacmu
°6u{ecmea. B cmpozo mepMwiojiozmecKOM

cMbicne

apzo - omo penb umoe oCnuecmea,

deKnaccupoeawtbix zpynn u yzonoenozo Mupa: nuufux, eopoe, Kamepjiciibix mynepoe u m.n. "
(1979a, 23-24). Skvorcov tak argotu přisuzuje relativně uzavřený charakter a do jeho
lexikálního inventáře řadí jak jednotky úzce profesionální, tak i osobitě osvojené všeobecně
užívané výrazy. Hlavní funkci argotu vidí Skvorcov ve snaze jeho nositelů vyčlenit

se

Prostřednictvím své mluvy od ostatní části společnosti. Je zmíněna i snaha o utajování
některých jevů. Skvorcov uvádí i úzce terminologické pojetí argotu, které pojímá tento
Jazykový útvar jako mluvu společenské spodiny. Toto úzké pojetí argotu lze usouvztažnit s
c

hápáním termínu argot v současné české jazykovědě a sociolingvistice.
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1.3.2 Žargon
Termín žargon (fr.jargon) pochází z francouzštiny a je ve francouzských výkladových
slovnících klasifikován jako tzv. „zkažený jazyk" (langue corrumplu), jehož nositeli jsou
drobní zlodějíčkové a podvodníci (S. Gojdová 2004a, 36). V současné české odborné
literatuře se s pojmem žargon při klasifikaci sociálně diferencovaných jazykových útvarů
často vůbec nepracuje a užívá se pouze termínů slang a argot. Autoři Slovníku spisovného
jazyka českého uvádí následující definici žargonu: „mluva urč. společenské skupiny n.
pracovního společenství; hantýrka, slang." (1989, VIII. díl/460). V Akademickém slovníku
cizích slov nalezneme téměř identické pojetí žargonu, jenž je charakterizován jako „způsob
vyjadřování určité společenské skupiny nebo pracovního společenství, případně i hantýrka:
žargon periferie; studentský žargon slang; zlodějský žargon argot" (Petráčková-Kraus 2001,
825). Z výše uvedených definic vyplývá, že je termín žargon volně zaměnitelný s pojmy slang
1

argot. Toto pojetí žargonu lze nalézt i v dříve vydaných pracích dalších českých jazykovědců

(Trávníček 1958, Dvonč 1957).
V ruské odborné literatuře označují někteří jazykovědci a sociolingvisté termínem
žargon na straně jedné profesionální a zájmovou mluvu (v češtině slang) a na straně druhé je
žargon ztotožňován s jazykem deklasovaných živlů, tj. s argotem. Termín žargon užívají další
ruští jazykovědci také jako označení všech sociálně diferencovaných útvarů (Laptěvová 2003,
103). Takovéto pojetí žargonu se shoduje sjeho chápáním v české lingvistice. Jedním
z prvních sovětských lingvistů, který již v 30. letech 20. století trval na diferenciaci těchto
termínů, byl V. M. Žirmunský.

Tento jazykovědec

nevylučoval

sblížení

žargonu

s profesionálním jazykem, ale jeho okruh působnosti považoval za širší. Hlavní rozdíl mezi
argotem a žargonem Žirmunský spatřoval ve výlučně profesionální funkci argotu. Argot
jakožto mluva žebráků, zlodějů, potulných obchodníků a řemeslníků slouží podle jeho názoru
Jako nástroj jejich profesionální činnosti, sebeobrany a boje proti společnosti, zatímco žargon
má blíže ke společenskému rozptýlení, jazykové hře, jež je podřízena principům emocionální
expresivity (1936, 118-119).
Nej blíže k současnému chápání podstaty žargonu mají ty definice, jež klasifikují
žargon jako mluvu určitých profesionálních a sociálních skupin a společenství, přičemž důraz
Je kladen především na relativní otevřenost těchto sdružení. Tato charakteristika je zahrnuta
v

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

definován

jako

„ coifuajibuan

pa3uoeudnocmb

pěnu,

xapaKmepu3upytou\ancn

n

Po(j>eccuouajibnoů (uepeÓKO 3Kcnpeccueuo nepeocMbicjiennoů) JieKCUKOů u (ppa3eojioeueů
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ynompeOnnemcH
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Gyjibaapnoů,

"enpaGwibuoů pěnu [mo otce, umo apao], no c neůopamuGiioů, ynuDicumenbuou

oijeuKoů"

(1979b, 82-83). Tato definice podrobně klasifikuje soubor lexikálních jednotek, které žargon
pojímá a poukazuje také na možné terminologické směšování žargonu s argotem, na které se
odvolává také O. S. Achmanovová (2004, 53) a autoři Velkého slovníku žargonu, kteří se
opírají o práce B. A. Larina a dalších ruských jazykovědců (Mokienko-Nikitinová 2001, 7).
Skvorcov dále uvnitř žargonu vyčleňuje tzv. npou3Godcmeeuuoe ndpo, jež představuje
nominační bázi a je tvořeno argotem, a ostatní soubor lexikálních jednotek označuje termínem
o6u{e6bimoGOH nexcuxa, jenž má na rozdíl od profesionálního jádra charakter expresivní.
Slova, která jsou užívána mimo původní prostředí, jsou pak nazývány žargonismy a při jejich
užití v běžné mluvě či umělecké literatuře získávají specifické stylistické zabarvení (1979b,
82-83). V. V. Chimik označuje jako žargonizmy emocionálně-hodnotící expresivní útvary,
mezi nimiž převládají nominace s negativně hodnotícím charakterem, což způsobuje, že i sám
termín je pojímán jako známka negativního hodnocení (2000, 13).
S. A. Smačkov navrhuje klasifikaci žargonu a argotu, jež je podle jeho názoru schopna
Jednoznačně vyřešit problémy s rozlišováním těchto termínů. Šmačkov klasifikuje žargon a
argot z čistě jazykového hlediska. Tradičně užívaný sociolingvistický přístup k diferenciaci
Pojmů žargon a argot, který dané pojmy posuzuje jako části jazykové kultury určité sociální
skupiny, je podle Šmačkova příčinou nejasností v rozlišení těchto jednotek. Jako lingvisticky
motivovaný útvar označuje žargon a jako nemotivovaný (či pouze sociálně motivovaný)
argot. Lingvistická motivace představuje užívání obvyklých slovotvorných modelů a
lexikálních procesů. Lingvisticky nemotivované útvary mají naopak charakter uměle
vytvořených jednotek, jejich strukturu nelze lexikálně objasnit (2003, 286-293).
Kromě již uvedené rozdílnosti mezi žargonem a argotem, jež spočívá v opozici
otevřenosti a uzavřenosti sociálních uskupení nositelů, vyvstávají dále další opoziční příznaky
těchto sociálně diferencovaných útvarů, na které upozorňuje S. Gojdová. Žargonismus je
Podle autorky vždy expresivním slovem, argot ismus jím být nemusí. Žargonismy mají téměř
v

ždy sémantickou paralelu ve spisovném jazyce, argot ismus ji mít nemusí. Žargonismy jsou

34

více či méně srozumitelná slova, kterými mluvčí poukazuje na svou příslušnost k určité
sociální skupině. Část žargonismů vyšla za hranice skupinového užívání a vystupuje ve funkci
tzv. „interžargonu" (2004a, 39-40).

1.3.3 Slang
Pojem slang představuje velmi sporný objekt mnoha vědeckých diskuzí. Lingvisté se
neshodují ani v názoru na etymologický původ, ani v samotné definici tohoto útvaru. Existuje
několik výchozích názorů ne etymologický původ slangu. Český jazykovědec F. Kopečný
považuje slang za anglické slovo skandinávského původu, jež bylo poprvé zmíněno v roce
1758. Toto slovo podle Kopečného představuje dějové jméno ke slovesu sling - vrhat, házet
(1982, 28-30). Jiný názor zastává J. Hubáček, který souhlasí stvrzením, že slovo slang se
poprvé objevilo v první polovině osmnáctého století v Anglii a označovalo vulgární jazyk.
Hubáček vychází z předpokladu, že slovo slang pochází z anglického s'lang(uage) tedy
z koncovky s, pomocí které se tvoří přivlastňovací 2. pád (nazývaný též saský genitiv) a první
slabiky slova language (jazyk) - mariner's language (námořnická mluva), soldier's language
(vojenská mluva) aj. J. Hubáček uvádí rovněž další možný výklad pojmu slang, jehož
zastáncem je M. M. Makovský. Tento sovětský jazykovědec připouští, že slovo slang mohlo
Pocházet zcikánštiny či severoanglických dialektů (1979, 9; 1988, 6). A. Jaklová je toho
názoru, že pojem slang původně označoval nejspíše zvláštní zpěvavý jazyk žebráků (2000,
86).
Jednou z prvních českých publikací, v níž byl zaznamenán pojem slang, byla stať F.
Oberpfalcera-Jílka Argot a slangy (1934). Oberpfalcer nebyl prvním, kdo se v české
Jazykovědě zajímal o slang, ale jeho názor na pojetí tohoto útvaru byl určujícím v české
lingvistice po dlouhou dobu. Slang podle Oberpfalcera představuje výsledek členění
národního jazyka podle sociálních skupin a charakterizuje jej jako rozvrstvení mluvené
češtiny podle stavů. Nejvýrazněji se podle něj sociální stratifikace projevuje ve slovní zásobě
a

sémantice. Chápání slangu vymezil Oberpfalcer pouze jeho skupinovým a ústním

charakterem. Význam jeho přínosu však tkví především v tom, že položil základy pro vědecké
studium slangu v české jazykovědě.
Nové podněty pro bádání v oblasti slangu a sociálně diferencovaných jazykových
útvarů přinesla tvorba Františka Trávníčka. Ve své publikaci Úvod do českého jazyka staví
Trávníček do protikladu k lidovým nářečím a spisovnému jazyku útvary, jež nemají národní
dorozumívací charakter a svou vlastní strukturu. Tyto útvary naopak slouží k dorozumívání
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pouze jedné společenské třídě nebo různým společenským vrstvám. Nazývají se žargony nebo
slangy. Pro domácí podmínky nalézá Trávníček nejvhodnější označení těchto útvarů jako
vrstvová nářečí či vrstvová mluva a jako nej rozšířenější uvádí mluvu rybářskou, mysliveckou,
studentskou, sportovní, vojenskou, dětskou, zlodějskou a vulgární. Třídní nářečí v domácí
tradici vylučuje (1958, 48). Výzkumem slangu se v české jazykovědě dále zabývali například
Adolf Kellner, Břetislav Koudela, František Cuřín či Lumír Klimeš, kteří chápali slang v jeho
širším pojetí. Nadále se však neshodovali v termínech, užívaných pro označení sociálně
diferencovaných útvarů, ani v jednoznačném definování vzájemného vztahu slangu, argotu a
žargonu. Podrobný bibliografický seznam je možno najít u J. Hubáčka v publikaci O českých
slanzích (1979).
Bohuslav Havránek a Alois Jedlička, autoři normativní České mluvnice, za slang
považují soubor speciálních názvů a jazykových obratů, jež jsou užívány zpravidla v běžně
mluvených projevech lidmi pracujícími v určitém oboru (v tomto případě je možné i označení
Pracovní/profesionální mluva, pokud jde o názvy blízké termínům) či příslušníky zájmových
skupin. Termíny do slangu neřadí. Autoři pouze připouští, že z pracovní mluvy mohou
proniknout některé názvy do spisovného jazyka jako termíny. V České mluvnici také zaznívá
upozornění na nevhodnost označení těchto prostředků jako sociální nářečí. Toto označení
vylučují autoři z toho důvodu, že tyto prostředky nedisponují zvláštními mluvnickými nebo
hláskovými prostředky a využívají pouze zvláštních prostředků lexikálních (1986, 9, 420421). Stejný názor na pojetí sociálních nářečí (dialektů) zastává O. A. Laptěvová (2003).
Jistý kompromis a jednotu chápání pojmu slang přináší Jaroslav Hubáček, který
vychází z podrobného výzkumu vlastního i studia dosavadních domácích i zahraničních
Publikovaných poznatků. Výsledná Hubáčkova definice slangu zní následovně: „Slang je
svébytná součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné vrstvy speciálních pojmenování
realizované v běžném (nejčastěji polooficiálním a neoficiálním) dorozumívacím styku lidí
vázaných stejným pracovním prostředím

nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak

specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti
*prostředí či zájmové sféře" (1971, 18 / 1979, 17-18 / 1988, 8 / 1998, 24). V této definici je
slang chápán v širokém slova smyslu, je zde naznačeno možné členění na sféru profesní a
zájmovou a zohledněno je také funkční užití slangu. Daná definice velmi dobře ilustruje
současné chápání slangu v české lingvistice.
A. Jaklová shrnuje dosavadní poznatky a názory na pojetí slangu v české jazykovědné
tradici a definuje tři základní faktory, jež podmiňují vznik, vývoj a samotnou existenci slangu:
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1. zvláštní potřeby spojené s určitou pracovní činností (každý druh činnosti vyžaduje znalosti
nazvání předmětů, jevů a činností potřebných pro danou pracovní činnost); 2. zvláštní
prostředí;

3. zvláštní sociální skupina. Slang může podle Jaklové vzniknout pouze za

předpokladu, že jsou splněny všechny tři podmínky. Pokud není splněna první podmínka,
nevzniká slang, ale zvláštní varianta běžně mluveného jazyka, což je podle Jaklové například
mluva městského obyvatelstva, řeč mládeže či řeč v rodině (2000, 86-92).
Uvedené názory poukazují na tři hlavní směry v chápání pojmu slang v české
lingvistice. Nejužšímu chápání slangu odpovídá například Šmilauerova definice, jenž pod
pojmem slang rozumí zvláštní mluvu pouze zájmových skupin a zvlášť vyděluje mluvu
profesionální a argot (1972, 21). Naopak nej širší chápání slangu, jak je tomu například u
Josefa Hrbáčka, zahrnuje do pojmu slang tzv. slangy zájmové (skupinové), dále slangy
profesní (profesionální) a také argot (slang společenské spodiny) (1995, 121). Kompromis
mezi těmito dvěma krajními pojetími tvoří Hubáčkova definice, která prostřednictvím pojmu
slang zastřešuje profesionální a skupinovou mluvu a argot považuje za samostatný útvar
(1998,24).
V ruské odborné literatuře se problematikou klasifikace slangu podrobně zabýval I. R.
Galperin. Ve své publikaci O mepMune cnenz analyzoval názory jednotlivých anglických a
amerických vědců (Jespersen, Partridge) na tuto problematiku. Na závěr uvádí svou vlastní
definici slangu, jejíž široké pojetí nedává odpověď na otázku jednoznačné charakteristiky
slangu. Slang staví do protikladu k jazyku spisovnému a vyjímá z jeho slovní zásoby
v

ulgarismy, žargonismy, profesionalismy a dialektismy. Slang Galperin nepovažuje za

samostatnou kategorii (1956, 107-114). Toto pojetí stojí v protikladu k názorům některých
Českých lingvistů, kteří do slangu řadí jak profesionalismy, tak i argotismy a také vyvrací
současné chápání slangu v české lingvistice, které do tohoto jazykového útvaru zahrnuje
kromě zájmové mluvy i mluvu profesionální.
Další výzkumy slangu však připouští přítomnost prvků profesionální mluvy uvnitř
tohoto jazykového útvaru. O. S. Achmanovová považuje slang za „3neMeumu pa3zoeopuozo
(i

unu coifuaiibuoů zpynnu, Komopue, npouuKan

6

numepaniypubiů H3biK unu eooóuje e penb modeů, ne imeioufux npnMozo omnoiueitm K

upuaitma mou wiu dpyzoů npoípeccuowibuoů

faunou zpynne nui\, npuoópemaiom e omux pa3noeuduocmnx H3biKa 0C06yi0-3M0i\u0uanbit0
3

Kcnpeccuenyio oupacxy (ocoóyio nunzeocmunucmmecKyio

(pyiiKijuio) " (2004, 419). Slangu

Je tak připisována expresivně-hodnotící funkce, což potvrzuje také V. V. Chimik, jenž uvádí,
2e

slang na rozdíl od argotu a žargonu nemá jasnou sociálně-skupinovou orientaci a
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v protikladu k argotu neobsahuje racionální nominace (argotismy), známé pouze úzkému
kruhu nositelů (2000, 14). Z uvedeného vyplývá, že slang mohou užívat lidé nezávisle na
jejich věku, vzdělání i sociálním postavení. Přičemž lze postihnout určité preference ze strany
mladšího pokolení a nižších společenských vrstev.
Nový pohled na způsob výzkumu sociálně diferencovaných útvarů přinášejí teze B. L.
Bójka, který termíny žargon, argot a slang považuje z hlediska sociálního za stejnorodé,
neboť plní totožnou funkci identifikace a sebeidentifikace v daném sociálním společenství:
"CneifucpuKa R3biKa cyÓKyjibmypu o6o6u{eita e nonnmuHX otcapaoH, čněna, apao. B
nuitaeucmuHecKUX

iviacmoe

MKCUKU,

paóomax omu nounmim
e

noaym

npuMennmbCH

coifuanbuoM mane onu oduonopndKoeue,

cuMGojiunecKoů (pyuKifuu KaK

cpedcmeo

ÓJIH

UMenoeanM pa3nunnbix

nocKonbKy

ucnojib3yiomc>i

e

udeumucpUKaifuu unu caMOudeiimiKpUKaifuu nnenoe

dannoů cyÚKyjibmypbi" (2002, 353).
Velmi přínosnou práci v oblasti chápání vzájemného vztahu argotu, žargonu a slangu
představuje tvorba ruského jazykovědce V. V. Chimika, který svými tezemi vnáší do této
problematiky jistou přehlednost v chápání vzájemného vztahu těchto tří útvarů. Přechod mezi
argotem, žargonem a slangem objasňuje Chimik v následující větě: „Ebiemue apaomu3Mbi
Gbixodnm 3a npedenbi y3Konpo(peccuonaiibnoao ynompeóneuiui, pacuiupniomcn do óbímoebix
°icapa0HU3M06, npuoópemaiom xpKyio 3MOijuona]ibuo-oi{eiiomiyio oxpacKy u, cmauoencb
WupoKO u3GecmnbiMU, OKa3bieaiomcR naóco ifuajibiibMU oicapaoHU3.\iaMU,

MaccoebíM

cnenaoM" (1999,24).
Pokud bychom vycházeli z Chimikova pojetí vzájemného vztahu argotu, žargonu a
slangu, jež není v rozporu s klasifikací dalších ruských lingvistů (V. D. Bondaletov, L. I.
Skvrocov, O. S. Achmanovová), lze formulovat definice těchto tří termínů následovně. Pod
Pojmem argot je chápáno určité jádro sociálně diferencovaných útvarů, které zahrnuje soubor
speciálních, relativně stabilních nominací, užívaných uzavřenou profesionální skupinou, jež
slouží jako prostředek odlišení členů takovýchto skupin od ostatní části společnosti.
Argotismy představují speciální nominace, jejichž význam je chápán pouze uvnitř dané
skupiny a lze je také klasifikovat jako lexikální jednotky, jejichž funkcí je utajení určité
informace. Přechodným útvarem na cestě ke slangu je žargon. Žargon zahrnuje expresivněe

mocionální lexikální jednotky polouzavřených profesionálně-sociálních skupin. Zcela

otevřený dynamický systém emocionálně-expresivních nominací, mísících se s hovorovým
Jazykem a obecnou mluvou, užívaných širokými společenskými vrstvami bez určité sdružující
Profesionálně-sociální příslušnosti, představuje slang (interžargon).
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Pro názornost jsme vytvořili obrázek, jenž odráží výše uvedené tendence v chápání
vzájemného vztahu argotu, žargonu a slangu. Cílem tohoto znázornění je také ilustrovat
obecnou jazykovou tendenci, která se zakládá na silném působení vlivu normy, jež oslabuje
uzavřenost a stabilitu daných jazykových útvarů a vyvíjí tak silný asimilační tlak.

Obr. 2 ZNÁZORNĚNÍ VZÁJEMNÉHO VZTAHU ARGOTU, ŽARGONU A SLANGU VE
VÝŠE U V E D E N É M POJETÍ

Z uvedených přístupů ke klasifikaci argotu, žargonu a slangu v české a ruské
Jazykovědné tradici vyplynulo několik podstatných skutečností. Chápání pojmu argot v české
a

ruské jazykovědné tradici lze usouvztažnit na základě jeho úzce terminologického pojetí

jako mluvy

společensky

deklasovaných jedinců,

která

slouží

k utajení informace.

Jednoznačné usouvztažnění pojmů žargon a slang se jeví vzhledem k názorové pluralitě jako
Problém podstatně obtížnější. Přesto však lze nalézt jistou spojnici mezi slangem a žargonem,
která vychází z odlišné preference těchto termínů v ruské a české jazykovědné tradici.
Zatímco ruština dávala dříve přednost francouzskému termínu žargon a pojem slang se
objevil v ruské jazykovědě a sociolingvistice později, čeština užívala novější anglický termín
slang. Dokladem tohoto tvrzení je také skutečnost, že v encyklopedii Ruský jazyk z roku 1979
termín slang chybí, zatímco do téže encyklopedii vydané v roce 1997 je již termín slang
Začleněn. Pokud porovnáme pojetí žargonu u V. D. Bondaletova, L. I. Skovorcova a dalších
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ruských jazykovědců a sociolingvistů se současným pojetím slangu v české odborné
literatuře, jak jej definuje například J. Hubáček, lze nalézt mezi těmito dvěma pojmy zřejmou
příbuznost. V současné době také dochází v ruštině k volnému zaměňování těchto dvou
termínů (MOJioděDiamů jicapzoii / cnem). Oba termíny označují v tomto pojetí identický
objekt, což umožňuje považovat jazykový útvar označovaný v češtině jako slang za totožný
s útvarem, jenž je v ruštině definován jako žargon.
Pro účely naší diplomové práce jsme se rozhodli chápat argot v jeho úzkém
významovém pojetí jako mluvu společensky izolovaných, deklasovaných vrstev, jež má
utajovací charakter. Slang chápeme v souladu s J. Hubáčkem jako mluvu profesionálních a
zájmových skupin a tento pojem považujeme za synonymní k ruskému termínu žargon.
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1.4 MÍSTO MLUVY MLÁDEŽE V SYSTÉMU RUSKÉHO A ČESKÉHO
NÁRODNÍHO JAZYKA
Mluvu

mládeže

lze považovat

za jeden

z nej tvrdších

lingvistických

oříšků.

Nesourodost názorů na terminologii, definici, podstatu a charakter tohoto útvaru značně
komplikuje vytvoření jednotné představy o jazyku mládeže. Na rozdíl od české jazykovědné
tradice přináší ruská odborná literatura propracovanější a ucelenější představu o podstatě
mluvy mládeže (i když i v ruské tradici se neustále vedou spory o statut tohoto jevu). Ruští
jazykovědci se ve většině shodují na klasifikaci mluvy mládeže jako sociálně diferencovaného
jazykového útvaru a při jeho pojmenovávání vychází nejčastěji ze dvou ustálených termínů:
MojioděDicnbiů 3icap?ou a Mojioóejiciibiú cnem, přičemž tyto termíny jsou často užívány
synonymicky a volně zaměňovány. Čeští lingvisté zřídka mluví o samostatné kategorii slangu
mládeže. Častěji je jazyk mládeže charakterizován jako „speciální obměna běžně mluveného
jazyka podmíněná věkově, generačně, neboť nejde ani o zájmový, ani o profesionální

slang"

(Hausenblas-Kuchař 1974, 86) či jako „specifické jazykové prostředky celonárodního

jazyka,

kterých užívá mládež rozličných sociálních a zájmových skupin a věkových stupňů mužského i
ženského pohlaví od 6 do 25 (30) let v soukromém komunikačním

styku a

neoficiálním

prostředí" (Jaklová 1984, 2). Nejčastěji užívaným termínem v české jazykovědné tradici je
mluva mládeže či jazyk mládeže. S uvedením blíže nespecifikovaného termínu slang mládeže
se setkáváme u Jaroslava Hubáčka (1979, 84).
Při výzkumu mluvy mládeže v ruštině a češtině budeme
neutrální termín mluva/jazyk
v

upřednostňovat

mládeže (bez konotací přisuzovaných tomuto termínu

České jazykovědě) a jako ruský ekvivalent budeme užívat termín Mojiodězicnbiú

WapeoH či cnem. V další kapitole budeme vycházet z následujících tezí, které si kladou za cíl
Podpořit a argumentovat tvrzení o sociálně podmíněném charakteru jazyka mládeže a také
Položit základ pro následnou charakteristiku podstaty, struktury, zákonitostí a funkcí mluvy
mládeže. Tyto teze jsme formulovali na základě prostudovaného materiálu o mluvě mládeže a
naším úkolem je bude v následující části potvrdit.
1. Mládež tvoří jak určitou věkovou, tak i sociální skupinu.
2. Mládež představuje specifickou skupinu, jenž je charakterizována nejen určitými
společnými fyziologickými, psychickými, sociálními, ale také jazykovými příznaky.
3. Mluva mládeže je tvořena jádrem a periferními lexikálními jednotkami.
4. Mluva mládeže má svou normu, její existence a vývoj je podřízen vnitřním zákonitostem.
5. Mluva mládeže je mnohovrstevnatým a polyfunkčním útvarem.

41

II. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODSTATY MLUVY MLÁDEŽE
T l MLÁDEŽ JAKO SPECIFICKÁ VĚKOVÁ A SOCIÁLNÍ SKUPINA
Názory českých i ruských sociolingvistů a jazykovědců na věkové a sociální
vymezení skupiny mládeže nejsou jednotné. L. P. Krysin za nositele mluvy mládeže považuje
studující i pracující mládež (studenty, žáky vyšších tříd, mladé zaměstnané lidi) a zčásti také
mladou technickou a humanitní inteligenci ve věku přibližně od 22-23 do 33-35 let (1989,
76). A. K. Babinová řadí k nositelům mluvy mládeže jedince ve věku 12-30 let (2000). Podle
J. G. Borisovové jsou nositeli mluvy mládeže mladí lidé od 14-15 let do 25-30 let (1981, 8387). Užší rámec vyčleňuje M. M. Kopylenko, jenž tvrdí, že mluvu mládeže užívají mladiství
ve věku 14-15 až 24-25 let (1976, 79). A. Jaklová považuje za nositele mluvy mládeže
příslušníky rozličných sociálních a zájmových skupin a věkových stupňů mužského i
ženského pohlaví od 6 do 25 (30) let (1979, 2). Na základě našeho výzkumu jsme dospěli
k závěru, že nejlépe odpovídá nej aktivnějšímu užívání mluvy mládeže věkové vymezení, jež
navrhuje M. M. Kopylenko. Z tohoto věkového rámce budeme dále při charakteristice mluvy
mládeže vycházet. Samotnou kategorii mládeže definujeme jako soubor jedinců, kteří se
nachází ve stádiu fyziologického, sociálního, profesního a osobnostního vývoje a mají různou
hodnotovou orientaci, životní styl a chování, sociální aktivitu, směr seberealizace.
Období dospívání představuje jedno z nej složitějších životních období. Mladý člověk
na sobě pociťuje tělesné změny, jež se promítají do jeho psychiky. Vlivem nových okolností
mladý člověk ztrácí dosavadní jistoty a je nucen hledat nové místo ve společnosti. Tyto
změny se projevují také v jeho chování a jednání. Zdeněk Helus pojímá vzájemný vztah mezi
Jedincem a jeho prostředím jako vztah subjektu a objektu a formuluje jej následovně:
•• Objektivní složka prostředí zahrnuje všechno to, co jedince obklopuje, v čem se nachází: lidi
a

vztahy mezi nimi, postoje a vztahy těchto lidí k němu, předměty, úkoly apod. Toto vše ale

Způsobí

automaticky, na každého stejně. Prosazuje se vzhledem ktomu kterému jedinci

'ndividualizovaně, subjektivizuje se přes jeho vnímání a uvažování, předchozí

zkušenosti,

Postoje, radosti a obavy, očekávání. Nachází svůj odraz ve vnitřním modelu vnějšího
prostředí. Tak, jak je jedinec skrze tento model ve svém prostředí zorientován, jak je chápe a
Wterpretuje, tak se v něm cítí a projevuje" (2001, 81).
Mladý člověk tak filtruje veškeré vnější podněty přes svůj vlastní subjektivní odraz
skutečnosti. Pro psychiku dospívajícího jedince je charakteristická relativní nestabilita,
náladovost a názorová a hodnotová proměnlivost. Mladiství přehodnocují svůj vztah
k autoritám, které jsou představovány rodiči a dospělými obecně. Objevuje se u nich kritické
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myšlení, jemuž jsou vystaveny všechny hodnoty dospělých, jež byly dosud přijímány jako
,jediné správné". Dospívající odmítají tradiční hodnoty, společenské normy, jež jsou
zakotveny ve světě dospělých, a hledají nové hodnoty, jež by demonstrovaly jejich svobodu a
nezávislost. Mladí lidé se snaží nalézt sebe sama v kolektivu svých vrstevníků a jejich snaha o
individualitu se tak organicky spojuje s tendencí ke stádnosti a korporativnosti. Členství
v určité sociální skupině umožňuje jedinci identifikovat se s novými hodnotami, zaujmout
nové postoje a dává mu určité jistoty, které napomáhají ve formování jeho sebevědomí. Pocit
Příslušnosti k určité skupině navozuje u mladistvého jedince pocit určité výjimečnosti,
individuality - vyděluje sebe a sobě podobné jako „JÁ - MY" a do protikladu staví ostatní
v podobě „ONI" (dospělí - rodiče, učitelé, autority, společnost). Mladí lidé své vnitřní
přesvědčení navenek demonstrují stylem oblékání, účesem, módními doplňky, svým jednáním
a chováním a také vlastním jazykem: „/jun moeo, nmoóbi čbimb emuoHenubíM a Monodeotcnoe
c

oo6u{ecmeo, cmamb e

no eo3pacmy,

110

HCM

maioice

u

„ CBOUM

", MonodoMy nenoeeKy nado ne mojibKO 6bimb

aoeopumb na

H3biKe,

MonodbíM

ceoůcmeennoM eao eo3pacmnoů zpynne, a

UMenno enademb u nonb3oeambCH Mojiodeo/CHUM cnemoM" (Levikovová 2003, 6).
Jazyk mládeže slouží mladým lidem jako prostředek vyjádření jejich pocitů, prožitků,
hodnot, představ a zájmů, vlastní odlišnosti a výjimečnosti a stojí v opozici k

jazyku

dospělých, který je mladistvými velmi často považován za stereotypní, schematický,
šablonovitý, nudný a suchopárný. Lze však mluvit o samostatném a svébytném jazyku
mládeže? Lze tento jazykový útvar zařadit mezi sociálně diferencované útvary? Mládež
bezesporu tvoří určitou věkovou skupinu. Z výše uvedeného vyplývá, že ji můžeme
považovat v jistém smyslu rovněž za skupinu sociální, neboť je vnitřně strukturována a
zahrnuje jednotlivé sociálně-profesionální podskupiny či subsystémy, které tvoří sociálně
stratifikovanou část společnosti. S tímto tvrzením souhlasí i A. Jaklová, která označuje mluvu
mládeže jako skupinový jazyk a přisuzuje mu charakter relativně uceleného, diferencovaného
ut

varu, jenž lze rozčlenit na sociální a zájmové podskupiny. Do těchto podskupin řadí

Profesionální a zájmové slangy. Jaklová dále připouští, že v mluvě těchto podskupin se často
objevují i argotismy, vulgarismy a slova zhrubělá (1984, 7-8). Sociální rozmanitost mládeže
v

ede k míšení její mluvy s jednotkami obecné mluvy, profesionálních a zájmových slangů,

ar

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

ne

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

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

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

Připisovat lexikálnímu jádru mluvy mládeže slangový charakter.
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2.2 VNITŘNÍ STRUKTURA MLUVY MLÁDEŽE
Mládež jakožto určitá věková a sociální skupina tvoří vnitřně diferencovaný útvar,
jenž se přirozeně člení podle rozdílných hodnot, postojů, názorů, zájmů, ale je také uměle
uskupován ve vzdělávacích organizacích, podle profesního zaměření atd. Mládež lze členit
podle

různých

příznaků, jež

sdružují jednotlivé

sociálně-profesionální

podskupiny

(subsystémy). Jako mládež tak můžeme označit žáky, učně, studenty, mladé pracující lidi i
nezaměstnané, představitele nejrůznějších profesí a členy nejrůznějších sociálních skupin.
Tato sociální rozmanitost mládeže vede k míšení jádrových lexikálních jednotek mluvy
mládeže s obecnou mluvou, různými profesionálními a zájmovými slangy, kriminálním
argotem, jejichž nositeli jsou rovněž mladí lidé. Tato skutečnost vede k otázce, zda lze mluvit
o samostatné kategorii mluvy mládeže. Optimálním řešením této otázky je diferencované
zkoumání lexikální zásoby mluvy mládeže. S. Gojdová navrhuje vyčlenit tři soubory
lexikálních jednotek, jež konstituují tento jazykový útvar. K nim patří:
1. 0ynKnuoiiojibHbie Mojiodeyícnbie dtcapzomuMbi (funkční slangové jednotky

mluvy

mládeže), jež představují lexikální jednotky profesionálních a zájmových slangů a
argotu, jejichž nositeli jsou představitelé všech věkových skupin. Tyto výrazy
vystupují v určitých podmínkách ve funkci lexikálních jednotek mluvy mládeže.
2. Druhou skupinu výrazových prostředků, jež se vztahují k mluvě mládeže, tvoří tzv.
KopnopamueHbie / epynnoebie MonoděoKHbie oicapzonu3Mbi (korporativní / skupinové
slangové jednotky mluvy mládeže). Tyto lexikální jednotky jsou užívány pouze členy
mládežnických skupin (např. studenty, žáky, narkomany, hudebními fanoušky aj.).
3. Do třetí skupiny řadí autorka tzv. oómeMOjioděoKHbie / coócmeeitno Mojioóěoiaibie
jicapzonu3Mbi (obecně mládežnické slangové jednotky). Tyto lexikální výrazy jsou
užívány mladistvími nezávisle na jejich profesní či jiné činnosti (2004a, 64-65).

Na základě námi shromážděného a analyzovaného jazykového materiálu mluvy
mládeže, popř. výrazů převzatých z dále blíže specifikovaných lexikografíckých publikací,
můžeme ilustrovat jednotlivé soubory lexikálních jednotek, jež vyčleňuje S. Gojdová,
konkrétními příklady lexikálního výraziva mluvy mládeže. Veškeré výklady ruských
lexikálních výrazů byly systematicky ověřovány ve Velkém slovníku ruského žargonu, jehož
autory jsou V. M. Mokienko a T. G. Nikitinová (ktéto problematice více viz 3.1 Principy
v

ýběru a fixace materiálu).
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Jako příklad tzv. funkčních

slangových jednotek mluvy mládeže, jež mají svůj původ

v různých profesionálních a zájmových slanzích a argotu můžeme uvést:
• okno (náhlá ztráta paměti - pův. divadelní slang); kapsář (pachatel kapesních krádeží - pův.
policejní slang); šťáva (pohonná hmota - pův. motoristický slang; tento výraz nabývá v mluvě
mládeže významu: síla, intenzita); bachař (dozorce vězňů - pův. vězeňský argot; v mluvě
mládeže označuje tento výraz: učitele, rodiče, vychovatele) (Hubáček 1979);
• Mycop (policista - zločinecký argot); Momimh (někoho zbít - zločinecký argot); Kypopm
(vězení - vězeňský argot), omčumbcx (vrátit peníze, jež byly získány prodejem zboží obchodnický slang; v mluvě mládeže má tato lexikální jednotka význam: dostat se
z bezvýchodné situace odepřením si něčeho) (Mokienko-Nikitinová 2001).
Ke korporativním

(skupinovým)

slangovým jednotkám

mluvy mládeže, jež jsou

užívány pouze mládežnickými skupinami, patří například:
• vyletět (neuspět u zkoušky - pův. studentský slang); koks (kokain - pův. slang narkomanů
čili drogový slang); pařit (hrát počítačové hry - pův. počítačový slang);
• čcuidemb (užívat narkotika - pův. slang narkomanů); óaifamb (hrát na hudební nástroj - pův.
hudební slang); zepna (dívka - pův. slang hippies).
Obecně mládežnické slangové jednotky zahrnují lexikální výrazivo typu:
• geronti (rodiče), hustý (kladné hodnocení), šťávička (pěkná dívka);
• npuKud (oblečení), uiu3auymbiů (bláznivý), ceůuui (večírek).
Z výše uvedeného je zřejmé, že mluva mládeže tvoří mnohovrstevnatý útvar, který
zahrnuje lexikální jednotky různého charakteru, jež jsou rozličně vzdáleny od centrální části
tohoto jazykového útvaru. Koncentrický přístup ke členění lexikálních jednotek v systému
národního jazyka nalézáme například u F. Čermáka. Čermák navrhuje několik různých
klasifikací vnitřního členění přirozeného jazyka. Bližší pohled na jazykovou strukturu
Poskytuje

možnost

koncentrického

členit jazyk

aspektu.

podle

Koncentrický

vertikálního,
pohled, jenž

horizontálního,
umožňuje

mediálního

v jazykovém

a

útvaru

klasifikovat určité lexikální jádro a periferii, Čermák charakterizuje následovně: „Tento
Pohled na jazyk, beroucí za základ „sbíhavost" a souvztažnost jevů aj. směrem ke společnému
Jádru, je v zásadě dán různou frekvencí jeho jednotek v každé jeho rovině, od nej častějších
v

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

Propojené, se tu užívají obecně termíny centrum-periferie,
v

dané

tj. pro oblast jednotek a jevů

rovině nejčastějších („jádro") a hlavních (např. nejčastější slova) proti oblasti

Jednotek řídkých, a tedy okrajových (např. řídká slova). S tímto pojetím škály souvisí pojem
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ustálenosti forem a jednotek; ty, které, jsou na okraji periferie, přestávají být ustálené, a
přestávají tudíž i patřit do systému jazyka"

(2001, 17). Přestože Čermák klasifikuje podle

koncentrického pohledu strukturní uspořádání národního jazyka jako celku, lze tento přístup
v určité transformaci aplikovat i na slovní zásobu jednotlivých jazykových útvarů národního
jazyka. Čermák rozlišuje lexikální jednotky v tomto aspektu pouze podle jejich frekvence.
V mluvě mládeže je však kromě tohoto příznaku zohledňován i jejich charakter z hlediska
sociálně-jazykové stratifikace. Výrazy obecně mládežnické lze považovat v mluvě mládeže za
frekventovanější než výrazy funkčně náležející kjednotlivým profesionálním, zájmovým
slangům či argotu. Lexikální jednotky, jež konstituují jádro sociálně diferencovaných útvarů,
představují speciální nominace, které nejsou obecně srozumitelné. Periferní lexikální jednotky
jsou pak již více či méně srozumitelné bez sociálně-věkového omezení či patří k jiným
jazykovým útvarům. Toto tvrzení zčásti podporuje také L. I. Skvorcov, který takto člení
žargony (v češtině slangy), ve kterých rovněž klasifikuje lexikální jádro a periferii a nazývá je
termíny npouseodcmeettuoe adpo, které je tvořeno speciálními nominacemi a očuiečbirnoeafi
neKcuKa, jež má expresivní charakter a je zčásti srozumitelná nejen nositelům daného
Jazykového útvaru (1979b, 82-83). S možným členěním mluvy mládeže na lexikální jádro a
Periferní jednotky souhlasí rovněž i S. Gojdová (2004a).
Opírajíce se o poznatky zvýše uvedených odborných publikací, pokusíme se na
Příkladech

námi

shromážděného

lexikálního

materiálu,

popř.

dalších

pramenů,

charakterizovat povahu jednotlivých lexikálních jednotek, jež konstituují lexikální jádro a
Periferii mluvy mládeže.
Za lexikální výrazivo konstituující JÁDRO mluvy mládeže budeme považovat ve
shodě s S. Gojdovou tzv. obecně mládežnické slangové jednotky, které jsou srozumitelné pro
v

ětšinu

mladých lidí a jsou mládeží také užívány. Tyto výrazy však nejsou užívány

Příslušníky střední a starší generace a také nejsou pro většinu srozumitelné. Do této skupiny
náleží i lexikální jednotky jiných slangů či argotu, které jsou různým způsobem adaptovány.
Tyto výrazy buď mění svůj význam: naijau (v mluvě mládeže: vážený člen mládežnické
skupiny / ve zločineckém argotu: mladý, začínající zloděj); a nebo přešly v mluvu mládeže
beze změny významu: óyxamb (ve zločineckém argotu i mluvě mládeže: pít alkohol); negr
(ve vězeňském argotu i mluvě mládeže: Rom).
PERIFERNÍ JEDNOTKY stojí blíže či dále vzhledem k jádru mluvy mládeže a lze
Je rozčlenit na tři skupiny podle blízkosti k lexikálnímu jádru.
První skupinu tvoří lexikální výrazivo, jež není užíváno lidmi středního a staršího pokolení
a jeví se pro ně z větší části jako nesrozumitelné. Tyto jednotky však nejsou užívány
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veškerou mládeží z důvodu jejich neaktuálnosti pro mnohé (částečně mohou být také
nesrozumitelné).

Dané výrazy vychází

ze slovní zásoby různých

neformálních

mládežnických sdružení a žákovského a studentského slangu. Do této skupiny lze řadit i
jednotky, které v prostředí mládeže nabyly nového významu, ale neztratili zde ani svůj
význam původní (např. pařit - veselit se a pít alkohol / hrát počítačové hry: mluva
mládeže / počítačový slang), KJieniKa - vězení / policejní auto: argot / mluva mládeže).
2. Druhou, vzdálenější skupinu periferních lexikálních jednotek mluvy mládeže konstituují ty
výrazy nejrůznějších sdružení mládeže, které jsou srozumitelné pro část představitelů
středního a staršího pokolení a jsou jimi užívány. Kromě těchto jednotek do této skupiny
patří rovněž výrazy srozumitelné pro představitele mladšího a středního pokolení, méně
pro jedince staršího věku. Tyto jednotky mohou být jimi též užívány (domáknout se domyslet si, štětka - prostitutka; ny3btpb - láhev vodky, noddambiů - opilý). Dále je
možno řadit do této skupiny výrazivo komerčního či obchodního slangu: být v plusu - mít
zisk; naeapueamb - vydělat na něčem, dostat zisk ze smlouvy (Mokienko-Nikitinová
2001) a nové útvary kriminálního argotu, které mají silnou tendenci přecházet do slangu a
jsou užívány většinou mladých lidí a představitelů mladého a středního pokolení: Kwuiep
- nájemný vrah, Kunymb

KOSO

na nmo - ukrást, oloupit (Gojdová 2004a).

Nej vzdálenějšími lexikálními jednotkami od centrální části mluvy mládeže jsou jádrové
jednotky profesionálních slangů a zločineckého argotu, které jsou známy pouze těm
mladým lidem, kteří mají bezprostřední vztah k funkčním sférám daných sociálně
diferencovaných útvarů: elpaso, elpíčko - loupežné přepadení (ze zločineckého argotu)
(Hušek 2004); nenue - nepokoj či křik, ccmax - pronásledovatel (ze zločineckého argotu);
Kopena - grafický redaktor Corel Draw (z počítačového slangu) (Mokienko-Nikitinová
2001). Mezní postavení mezi periferními jednotkami zaujímají zastarávající a zastaralé
lexikální výrazy: špacírštangle - nohy, geltasky - peníze (Krátký 2004); nupcmudbi džíny modelu Pyramid, myzpuKU -

peníze (Mokienko-Nikitinová 2001). Přechod

jednotlivých lexikálních jednotek z jednoho slangu do druhého je spojen především se
změnou složení nositelů daného slangu (např. slang narkomanů se rozšířil působením
hippies v 60. letech; narůstající počítačová gramotnost mládeže rozšiřuje znalost
počítačového slangu apod.).
Mluvu mládeže lze tedy ze strukturního hlediska klasifikovat jako mnohovrstevnatý,
y
s

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

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

lexikální

jednotky periferijní část jednotlivých zájmových slangů. Periferijní jednotky, jež nenesou
specializovaný charakter, přechází mezi slangy často beze změny původního významu
(2004a).
Lexikální jádro mluvy mládeže je tvořeno takovými sémanticko-tematickými okruhy,
které jsou spojeny s životem, potřebami a zájmy mládeže obecně. Ke sférám, které nejvíce
Působí na mládež, můžeme řadit školu, počítače, hudbu, sport, módu, drogy, alkohol, peníze,
kriminální prostředí, neformální mládežnická sdružení, masovou kulturu aj. Hlavní faktory,
které působí na mluvu mládeže, jsme znázornili v následujícím diagramu:
Obr. 3 ZÁKLADNÍ FAKTORY, JEŽ PŮSOBÍ NA TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ MLUVY
MLÁDEŽE
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Značný vliv na obecnou mluvu mládeže mají tzv. neformální sdružení mládeže, jež
jsou v ruštině označována jako uecpopMcuibuue Mojioděoicubie oóbedwienm

- itecpop.uajibi

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

/pefejůeepbi),

metalová hudba (metaláci / Memannucmu), hudba ve stylu

Punk rock (pankáči / nauKÚ), rocková hudba (rokeři / poKepu), hudba ve stylu hard rock
(hardrokeři /xapdpoKepbi),

rock and roli {fanoušek rokenrolu /poKOÓwi/poKaówui)

aj.

Kromě hudby je silným sdružujícím faktorem také sport. Sportovní fanoušci
Představují dnes již neodlučitelnou součást všech sportovních utkání. Některé skupiny
fanoušků, a to hlavně fotbaloví, jsou však značně agresivní, mají své vnější atributy a také
vlastní jazyk. Počátek těchto agresivních sdružení se váže k Anglii, kde vznikly v 60. letech
dvacátého století první skupiny tzv. fotbalových hoolingans, tedy „mex, Kmo zpyóo
"upyuiaem

oóiqecnweuubiú

nopndoK, npom.nHem neyeaotceuue

K docmouncmey

nenošena,

GecHuucmeyem " (Ušakov 2005, 1164). Podle společných hodnot, a to především materiálních,
se v Rusku sdružují elitářské skupiny bohaté mládeže, které vznikly v několika posledních
letech. V českém prostředí je tato mládež označována jako tzv. zlatá. K ruské zlaté mládeži
Patří například tzv. Maotcopu, nonnepbi či xaůnacpucmbi. Maotcopu (od latinského major) jsou
c

harakterizováni jako mladí představitelé elity (synové bohatých rodičů), materiálně

zabezpečení, jež považují materiální zájmy za nej důležitější a neustále demonstrují svou
Převahu nad ostatními (Mokienko-Nikitinová 2001, 328). Tlonnepu se sdružují okolo
diskoték za účelem zábavy, pití, požitků, navazování sexuálních kontaktů a vychloubání se
Značkovým oblečením mezi sebou (Mokienko-Nikitinová 2003, 461). Xaúnacpucmu (od
a

nglického high lífe - život horních deseti tisíc) jsou představiteli nejelitárnější skupiny

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

unnu) a sdružuje i členy hnutí skinheads (skinheadi / CKuitxoóbi). Tito převážně mladí lidé

Manifestují svůj nonkonformismus holými hlavami a stylem oblékání s bojovými prvky.
Představitelé hnutí skinheads tvoří vnitřně různorodé sdružení. Jeho členové jsou však často
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stoupenci militantních, nacionalistických až rasistických myšlenek, které navenek projevují
agresivním způsobem (Klabanová et al. 1998, 4. díl/124). V poslední době se v Rusku množí
vraždy s rasistickým podtextem. Za rok 2004 a 2005 došlo k 74 vraždám a narůstá rovněž
množství extremistických organizací, jejichž členy jsou právě převážně mladí lidé - Ruská
národní jednotka, Je čas, Hnutí proti nelegálnímu přistěhovalectví, Nacionálně lidová strana,
Strana svobody (Mrázek 2006, 36-39).
Zvláštní postavení zaujímá slang tzv. miťků (MumbKu), jehož tvůrci jsou členy
experimentálního soudružství umělců a jejich stoupenců. Toto petrohradské sdružení bylo
založeno již v polovině 80. let 20. století. Je zřejmé, že dané soudružství nelze považovat za
výlučně mládežnické. Zmiňováno je zde však především z důvodu značné oblíbenosti tvorby
jeho členů mezi současnou ruskou mládeží. Podstatu, charakter a poslání tohoto sdružení
shrnuje ve své knize MumbKu jeden z jeho zakládajících členů, Vladimír Šinkarev. Jako
Příklad jejich tvorby můžeme uvést část anonymního textu Evangelia (Eeausenue om
MumbKOfí): „)Kumue eenmoso

MumbKa Hucyca no KJiuxyxe Xpucmoc

u o moM, KaK on

maiqujiCM u KaK eso 3aMonwiu spásu. Bnanane ece úbino do cpenu. H do (petiu 6biJio ece Bosy.
H uce.u do (pěnu 6bin Bos. Xunoecvi mosda nyeaK Hocucp, rmomumaji u nanpnsancH. A Kosda
n

Puuuio apeuH, npucnuHwio eMy oicenumbcn na mycoeoů sepne Mapuu. ffa u cecmpeuKa

fibina ne nponb. H G3nn on ee K ceóe na xamy, no COM OKa3ancn cnaó. Bxodun K neu no
"ecKojibKy pa3 e detib u yxodun nu c HCM. H nomepwia nadeoicdy Mapun noÚMamb Kaůcp "
(Šilman 2001).
Všechna neformální sdružení mládeže a jejich jazyk představují osobitý protest proti
°becně přijatým normám. Neformálním sdružením může být jakákoliv skupina jedinců
spojená vnější symbolikou. Jednotlivá neformální sdružení mládeže lze dále členit podle
nejrůznějších charakteristik a atributů. Pro ilustraci a doložení teze o mnohovrstevnaté
sociální struktuře mládeže je však tento výčet postačující. Každá sociální podskupina mládeže
Je spojena s určitými vnějšími a vnitřními charakteristikami. Nezastupitelné místo tvoří také
Jejich vlastní jazyk - slang, který tvoří jeden z podstatných ukazatelů příslušnosti k dané
sociální skupině.
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2.3 ZÁKLADNÍ ZÁKONITOSTI A FUNKCE MLUVY MLÁDEŽE
Mluva mládeže je jedním z nestrukturníeh sociálně diferencovaných útvarů národního
jazyka. Tato skutečnost podmiňuje, že se v ní odráží stejně jako v ostatních útvarech určité
vnitřní zákonitosti jazyka jako celku. S. A. Šmačkov diferencuje základní zákonitosti, jež
fungují na všeobecné jazykové úrovni a rovněž i na úrovni jednotlivých sociálně
diferencovaných jazykových útvarů, na: „3aKon cucmeMHOcmu;
QHCUIOZUU; 3CIKOH SKOHOMUU;

3axoHbi npomueopenuů

3CIKOH

(awnunoMuu)"

mpaduijuu;

3ÚKOH

(2003, 419-420). Při

klasifikaci základních zákonitostí v mluvě mládeže budeme vycházet ze zjednodušeného
Šmačkovova třídění vnitřních jazykových zákonitostí a vyčleníme zákon systémovosti, zákon
jazykové

tradice,

zákon analogie

a řečové

ekonomie.

Daný materiál obohatíme poznatky

z dalších publikací. Jednotlivé zákonitosti budeme ilustrovat vlastními (vždy, pokud není
uvedeno jinak) či přejatými konkrétními příklady ze slovní zásoby mluvy mládeže.
Zákon systémovosti

není v mluvě mládeže patrný natolik jako ve strukturních

útvarech národního jazyka, přesto však lze v mluvě mládeže systémové vztahy nalézt, neboť
žádný jazykový útvar nemůže přežít v chaosu a samoorganizace jeho jednotek vyplývá
Přirozeně.

Jak již

bylo

uvedeno

v

předcházející

kapitole, jazyk

mládeže

tvoří

mnoho vrstevnatý, vnitřně diferencovaný útvar, jenž sdružuje lexikální jednotky různého
Původu a má své lexikální jádro a periferii. Jádro je tvořeno jednotkami, které odráží zájmy,
Potřeby, názory a běžný život mládeže. Na periferii se nachází výrazy méně aktuální pro
každodenní komunikaci mládeže. Jednotlivé lexikální jednotky mluvy mládeže vstupují do
Vzájemných synonymních, homonymních, antonymních a paronymických vztahů, což je
nesporným příznakem systémové organizace její slovní zásoby. Systémovost mluvy mládeže
Se

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

lexikálně-sémantickém, morfologickém) jsou doprovázeny změnami v systému druhém. Jako
Příklad může sloužit změna formy, která vede ke změně významu slova, jeho stylistické,
gramatické a jiné charakteristiky. Výraz napKOMan (narkoman) má stylisticky neutrální
v

ýznam a rovněž formu jednotného i množného čísla. Ovšem synonymický výraz napKoma,

°značující v mluvě mládeže narkomana, nabývá hanlivého charakteru a vedlejšího významu
°značení narkotik. Tento výraz oproti původnímu spisovnému ekvivalentu nemůže tvořit
Množné číslo a nabývá významu hromadnosti.
Zákon jazykové tradice působí v mluvě mládeže s menší intenzitou, než je tomu
například u spisovného jazyka. I přes značnou proměnlivost a krátkodobý život některých
v

ýrazů existuje v mluvě mládeže objektivní tendence k zachování určité stability. Přestože
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lexikální výrazy v mluvě mládeže rychle zastarávají a následně zanikají, často se můžeme
setkat s jejich znovuobnovením a zapojením do aktivního slovníku. Před několika desetiletími
byly aktuálními výrazy kalit či kalič, které jsou dnes znovu stabilní součástí slovníku české
mládeže (tyto výrazy byly nalezeny v publikaci Čeština za školou z roku 1979 a rovněž
zaznamenány v námi zadaných dotaznících). Slovo mnapaajiKa (tahák) přechází podle S. A.
Smačkova z pokolení do pokolení už od 19. století a upravuje pouze svou vnější formu uinopa, uinopKa, mnapsana, uinopumb, uma, uinoxa aj. (2003, 419). M. V. Arapov uvádí

několik výrazů, jež sloužily jako pojmenování peněz v jednotlivých časových obdobích.
V 50-60. letech 20. století se peníze nazývali myepuKU či pynnuu, v letech 70. byly tyto
výrazy nahrazeny pojmenováními Monemu a Manu a v 80. letech je zaměnil výraz daÓKu
(1990,

151).

V dotazníkovém

šetření

byly

zjištěny

další

lexikální

jednotky,

jež

jsou preferovány současnou ruskou mládeží při pojmenovávání peněz: 6a6no a/iaeo.
Zákon jazykové
ynodoójienuu

odnoů

analogie tkví v „neKomopoů yuurpuKaifuu, ebipaeuueanuu (popM,
(fiopMbi

dpyeoů

na

aKijeumonoamecKOM, epaMMammecKOM,

c

no6oo6pa3oeamejibnoM ypoennx (Šmačkov 2003, 419). Na slovotvorné úrovni se zákon

analogie projevuje v užívání určitých slovotvorných modelů, které jsou typické i pro
spisovnou lexiku. Například na základě modelu: činnost - jméno činitelské jsou tvořeny
výrazy: pařit - pařan, mopnamb - mopnoK. Na akcentologické úrovni dochází k vyrovnávání
Přízvuku podle analogických výrazů. Zřetelně se tato skutečnost projevuje v ruské mluvě
mládeže například při přejímání slov z angličtiny. Přízvuk bývá často nejednotný: acKamb,
tyKamb, eaůcpa, ale postupně se vyrovnává: acnamb (vzor - denamb) (Mokienko-Nikitinová
2001). Při přejímání slov z angličtiny do ruštiny působí zákon analogie také na úrovni
grafické. Výraz označující večírek má několik grafických podob, které jsou mládeží více či
méně adaptovány: couin, csůmu, csůuien, coůuiou, ceůiuen (Mokienko-Nikitinová 2001).
Postupem času jsou stále více upřednostňovány výrazy s více rusifikovanou podobou a tyto
Jednotky pak nahrazují ostatní varianty. Stejně je tomu i na úrovni gramatické. Anglicizmům
Je přiřazován v ruštině i češtině gramatický rod podle analogického zakončení v domácím
Jazyce. Například výrazy zakončené na souhlásku jsou považovány za slova bez koncovky a
Je jim přiřazován mužský rod. Analogicky jako v domácím jazyce je tvořeno také množné
Číslo (komp - kompy, (ppend - (ppenóbi). Přejatá slovesa jsou přiřazována k domácím typům
časování a jsou podle příslušných vzorů ohýbána (resetovat - někoho zbít: resetuju, resetuješ,
re

setuje, resetujeme, resetujete,

resetujou).

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

řečové

ekonomie, který se projevuje tendencí minimalizovat řečové úsilí při jazykovém vyjadřování
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na všech úrovních jazykového systému. Tato jazyková zákonitost se projevuje jako jeden
z typickým příznaků mluvy mládeže. V tomto jazykovém útvaru se tendence křečové
ekonomii silně projevuje například na syntaktické úrovni v podobě časté univerbizace (pracák
- pracovní cvičení, 3apy6eoicxa - 3apy6e>i<naa jiHTepaTypa) a zkracování (HC: hard core
[ha:d ko.rj - kladné hodnocení, omn: oÚMauyn moeapuufa nexmopa - známka výborně).
Tyto základní jazykové zákonitosti, které působí na obecně jazykové úrovni a rovněž
na úrovni jednotlivých jazykových útvarů (a tedy i v systému mluvy mládeže), jsou
realizovány ve specifických funkcích. Funkce mluvy mládeže se do jisté míry odlišují od
obecných jazykových funkcí, což je podmíněno specifikou nositelů jazyka mládeže. Různí
lingvisté užívají různých klasifikací obecně jazykových funkcí i různorodé terminologie. J.
Hubáček označuje jako základní jazykové funkce dorozumívací

a komunikativní

funkci.

Kromě těchto dvou základních jazykových funkcí autor klasifikuje funkce další, a to mentální
(jazyk je nástrojem myšlení), estetickou (jazyk je nástrojem estetického působení), národněreprezentativní (jazyk je hlavním znakem národní příslušnosti), agitační (jazyk je nástrojem
přesvědčování, agitace) a prestižní (jazyk - zpravidla spisovný - je prostředkem dosažení
žádoucí prestiže uživatele) (1998, 15-16). V. Šmilauer mluví o tzv. řečových funkcích a za
základní považuje stejně jako Hubáček funkci sdělovací (dorozumívací), kterou ztotožňuje
s

funkcí komunikativní. Jako další samostatné řečové funkce vyčleňuje funkci myšlenkovou,

expresivní (výrazovou), výzvovou (apelovou) a estetickou (1972, 17). F. Čermák vychází
z myšlenek Pražského lingvistického

kroužku a v souladu s Vilémem Mathesiem uvažuje

z hlediska systémového pouze o dvou jazykových funkcích: nominativní

(pojmenovávací),

Prostřednictvím které se pojmu přiřazuje jazykový znak a komunikativní

(dorozumívací).

Jednotlivé komunikativní funkce Čermák dále diferencuje podle Jakobsonova třídění na:
referenční; emotivní / expresivní; konativní / direktivní; poetickou; fátickou / kontaktovou a
netajazykovou (18-20, 74-75).
Uvedené klasifikace charakterizují obecně jazykové funkce. Mluva mládeže jakožto
specifický jazykový útvar vyžaduje však specifickou klasifikaci funkcí. Ruský jazykovědec E.
A. Kolomiec navrhuje členit funkce mluvy mládeže na: konspirativní (xoucnupamueuan);
Poznávací

(ono3iia6ameiibna>i);

(Mupoeo33peiiHecKaH); signální

nominativní

(cuznajibnax);

omueuaM) a tzv. funkci psychologického

(noMunamuenaíi);

komunikativně-emotivní

světonázorovou
(xoMynuxamu6no-

uvolnění (fiyuxifux ncuxonozuHecxoů pa3zpy3xu)

(2001,76-80).
Na základě výše uvedených pramenů jsme se rozhodli vyčlenit čtyři základní jazykové
funkce mluvy mládeže: nominativní

(Kolomiec 2001, Čermák 2001),

identifikačně-
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reprezentativní (v pojetí Kolomiece - cmnanbitaH), emocionálně-expresivní (Čermák podle
Jakobsona

-

emotivní/expresivní;

K0MynuKamu6H0-3M0mu6Ha>i a

Šmilauer

(pynKijuti

-

expresivní/výrazová,

ncuxonozunecKOŮ pa3zpy3Ku)

Kolomiec
a

-

konspirativní

(Kolomiec 2001).
Nominativní

funkce

představuje základní funkci jazyka mládeže. Centrální část

slovníku mládeže je tvořena určitou sumou reálií, která je bezprostředně spojena
s vyjadřovacími potřebami a zájmy mládeže. Tyto výrazy však nemají vždy příslušný
ekvivalent v normativním jazyce a tato skutečnost vede k potřebě nového pojmenování
různých osob, předmětů či jevů:

JIMDICHUK

- člověk oblékající se neustále do sportovní úboru

místo běžného či svátečního oblečení (Mokienko-Nikitinovová 2001); frikulín - vyznavač
módních trendů setrvávající v permanentní pohodě. Ne všechny jednotky mají expresivněemocionální zabarvení. To je ale často pociťováno dospělými. Mládež však v důsledku
častého užívání těchto jednotek emocionálně-expresivní zabarvení nepociťuje.
Identifikačně-reprezentativní

funkce

jazyka mládeže vychází z potřeby přijetí do

určité sociální skupiny a také do prostředí mládeže všeobecně. Mladí lidé specificky nahlížejí
na společnost a její příslušníky, které rozlišují na „své" a „cizí". Vlastním jazykem se mládež
snaží izolovat a odlišit od ostatní části společnosti, od světa dospělých, od příkazů, zákazů,
Pravidel a norem a identifikovat se s hodnotami svého světa. Specifický jazyk jim umožňuje
demonstrovat svou výlučnost a protest proti závazně přijatým společenským normám. Často
nestačí být pouze mladým, aby byl jedinec přijat svými vrstevníky, ale je třeba také mluvit
»svým" jazykem a signalizovat tak svou příslušnost k určité skupině. Užívání speciálního
lexikálních výraziva je doprovázeno také určitými fonetickými zvláštnostmi mluvy mladých
Udí, především určitou intonací promluvy, barvou hlasu a výslovností.
Emocionálně-expresivní

funkce

mluvy mládeže je důležitým zdrojem možnosti

v

Xjádřit stručně a přitom s odpovídající intenzitou vlastní pocity a emoce. Mladý člověk tíhne

ke krajnostem, jeho pohled na svět je ovlivňován změnami v jeho osobnosti a více podléhá
v

nějším vlivům. V mladém člověku se kumuluje množství podnětů, které často není schopen

°kamžitě zpracovat. Jazyk tak může sloužit jako hromosvod vnitřního napětí a negativních
emocí. Pro tyto účely využívá mládež nejen lexikální výrazivo s pejorativním, zhrubělým a
n

ěkdy až vulgárním zabarvením, ale i prvky humoru, situační komiky a ironie, kterých je

dosahováno různými transpozičními a transformačními postupy ve spojení s mimojazykovými
Prostředky. O. E. Morozovová považuje mládežnické lexikální jednotky za téměř vždy
e

*presivní. K základním psychologickým funkcím mluvy mládeže řadí autorka schopnost
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zbavit se prostřednictvím jazykového vyjádření napětí buď za pomoci legrace a jazykové hry,
či verbální agrese (2002, 203-212).
Konspirativní funkce

mluvy mládeže nepatří mezi bezprostředně primární funkce,

jako tomu je například u zločineckého argotu. Slovník mládeže se vyvíjí a mění mnohem
rychleji než lexikální zásoba tradičních profesionálních slangů a argotu. Každé pokolení si
vytváří své vlastní výrazivo a tato skutečnost přispívá k omezené srozumitelnosti mluvy
mládeže pro svět dospělých. Konspirativní funkce se jako primární motivace slovotvorby
Projevovala například v tzv. tajných školních jazycích. O. I. Usminský uvádí příklad starého
tajného jazyka žáků a studentů - tzv. ruský , v UlOlfhF, jenž existoval až do 20. let 20. století.
Jeho podstata tkvěla v přemísťování slabik ve slově a vkládání komponentů „ZZ/O" a „Z/Z>7"
(2004, 78-82). Nesrozumitelnost mnohých výrazů pro představitele starší generace však
vychází také z jejich neznalosti či pouze omezené pasivní znalosti anglického jazyka. Vlna
anglicizmů zasáhla velmi silně současnou mluvu jak ruské, tak i české mládeže a většina
těchto přejatých výrazů není srozumitelná pro příslušníky starší generace. Primární motivací
užívání anglicizmů není snaha utajit informaci, ale snaha o působivé, módní, originální a
uěkdy také jasné a stručné vyjádření.
Přestože je mluva mládeže na rozdíl od spisovného jazyka nestrukturním útvarem a
Připouští značnou variantnost realizace prostředků na všech jazykových úrovních, respektuje
základní jazykové zákonitosti. Tato skutečnost umožňuje podle názoru S. Gojdové nalézt v
mluvě mládeže určitou normu, která vychází z jejích vnitřních zákonitostí (2004a). Tuto
normu samozřejmě nelze stavit na úroveň závazně přijaté a jednoznačné normy spisovného
Jazyka, na straně druhé je však hrubé narušení tradiční realizace jednotek mluvy mládeže pro
Její nositele zřetelné a je pociťováno jako narušení určitého úzu, jenž je chápán jako „zvyklost
užívat určitý jazykový prostředek častěji než prostředek podobný" (Hubáček 1998, 19). Ve
formě tohoto úzu je norma mluvy mládeže realizována.
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Druhá část diplomové práce, zabývající se základní charakteristikou, vnitřními
zákonitostmi a funkcemi mluvy mládeže, si kladla za cíl podložit teze, jež byly formulovány
v závěru předcházející části. V jednotlivých kapitolách byla systematizována argumentace
tvrzení o věkové a sociální podmíněnosti mluvy mládeže, o existenci samostatného,
mnohovrstevnatého, vnitřně diferencovaného a polyfunkčního jazykového útvaru, užívaného
jako prostředek komunikace, identifikace, reprezentace, expresivně-emocionálního vyjádření
mladého člověka. Předmětem výzkumu části následující bude strukturně-sémantická a
slovotvorná analýza ruské a české mluvy mládeže, která si vytyčuje cíl systematicky porovnat
lexikální zásobu těchto dvou specifických jazykových útvarů z hlediska vybraných aspektů a
odhalit vzájemné spojitosti a rozdílnosti ve slovní zásobě ruské a české mluvy mládeže.
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III. STRUKTURNĚ-SÉMANTICKÁ

A

SLOVOTVORNÁ

ANALÝZA

MLUVY MLÁDEŽE
TL PRINCIPY VÝBĚRU A FIXACE MATERIÁLU
Shromážděný lexikální materiál, jenž tvoří základ pro strukturně-sémantickou a
slovotvornou analýzu mluvy ruské a české mládeže, byl získán na základě několika postupů.
Slovní zásoba mluvy mládeže byla systematicky fixována od poloviny roku 2004 a
základními metodami užívanými při sběru informací bylo pozorování, dotazníkové šetření,
vedení rozhovorů, zaznamenávání výrazů z televizních a radiových pořadů, z periodického
tisku a některých beletristických děl. Pro kompletní strukturně-sémantickou a slovotvornou
analýzu slovní zásoby mluvy mládeže bylo zapotřebí užít rovněž odborných lexikografíckých
Prací i uživatelských internetových slovníků a dalších dále blíže specifikovaných publikací.
Kvantitativně je celkový materiál z jedné třetiny složen z lexikálních jednotek
zafixovaných

prostřednictvím

dotazníkového

šetření.

Druhou

třetinu

tvoří

výrazy

nashromážděné zaznamenáváním jednotek z hromadných sdělovacích prostředků. Zbylý
lexikální materiál byl získán na základě dalších výše uvedených postupů.
Lexikální význam a pří zvuky analyzovaných jednotek ruské mluvy mládeže byly
systematicky ověřovány v odborných specializovaných slovnících (Mokienko-Nikitinová
2001, Levikovová 2003, Gojdová 2004a). Z těchto lexikografíckých prací byl rovněž čerpán
výklad významu výrazů ruské mluvy mládeže. Pokud nebyly některé jednotky nalezeny
v uvedených slovnících, byly konzultovány s rodilými mluvčími a zařazeny k analyzovanému
Materiálu pouze v případě, že jejich výskyt byl vícečetný (5 a více respondentů). Tyto
lexikální jednotky však tvoří pouze zlomek daného materiálu. Výklad významu výrazů české
Mluvy mládeže vycházel z naší vlastní analýzy. Tato skutečnost je podmíněna nemožností
Jednoznačně ověřit význam jednotlivých výrazů české mluvy mládeže, neboť v české
lexikografii nebyl dosud vytvořen specializovaný výkladový slovník mluvy mládeže, jenž by
komplexně fixoval slovní zásobu tohoto jazykového útvaru.
I DOTAZNÍKOVÁ

METODA

Jednou ze základních metod užitých za účelem sběru materiálu bylo dotazování
Českých a ruských žáků a studentů. Při výzkumu bylo užito tří dotazníků. První dva dotazníky
Měly identickou podobu a byly určeny pro získání autentického lexikálního materiálu a
Porovnání shodných sémanticko-tematických skupin výrazů v mluvě české a ruské mládeže,
^otazníky byly zaměřeny na několik tematických oblastí, které mapují prostředí a zájmy
Mládeže. Ke zkoumaným okruhům jsme zařadili otázky týkající se následujících témat: škola
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a lidé, předměty a jevy s ní spojené; volný čas a jeho využití; hodnocení osob, předmětů a
jevů; vztah k rodičům a jedincům opačného pohlaví; předměty, jevy a činnosti spojené se
zájmy a povinnostmi mládeže. Dané tematické oblasti byly v následující kapitole začleněny
do komplexněji pojatého souboru sémanticko-tematických kategorií slovní zásoby mluvy
mládeže. Jedním z úkolů dotazovaných respondentů bylo převedení spisovné promluvy do
vlastní mluvy mládeže. Vytvořené věty sloužily jako částečný zdroj kontextualizovaných
Promluv. Třetí dotazník byl určen pro české studenty a byl sestaven za účelem zjištění míry
Porozumění mluvě ruské mládeže. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 138
respondentů.
Český a ruský dotazník zaměřený na sběr lexikálního materiálu
Dotazník zkoumající mluvu české mládeže vyplnilo 56 respondentů (30 dívek a 26
chlapců) ve věku od 13 do 25 let, přičemž průměrný věk více než dvou třetin dotázaných byl
!5 let. 45 respondentů bylo žáky ZŠ s RVJ při PedF UK v Praze; ZŠ Milín a 5. ZŠ Příbram.
Výběr ostatních respondentů byl náhodný. Ruský dotazník vyplnilo celkově 53 žáků a
studentů (20 dívek a 33 chlapců). Během mého semestrálního studijního pobytu (září 2005 leden 2006) na Státním institutu ruského jazyka v Moskvě jsem provedla dotazníkové šetření
na

Střední všeobecně vzdělávací škole JVb 1134, jehož se zúčastnilo 28 respondentů ve věku

14-16 let. 11 dotázaných ve věku 17-19 let pocházelo ze Státního institutu ruského jazyka A.
S- Puškina. 14 respondentů ve věku 15-17 let patřilo k hokejovému družstvu lotyšské
národnosti. Uvedení lotyšští mladiství navštěvují ruské školy v pohraničním lotyšském městě
Ďaugavpils a jejich jazyková situace je značně individuální - někteří pocházejí z bilingvních
r

odin, druzí komunikují pouze rusky. Anketováním lotyšské mládeže bylo zjištěno několik

•Zajímavých skutečností. Naprostá většina jimi užívaných výrazů se shoduje s jednotkami
mluvy mládeže ruské národnosti. Rozdíly však najdeme ve frekvenci užívání jednotlivých
v

ýrazů. Všechny uvedené dotazníky byly anonymní, respondenti uváděli pouze svůj věk a

Pohlaví.
^otazník určený pro zjištění úrovně porozumění ruské mluvě mládeže českými studenty
U dotazníku pro české respondenty, který zjišťoval úroveň porozumění mluvě ruské
mládeže, bylo požadováno uvedení znalosti cizích jazyků a délka jejich studia. Tyto
dotazníky vyplnilo 29 studentů ve věku 17-23 let. 17 respondentů (15 dívek a 2 chlapci) bylo
st

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

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

edení respondenti studují ruský jazyk 3 roky. Studenti VOŠ cestovního ruchu studují

58

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

neznalostí německého jazyka přesto odhadli význam téměř čtyř výrazů z deseti.

Nejproblematičtějšími jednotkami z hlediska odhadnutí jejich významu byly:
-Analyzovaná jednotka
J*omnu
umami.
jQHdscoebiu
xennu
JtepeHaumoeamb

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

Počet správných odpovědí
0
2
4
5
5
5
6

Význam ostatních výrazů přejatých z anglického a německého jazyka byl odhadnut
Početněji. K výrazům (ppeHd (přítel - od angl.friend), uimydupoeambcn (studovat - od něm.
st

udieren), Mymep (matka - od něm. die Mutter) byly přiřazeny správné ekvivalenty všemi

re

spondenty.

K zajímavým výsledkům první části dotazníku patří následující skutečnosti:
* Význam výrazu eomnu nebyl správně odhadnut nikým. U šesti respondentů se objevil
Překlad sledovat či sleduj. V tomto případě došlo k záměně anglického substantiva watch hodinky (jemuž je v ruštině přidávána koncovka -H) za sloveso to watch -

sledovat,

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

českým slangovým výrazem voči.

* Význam výrazu xayc správně odhadlo pouze 5 respondentů. 8 dotázaných zaměnilo danou
Jednotku výrazem chaos. Jiné varianty uvedeny nebyly.
* Význam výrazu

MOHU

(peníze - od angl. money) správně odhadlo 16 respondentů. 5

^otázaných tento výraz zaměnilo s anglickým man (muž).
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• Výraz byudocoeuú (německý - od něm. der Bund - spolek), u něhož došlo k sémantickému
posunu, byl ve čtyřech případech správně přeložen. 6 respondentů uvedlo ekvivalent
spolkový, který vychází z doslovného překladu (pravděpodobná asociace s Bundesrepublik
Deutschland - Německo či Bundesliga - spolková liga).
Čeští studenti porozuměli polovině uvedených ruských přejatých výrazů, čemuž
napomohla jejich velice dobrá znalost anglického jazyka. Téměř poloviční úspěšnost odhadu
původem německých lexikálních jednotek (i přes značně omezené či téměř žádné znalosti
německého jazyka respondentů) si vysvětlujeme dlouholetým zakořeněním daných výrazů
v

povědomí české společnosti. Příčinou chybného odhadu významu zbylých přejatých slov

může být nedostatečná znalost ruského jazyka, který respondenti studují třetím rokem a
rovněž přepis původem cizojazyčných výrazů do azbuky. Lze předpokládat, že pokud by byly
dané izolované výrazy užity v kontextu, poměr správných odpovědí by byl vyšší.
ž^Vyběr správné varianty překladu kontextualizovaného ruského frazeologismu
Druhá část dotazníku byla zaměřena na výběr správné možnosti

významu

kontextualizováných frazeologických jednotek. Úspěšnost výběru byla téměř poloviční.
Význam deseti frazeologismů byl odhadnut z hlediska správnosti odpovědi v následujícím
Pořadí (celkový počet respondentů - 29):

HOM

Hado neped

ÍKUIMCIKLMU

Maccupoeamb

MOÍZU.

-

Musíme se před zkouškami pořádně učit. (25 správných odpovědí); Konnau fxnap u deuzau
°mcH)da. - Zmlkni a padej odsud. (24); H cdenaio ece, nmoóbi MOU peóenoK 6bui eecb e utoKonade. Udělám vše proto, aby bylo moje dítě plně zabezpečené. (22); /faeaů KuneM nocmu K Mauie. - Pojď,
Půjdeme za Mášou. (22); TM umo, ne 3aMemuna, umo y nezo Kpbiuia cbejMcaem. - Copak jsi si
nevšimla, že blázní? (22); Hedemo namó on KOHbKU omópocun. - Před týdnem zemřel. (18); He
n

°pa nu

IIOJH

eKMonuntb naÚKoecKoeo? - Nevypijeme si šálek čaje? (9); Y neeo eonoea e uimaubi

nadaenu - Chce se mu velmi spát. (8); OH coeceM cnopo yotce 6ydem cudentb na cmanane. - Již brzy
2

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

Opojeného do kontextu byl do značné míry ovlivněn charakterem nabízených možností. Lze
Předpokládat, že vně kontextu bez možnosti výběru správné odpovědi by význam daných
frazeologismů v daném množství odhadnut nebyl. V některých případech mohla usnadnit
výběr určitá sémantická spojitost s českým jazykem.
^Přiřazení správného ekvivalentu k synonymické řadě tří ruských výrazů mluvy mládeže
Cíl třetí části dotazníku tkvěl v přiřazení spisovného významového ekvivalentu ke
lupině tří synonymních, původem ruských výrazů. Správně byl přiřazen ekvivalent
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v průměru k jedné synonymické řadě. Význam byl správně odhadnut převážně u těch výrazů,
jež jsou založeny na totožných či velmi podobných sémantických posunech: dbiua, pena,
zrioóyc - hlava (5 správných odpovědí); Konbíma,
odpovědi) či jiné podobnosti s českým jazykem:

nedánu - nohy (4 správné

JIMJKU,

uapKoiua,

KJIUHUK,

XUMUK

(9 správných

odpovědí), nanupyc, cuza, nauyp - cigareta (6 správných odpovědí). K synonymické řadě
tyópuna, 6yneapb, 3aym<a (nadměrně pilný student) nebyl přiřazen odpovídající ekvivalent
v žádném případě.
Význam původem ruských výrazů, začleněných do synonymických řad, byl průměrně
odhadnut pouze v jednom případě z deseti. Správný ekvivalent byl přiřazen především k těm
výrazům, u kterých byla zřetelná sémantická příbuznost s českým jazykem.
Výsledky

dotazníku

potvrdily předpoklad

o poměrně

vysoké

srozumitelnosti

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

POZOROVÁNÍ
Důležitou metodou fixace lexikálního materiálu v podobě přirozených mluvených

Promluv bylo pozorování komunikace ruské a české mládeže na ulici, v metru, autobusech,
kavárnách, diskotékách aj. Tímto způsobem byly zaznamenávány nové výrazy a byla
zjišťována také preference jednotlivých lexikálních jednotek v rámci synonymických řad a
tematické zaměření promluv.
3

MASOVÁ

MÉDIA

Shromážděný materiál byl obohacen výrazy, jež jsme systematicky vypisovali
2

Časopisů pro mládež: Bravo, Bravo Girl, Dívka; MojiomoK, COOLl a také z dalších tiskovin:

Blesk, SPY;

MOCKOGCKUU

KOMCOMOJIEIF,

KOMCOMOIIBCKAN

IJpaeda, ApzyMenmu u Oannibi,

OzoHěK. Další lexikální jednotky byly zaznamenány poslechem různých radiových a
televizních pořadů a filmů pro mládež (Snowbordaci, Experti, Raftaci, Vyvolení; Epam 1,
B

9 Porna).

4

ROZHOVOR

Pam2,

Rozhovor

byl

užit

za

účelem

upřesnění

a potvrzení

získaných

informací.

Konzultovány byly také přízvuky u některých anglických výrazů, jež jsou přejímány do ruské
Mluvy
v

mládeže.

Tematicky

se

rozhovory

vztahovaly

k oblastem

zkoumaným

též

dotaznících - škola, přátelé, zájmy, hudba, sport, film, četba aj.
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5. B E L E T R I E
Lexikální materiál byl doplněn rovněž vybraným výrazivem z některých knižních
beletristických děl. Novela Natálie Kocábové Monarcha Absint obohatila analyzovaný
materiál o výrazy z drogového slangu. Samotná autorka patří svým věkem do výše vymezené
skupiny nositelů mluvy mládeže (14/15 - 24/25 let), což umožňuje považovat dané lexikální
výrazivo nejen za stylizované. Méně výrazů bylo převzato z následující tvorby Sergeje
Dovlatova: HeModau a Viktora Pelevina: Generation

"II". Vypravěčský styl Sergeje

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

A JINÉ

ODBORNÉ

PUBLIKACE

Lexikální materiál mluvy mládeže získaný na základě výše uvedených postupů, byl za
nČelem kompletní sémanticko-tematické a slovotvorné analýzy doplněn některými výrazy
z

těchto lexikografických publikací: Velký slovník ruského žargonu (Mokienko-Nikitinová

2001); Velký slovník slangu mládeže (Levikovová 2003), Žargon mládeže v systému
s

oučasného ruského národního jazyka (Gojdová 2004). Pokud bylo užito dalších zdrojů, bude

odkaz uveden u konkrétního ruského výrazu. Internetové slovníky jako zdroj ruského
^xikálního výraziva mluvy mládeže užity nebyly. Konkrétní odkazy na nalezené ruské
•nternetové slovníky mluvy mládeže a dalších sociálně diferencovaných útvarů je však možno
Pro informaci nalézt v příloze.
České
Prostřednictvím

lexikální jednotky
výše

uvedených

mluvy mládeže byly získány v naprosté
postupů.

V

omezeném

množství

byl

většině
soubor

nashromážděných jednotek české mluvy mládeže doplněn výrazy z následujících odborných
Publikací: O českých slanzích (Hubáček 1979 - lexikální jednotky přejaté ze zájmových a
Profesionálních slangů); Hantýrka pro samouky (Krátký 2004 - zastaralé lexikální výrazy a
°becná hantýrka); Mluva mládeže v jižních Čechách (Jaklová 1984). Využitý lexikální
Materiál byl doplněn rovněž výrazy z několika českých internetových uživatelských slovníků
(Coca Cola 1999, Češka 2001). V periodickém tisku (Instinkt, Magazín DNES+TV, Lidové
noviny) byly nalezeny krátké slovníčky výrazů mluvy mládeže (Zázvorka 2006/1, 31;
d o l o v á 2005/35, 9; Machálková 2006), kterými byl náš lexikální materiál rovněž obohacen.
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3.2

SÉMANTICKO-TEMATICKÁ

ANALÝZA

SLOVNÍ

ZÁSOBY

MLUVY MLÁDEŽE
Na základě sémantické analýzy shromážděného materiálu lze vyčlenit základní
sémanticko-tematické skupiny lexikálního výraziva, jež je užíváno ruskou a českou mládeží.
A. I. Djakov řadí k nejdůležitějším tematickým skupinám mluvy ruské mládeže následující
kategorie: MOJioděMHCiH mycoaxa; Ha3eanuH siui\; nacmu měna; na3eaHun odeotcdbi u

JIUHHUX

Geiyeů (2000, 20-34). S. Gojdová třídí výrazivo mluvy mládeže podrobněji podle
následujících

sémantických

příznaků:

Ut

unejiJieKmycuibnaH denmenbuocmb,

nyecmea,

ibHitcmao; paúoma, npuoúpemenue cpedcme
denbau,

denejiatbie

omHOiuenw;

xapaKmepucmuKa;
PaeooxpaHumenbHbie

opeanu;

ÓJIH

cyufecmeoeanm;

denmeiibnocmb;
opyoicuH;

n

PunadjiejicHocmu, umepnem; npueemcmem

nenoeem,

ezo

cocmoHuun, ux npoHenemiH; HapKomuKu;

nepedeujtcenue;

penesau

n

na3eauuH nuu,; cosnanue

CMM,

oijew<a

oóyneuue e ey3e, e tuKOJie;
npeÓMemoe,

MJieHuú, ux

e3aimoomHouieHUH
KOMnbwmepbi

u

nonoe;

KOMmiomepnue

(2004a).

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

vyčlenit

15

základních

sémanticko-tematických

skupin,

které

se

zčásti

terminologicky shodují s klasifikací S. Gojdové: názvy osob; škola a studium; hodnocení
Předmětů, jevů a jejich charakteristika; peníze a peněžní částky; alkoholismus; toxikomanie;
r

ečová činnost; vědomí člověka, psychické stavy; pracovní činnost; vzájemné vztahy mezi

Jedinci různého pohlaví;

dopravní prostředky,

pohybová

činnost; prostředky

masové

komunikace, počítač, internet; pozdravy. Ve shodě s A. I. Djakovem jsme dále vyčlenili
Sa

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

v

elkého množství výrazů spojených z antisociální činností, jsme zařadili k souboru

v

yčleněných sémanticko-tematických skupin kategorii s názvem: kriminální a násilná

činnost.
Prostřednictvím porovnání jednotlivých českých a ruských výrazů, jichž je užíváno
Pro označení identických objektů, jsme rovněž poukázali na motivaci pojmenování
Jednotlivých osob, předmětů, jevů, vlastností, činností či jiných příznaků v mluvě české a
^ské mládeže. Uspořádání daného výraziva nezohledňuje frekvenci užívání. Tento výčet
slouží pouze jako přehled zaznamenaných lexikálních jednotek.
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LNÁZVY OSOB
Výrazy této tematické skupiny patří k nej frekventovanějším objektům metaforizace a
emocionálně-expresivního hodnocení. Sociální a sociálně-profesionální ělenění mládeže
Podmiňuje také její zvláštní vztah k jedinci jako osobnosti. Mladistvý jako člen určité sociální
skupiny rozlišuje jedince na „své" a „cizí" a zaujímá k nim vztah odpovídající tomuto
Přemýšlení. Nej frekventovanějšími skupinami v mluvě ruské a české mládeže je výrazivo
označující osoby podle pohlaví a také osoby podle profese a nejrůznějších jiných příznaků
(viz kategorie 2, 6, 7, 8, 11).
^ Dívky a ženy (výrazy identicky motivované / další)
Pohledné a sympatické:
• broskvička,

bonbónek,

sympaťanda,

kusanec, kost, roštěnka, štěrbina,
lavička,

bembeřice, prdelka,

šťabajzna, lízátko, pusinka,

• nepcm,

Koufyemxa,

e

uuiew<a, a6pmo3,

ne

zboží, / buchta, matroš,

masíčko,

baba, borka,

kočka, kóča, kočanda, číča,

kus,

sexbomba,

kořenka;

cuMnamnea,

moeap,

Menma, 3aůxa, mějiKa,

/ xucxa,

HUKCO,

xpacomxa,

xadpui^a,

McuibmKa,

nyauxa, jiana;

přitažlivé, nesympatické či hloupé:

• netvor, nestvůra, zrůdička; strašidlo;
l

°chneska,

špekna,

tlama,

megera,

koště, / zjev, kopřiva, dorota, jepice, příšera,

kombajn,

dylina,

loser,

hybrid,

Škeble, lama, mařka, mařena, maska, kisna, pizda, trapka, roští,

• ypodxa;

cmpauituiKa; Meměnxa, / uieaópa,

socka,

vidlačka;

uianaea, umapa,

^PaHcýop.Mamop, 3cxcuiamop, MbíMpa, nanocma, aiiaxouda,

humus, hydra,

mutant,

Mombiea, KUKUMopa,

xuóopa.

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

kanec, / brouk, bůh, slaďouš,

cukrouš,

milášek, samec,

kusan, idol,

playboy,

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

bourák,

s

husťák, huston, frája, frajer,
Vr

borec,

boryš, párkos,

bomber

(uznávaní v kolektivu svých

stevníků);

• KoměnoK, Kaúan, / nyeax,

KO3JIUK,

MCUIMIU,

MOHUX

(pohlední a sympatičtí); naifau (uznávaný

v kolektivu svých vrstevníků);
n

epřitažliví, nesympatičtí či hloupí:

• kačer, typan, slizoun, slizák, blokař, hegešák, jouda,
v

balík, dřevák, íkvoň, íkváč,

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

%

vobejda,

vopruzák;

tyManoud, Bacn Kpnxun, omcmoůnux, nenbMeub, 0mM0p030K, ánmen, jiocb, noxan;
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s vypracovanou postavou:
• arnold, švarcenegr, / masér, vazba, vazoun, udělátor, korba, korbič, bejk, hrana, hrouda,
nabušenec, nařachanec, rambič;
• apuonbd, uieapneneasep,

/

KOHOK,

KyneK, Keadpam.

^ Rodiče
• staříci, geronti, starý, naši, fosílie (rodiče); mutra (matka), fotr, fotřík, fog, fogyč (otec);
alieni, kyslíkáři (důchodci);
• npeÓKu, podmu,

podánu,

mnypKU, rapsnmu,

nepena (rodiče); .wasep, naxauxa (matka);

Samou, naxau (otec).
^ Národnostní menšiny (V této skupině se odráží specifický vztah ruského a českého národa
k národnostním menšinám. V mluvě mládeže nemusí mít uvedené výrazy nutně rasistický
podtext, ale ani to není výjimkou).
• negr, Ital, indián, cígo, cigoš (Rom), rákosník, čong, větev (Vietnamec),

bambusačka

(Vietnamka), úkáčko (Ukrainec);
*"eeamu6, yzoneK, nyuiKun (Afroameričan), a3ep (Azerbajdžánec), xau, uepnoma, nocopoe,
11

oxuÓ3e (obyvatel Kavkazu), naóac (Litevec), 6ynb6aui (Bělorus), otcenmoK (Aziat).

2

.ŠKOLA A STUDIUM

^ Pojmenování učitelů podle předmětů: pojmenování pracovníků školy
• sporťák (učitel tělocviku), anglinářka (učitelka angličtiny), čedinářka (učitelka češtiny);
u

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

• ucmepuHKa (učitelka dějepisu), xuM03a, ximuHKa (učitelka chemie),

IUU3UK

4>Paui{y3 (učitel francouzštiny); mbinep, .uynumejib (učitel); dup, dupwsa,

(učitel fyziky),
(piopep,

XO3HUU,

^ ( p (ředitel).
^ Pojmenování předmětů
•

občanka

(občanská výchova), matika

(matematika), /

literka

(literatura),

kompy

(informatika), konzerva (konverzace), čeďák, čedina (čeština), pracák (pracovní cvičení),
Sv

ajnina (němčina), fýza (fyzika), laborka (laboratorní cvičení);

%

čpaDicáaitKa (rpa/K^anoBeACHne - občanská výchova), MamuKa (matematika), / numpa

(literatura), oóufecmeo (06inecTB03iiaHne - společenská nauka), H3biK03a (H3i>iK03HaHHe Jazykověda), unenuiu (angličtina), dom (němčina), (pojíK (folklór),
^žojmenování prospěchových stupňů
• bajle, kule/koide/kulman,

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

sesle,

holička, čtverec (dostatečně), lidovka, trója (dobře), čajka (velmi dobře), bič (výborně);
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• 3a6op (nedostatečně - eflumma), napauia,

6anan, sycb,

(dostatečně - ABOHKa),

meuKC

mpoůóan, mpwHdenb (dobře - xpoňKa), xop (velmi dobře - xoponio), omn, (j)aiufi (výborně OTJIHHHO).

^ Pojmenování ostatních předmětů a jevů spojených se vzdělávacím procesem
• šprtat, biflovat, drtit, šrotit, hustit (úporně se učit), bouda, ústav, pakárna, cvokárna (škola),
Puknout, rupnout, řachnout, prasknout,

proletět

(nesložit zkoušku), obšlehnout

(opsat),

kontrolka (kontrolní práce), domácák (domácí úkol), zápich (zápočet);
• ?py3umb, dojifximb, óomamb (úporně se učit), Ka3ěuKa, CKyn (škola), 3aeanumb,

nponemenib

(nesložit zkoušku), cdymb (opsat), Konmpoiua (kontrolní práce), XOM eopK (domácí úkol),
dyfiuiiKa (ukazovátko).

3- HODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ, JEVŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKA
• Kladné
• hustý, hustota, drsný, nabušený,
nářezový, slušný,

vodvaz,

mazec, mars, marast, masakr, maso, nátěr,

bomba, supr, špica, brutus, libový, kotel, bobrý,

nářez,

suprafon,

kvalitativní, rubárna, rachot, vostrý, ukázkový, gut, cool [ku:l], petelice, fičák, hukot, ty
krabe, vychytaný, šleha, mocný, megový, žrádlo, žraso, čupr, boží, epesní, luxusní, extrovní,
z

ůžo, labůžo, famózní, jízda, hustopeč, rufus, mlaskózní, solidní, balada, našlapaný;

• xpymoů (Kpymo), KpymnHK, npuKOJibHbiů (npuKOJibiio), 3dopoecKuů (3ÓopoecKu), KJiaccnuu

(xjiaccno), KJiěebiů (KJieeo), ocfrueewibiů (oípueeiuto), ocpusumejibHbiů (otpueumejibHO<),
Ka

ů(fio(jbiů (,Kaů(p060'),

°6ajideHHbiů (odandenno),

Ma306biu

(Ma3060),

nonmoebiů

(nonmoeo),

cynep, 3auiu6ucb, nacpa, ommnoicnuu,

pyjibiibiů

amoMUbiů,

(pyjibno),

3a6oůnuů.

^ Záporné
• vopruz, výmaz, pruda, vojeb, demo, řiť, zrada, hegeš, klasika, kadak, humáč, řídký, jetý
• omcmoů,

omcmoŮHbiu, napama,

naoicoeuú,

óecnonmoebiů,

ÓJIUH,

(puaoebiů, nuneif,

C

h(lmOfíblŮ, (jmZHH, ZOMlMblU, OÓJIOM, GKOCHK, 6 JIOM, 8HWIOŮ;

Některé výrazy mohou vyjadřovat jak krajně pozitivní hodnocení, tak i krajně negativní (např.
ay

nacHbiů, amac, hustý, drsný, soda, hardcore [ha:d ko:r] aj.).
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4. VNĚJŠÍ VZHLED - ČÁSTI TĚLA (výrazy identicky motivované / jiné)
Nos
• zoban; chobot, / rypák, sosák, trumpeta, smrkáč, čuchometr, skoba;
• Kjuoe, uuto6ejib; xoóom, / cnuea, uinonaK, uinopxejib.
Ruce
• hrábě; klepeta; tlapy, pracky; ploutve; sirky; pádla; křídla, /pařáty, hnáty, paznechty;
• spadnu;

Kjieiunu;

nanbi;

nacmbi;

cnuHKu;

eěcna;

KpbtJibH,

/ ompocmKu,

nanKU, eemnu.

Nohy
• dřeva; kopyta; protézy; ploutve; pahýly; berličky; hokejky; pedály, / haksny, hnáty, fajfky,
krovky, sulcky;
• dpoea\ Konbíma; npome3u;
fyjiKu, Koneca, KoitbKU,

ruiaeitUKU,

nacmbi;

KynbmnnKu;

Kocmbtnu;

KJHOIUKU;

nedánu, /

RUDKU.

Hlava
• řepa, koule, / makovice, kebule, kokos, kotrba, bedna, škeble, palice, škéca, lebza, šiška,
škopek;
• pena, uiap, / úaiwiR, óauiKa, mbtKsa, nauHUK, enoóyc, dbinn, xynon.
Ústa
• chlebárna, / zobák, kafemljenek, pysk, tlama, pant, kušna;
• xneóanbiiuK, / eapeotcm, KopMyuiKa, dynno, noddyeano, xaůno, MncopyÓKa, óomano,
X(

l<3CWbnUK.

Prsa
• nárazníky, balóny, melounky, / dudy, vemena, kozy, válce, bubny, pahorky;
• 6y(pepa, mapuKU, dbtnbKU,

/ KOKOcbi, 6OM6U,

cpapbi, eědpa, nyneMěmbi, čamoitbi.

Obličej
• budka, tlama, /fasáda, ciferník, kejhák, vizáž;
• óydm, Mopda, / mu, maóno, (peůc, GbuiecKa.
Qžíatní orgány
•Uši : plachty, plácačky, vlasy: sláma, hnízdo, /háro, deka, hříva-, oči: bulvy, mužský
Pohlavní úd: kláda, lano, nářadí, brko, péro, klacek, pták, vercajk, nádobíčko,delfín;
• Uši: noKamopbv, vlasy: conoMa, zne3do, /mnutu, xaep; oči: Mopzanu,

3eiiKU,

3btpKu\

Mužský pohlavní úd: óaKiiaoican, uucmpyMeum, MopKOGKa, uananbiiuK, xo66u.
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5. PENÍZE A PENĚŽNÍ ČÁSTKY
• many, mana; love; finance, / prachy, prašule, keše, mergle, chechtáky, króne, papírky,
lováky, cachy, škvára, vata, floky, vejvar, zrní, lupeny, mařeny, voves; kačka (koruna), bůr,
Pětikáble (5 korun), pětka, deska (10), dvacka, dváca (20), páďo, pade, pajska, padik, padina
(50), kilo, čento, stovák, stováč, hradčany (100), péťo, pětikilo, pětibába, pětičento (500), litr,
tác, hadr, klacek, papír, talíř (1000), meloun, míč (milion); cvakat, solit, cálovat, zatáhnout
(platit);
• Manu; naee (naed); (punaucbi, / oaÓKU, 6a6no, 6a6nocbi,
Kanycma, cpedcmea;

(100), mmuxamxa

mrnaK

6a6ynbKU, 3eneub,

(5 rublů), mipux, nepeoueif (10), nonmumuK

(500), Kocapb, KycoK, uimym, uimyKapb (1000),

JIUMOH

Jiaeaudoc,

(50), cmojibHUK

(milion); óauuinmb

UaKcamb (platit).
6-ALKOHOLISMUS
^ Označení alkoholika
• alkáč, nasávač, vykalenec, násoska, chlastač, chmelič, notor, notář, notorák,

mazavka

(alkoholik) ; pařmen, kalič (častý konzument alkoholu);
• ajiuK, ajiKaui, ariKajioud, ajiKonaem, auKji 6enc, dpunnyza,

CUHHK,

6yxan,

KJIUHUK.

Užívat alkohol
• cucat, nasávat, chmelit, kalit, lámat, pařit, žahat, cinknout se, nacamrat se, nalámat se,
n

adrátovat se, namést se, natankovat, spráskat se, zbořit se, zežrat se, zlít se, zlískat se,

zkárovat se, zmrskat se, zrušit se, ztřískat se;
• 6yxamb,

zacumb,

na

Memenumb.

Mnacumb,

7

dpuuKamb,

cunnmb,

cuiKanumb, Jicpaxamb,

Končacumb,

eMenumb,

- IPXIKOMANIE
Q_značení narkomana

%

fetka, smažka, hulič, vysmaženec, vypálenec, vykroucenec,

• "apK, napKOiua, mopnuna, mapaKan,

vyhulenec;

uiupeeou.

^ Označení narkotik a jejich druhů
• niatroš (drogy), běloba, sníh, cukr, koks, pudr (kokain), herák, héro, ejč (heroin), perník,
péčko (pervitin), haš (hašiš), tráva, ganža, hulení, hůlo (marihuana), brko, brčko, joint,
s e

P K bambáro (cigareta marihuany);

• ()pmtb, dypb, napKoma, uiupeeo (drogy),

KOKC,

MyKa, cnez (kokain), zappm, zepacuM,

3ŮH

(heroin), zaui (hašiš), 6aui, mpaexa, Mapa (marihuana), emm (pervitin).
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^ Užívat drogy
• šlehnout si, napudrovat si nos, sjet se, prásknout si, zahulit, smažit, bouchout si, střelit si;
• cudemb na mne, mopnamb, GMa3amb, mpecxambcn, uuipnmbcn.
8. KRIMINÁLNÍ A NÁSILNÁ ČINNOST
^ Pojmenování kriminálníků a násilníků
• čórkař, chmaták (zloděj), šméčkař, šmelinář (podvodník), řezník, bouchač,

mlátička

(násilník);
• pbióaK, yduna, ypxa (zloděj), Kunnep,MOKpyuinuK (vrah), oicynapa, xudanbufux (podvodník).
^ Podvodná, zlodějská a násilná činnost
• vyčórovat,

čórnout,

sbalit,

votočit, čajznout,

holit, seknout, štípnout

(krást), šmelit

(podvádět), (v)oddělat, skrouhnout, sejmout, (v)odkráglovat (zavraždit), dylítovat, resetovat,
v

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

• embixamb, dbtóumb, uiyuiepumb, doMÓumb (krást), xudamb, noMamb (podvádět), 3aMomimb
(zavraždit), Momimb, dyruiumb, nuuumb (bít koho).
^ Pojmenování policistů
• floydi, švestky, chlupatý, fizlové, benga, pendrekáři, poliši;
• Mycop, Menm, neaaebiů, Mwibmon.
9

- PRACOVNÍ ČINNOST

• jachat, hákovat, makat, rubat, (v)ohánět se, šroubovat (pracovat); facha, rachota, makačka
(práce), fušeřina (nedbalá práce);
• naxamb, eopxamb, aopóamumb na xozo, doicoóamb, Monomumb (pracovat); naxoma, eopx
(práce), xocbóa (nedbalá práce).
10. ŘEČOVÁ ČINNOST
• Pindat, camrat, kafrat, krákorat, mlít, kušnit, cincat, žvanit, klábosit, plkat, hemzat, kydat,
mr

mlat, krafat, vyklopit, tlachat;

• 6a3apumb, 6a3Jiamb, necamb, Monomumb, xocpeMonumb, cnunumb, moxamb.
H- VĚDOMÍ ČLOVĚKA, PSYCHICKÉ STAVY
• rauš, úlet, špička, havaj, hédoné (stav radosti, nadšení, uspokojení), depka, frustráč, schýza,
Psycho (stav sklíčenosti, deprese), šiblej, šíbnutej, vadnej, pošahanej, trhlej, šouplej, šáhlej
(bláznivý), psychouš, pošahanec, mešuge (blázen), zvencnout se, šibnout (zbláznit se);
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•

Kaů(f), úcuiděoic, mopnuK03 (stav radosti, nadšení, uspokojení),

denpeccitaK (stav sklíčenost, deprese), uimauymbiu, deunymbiů, donóanymbiú,
vohcnymbiú (bláznivý), Kpe30ud,

UIU3UK,

dayn,

OÚJIOM,

JIOM

Kpe3anymuů,

uaaoud (blázen), uiusanymbcn (zbláznit se).

12. VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI JEDINCI RŮZNÉHO POHLAVÍ
• zabouchnout se (zamilovat se), sbalit, nabalit, klofnout, nabrnknout, ulovit, uhnat (namluvit
si dívku), cucat se, /frantit se, (v)o(b)lizovat se, muchlovat se (líbat se);
•

empecKambCR,

emiopumbcn,

3anacmb

(zamilovat

npuKjienamb (namluvit si dívku), cocambcx, / Kucambcn,

se),

cmdpumbcx,

maambCR,

noÓKjieumb,

neamymbCH (líbat se).

13. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A POHYBOVÁ ČINNOST
^ Dopravní prostředky
• tágo, drožka (taxi), fáro, kára, stroj, žihadlo (výkonný a luxusní automobil), plechovka,
Popelnice, piksla (starý automobil), bavorák, bávo (BMW), měďák, méďa (Mercedes), socka
(městská hromadná doprava), krtek (metro), bajk (jízdní kolo);
• nxciHKa, manuJI a (taxi), Kap, Koneco (automobil), óyMep (BMW) Koneima (autobus, tramvaj,
tr

olejbus), Mep3aeei{, Mepun (Mercedes), eenun (jízdní kolo).

^ Pohyb jako děj
• valit, pádlovat, / táhnout, plavat, hasit si to (jít), slimejšit, prdělit se, doškobrtat
se pomalu), vysmahnout,

odtáhnout,

vypařit se, zdekovat

se, zpakovat

se,

(pohybovat
odprejsknout,

v

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

drandit

(pohybovat se rychle), slejzat se (scházet se);
• nepemb, zpecmu, / xwinmb, lUKandbidamb, nwiumb, Kanamb (jít), ceanumb, CMa3ambCM,
c

Kunemb, cnuunmb (odejít, utéct), uiapamumb (jít rychle), iueeitd»mb (jít pomalu).

H PROSTŘEDKY MASOVÉ KOMUNIKACE. POČÍTAČ, INTERNET
• bedna (PC, TV), komp (PC), / gameska, pařba (počítačová hra), pařit, mastit, špílit (hrát na
Počítači), cédéčko, cédo, placka (kompaktní disk - CD), ajsíkjú, icékvéčko (ICQ - program
Ur

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

SUf

fovat, brouzdat (hledat v internetu), fleška (přenosná paměť);

• *U{UK (TV), KOMn (PC), / seÚM (počítačová hra), eudiouatuK,

GUÓCIK

(videomagnetofon),

^aea (klávesnice), eunda (operační systém Windows), cemKa, unsm (internet), acbxa (ICQ),
Mb

'Jio (e-mail), óoneaiixa (prázdný kompaktní disk).
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15. POZDRAVY
• tě péro, tož vítaj, zdárek, zdarec, tě bůh, tě budka, zduř, zduř pero kuř, tě péro bambáne,
kuř buřt, čus bus autobus, čágo, čau negře, pic, tě vidim;
• 3dopo60, xaů, mypóoxaů, X3Ů h, 6aú, noxeda, anoxa.

Vyčleněné sémanticko-tematické skupiny ilustrují základní komunikační oblasti a
zájmové, popř. pracovní prostředí, v němž se mládež realizuje. K nej objemnějším skupinám
Patří názvy osob, škola a studium, oblast hodnocení předmětů, jevů a jejich charakteristika,
a

le také toxikomanie či alkoholismus. Alkohol a narkotika jsou pro dnešní mládež pojmy

blízkými a v poslední době rovněž narůstá množství příležitostných uživatelů drog z řad
mladistvých. Tato skutečnost podporuje tvrzení o aktivní spolupráci slangu narkomanů
s

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

v

ýrazů je vytvořeno v obou jazycích na základě identické motivace (př. pena / řepa,

c

°cambcH / cucat se, cuea / sníh, nepemb / valit, moeap / zboží, nepcuK / broskvička, óycpepa /

nárazníky, nacmbi / ploutve, móau / kanec aj.). Tato motivace vychází především z určité
významové podobnosti a v současné době také z přejímání výrazů z angličtiny

{KOMU

/ komp,

A

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

Vztahy mezi lexikálními jednotkami. Při podrobnějším zkoumání lze klasifikovat rovněž
Případy antonymie, homonymie

a paronymie.

Lexikální zásoba mluvy mládeže je

systematicky uspořádána, což je potvrzováno přítomností systémových vztahů ve slovní
Zásobě jazyka mládeže. O systémovém charakteru mluvy ruské a české mládeže a
Jednotlivých systémových vztazích mezi lexikálními jednotkami tohoto jazykového útvaru
^ude pojednávat následující kapitola.
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3.3 SYSTÉMOVÉ

VZTAHY

MEZI LEXIKÁLNÍMI

JEDNOTKAMI

MLUVY MLÁDEŽE
Lexikální jednotky
synonymních,

mluvy

homonymních,

ruské

i české

antonymních

mládeže

vstupují do vzájemných

a paronymických

vztahů,

což

svědčí

o

systémovém organizaci slovní zásoby tohoto útvaru. Synonyma představují podle P. Hausera
„pojmenovávací jednotky slovní i víceslovné, které se různí formou, ale shodují se významem
a jsou kontextově zaměnitelné.
slohovými, expresivními
v

konotaci

Mohou se lišit dalšími významovými

znaky a příznaky

a možností užití. Shoda v denotaci je vždy podmínkou,

shoda

ne. Protože označují touž skutečnost, musí být stejného slovního druhu" (1980,

Synonymie je v mluvě mládeže jevem velice rozšířeným a jednotlivé výrazy tvoří různě
rozsáhlé synonymické řady. Příčinou existence velkého množství synonym v mluvě mládeže
J e podle A. I. Maročkina potřeba různorodého expresivního vyjádření. Častým užíváním se
expresivní výrazivo „opotřebovává", tedy ztrácí svou intenzitu, a je nahrazováno výrazy
novými, přičemž staré výrazy často koexistují s výrazy nově vytvořenými. Velké množství
synonym umožňuje vyhýbat se příliš častému užívání stejných lexikálních jednotek. „ TaKim
°6pa30M, MOCHCHO npednoROOtcumb, nmo ueoicóy KonunecmeoM cunoutaioe, pecmu3upyiou{ux
K

QKoe-nu6o 3uaneuue

u aKmyanbuocmbio dauuozo

3uaneuuH

ÓJIH

oicapeononocumeneů

aKmueuocmbio, nacmomuocmbio, peajimuyuu e pěnu) cyiqecmeyem npnMan 3aeucuMOcmb "
(1998, 71). V mluvě mládeže existují různě dlouhé synonymické řady a k většině výrazů lze
nalézt synonymní ekvivalent. K nej delším synonymickým řadám patří podle analýzy námi
vyčleněných sémanticko-tematických skupin lexikálního výraziva mluvy mládeže soubory
Jednotek označujících kladné a záporné hodnocení předmětů a jevů, dále výrazy označující
osoby, části těla, peníze a peněžní částky, různé psychické stavy atd.
Součástí synonymických řad mohou být lexikální výrazy různé povahy i rozličného
Původu. Při analýze synonymních jednotek byly zjištěny speciální typy synonymie, z nichž
některé popisuje také A. I. Maročkin. Velmi často se v synonymických řadách mládežnického
výraziva setkáváme s různými slovotvornými a fonetickými variantami. Do řady synonym
s

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

kočka / kočanda / kočička; aeprn / zepněuoK / zepjiěiibiui / zepnuifa / zepjiyxa / zepnyuiKa. K
únětické variantám patří například výrazy jako
Se

setkáváme

převážně

u

anglicizmů

CDUAU

/ cjúuxu / C3ůuieit / cdůuiou, se kterými

(Mokienko-Nikitinová

2001).

Určitá

část

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

°ciálně diferencovaných útvarů a nestejnorodosti nositelů mluvy mládeže. V jedné
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synonymické řadě se tak mohou vyskytovat výrazy původně mládežnické společně
s jednotkami přejatými z nejrůznějších zájmových a profesionálních slangů a argotu. Jako
příklad uvádí autor řadu ruských pojmenování rodičů: npednu, podaKU, Kocmu, (pa3ep-MU3ep
(výrazy obecně mládežnické), ojidbi, npsnmbi (ze slangu hippies), uepena (ze slangu pánků),
UnypKu (z žákovského slangu) (1998, 75-76). V české mluvě mládeže odpovídá tomuto typu
synonymie například

řada výrazů pojmenovávajících peníze: many

(výrazy

obecně

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

synonymy

CUHOHUMU).

(cunxponmecKue

CUHOHUMU)

a diachronními

synonymy

Synchronní synonyma jsou lexikální jednotky, které začaly být

užívány v přibližně stejnou dobu, zatímco synonyma diachronní vznikala v různých časových
Úsecích. Jako příklad synchronní synonymie v české mluvě mládeže jsme nalezli výrazy
označující internet: net / ínet / infernet / síť. Diachronní synonymii Maročkin ilustruje na
Příkladu lexikálních jednotek označujících v ruštině 1000 rublů. Tyto výrazy se objevovaly
v

mluvě mládeže v následujícím pořadí: KycoK —* uimyvia —» monna —• Kocan / Kocapb

(1998, 76).
Antonymní vztahy jsou zastoupeny v mluvě mládeže řidčeji než vztahy synonymní. J.
Hubáček při charakteristice antonymie uvádí, že Je založena na protikladnosti

(opačnosti)

v

yznamu. Na rozdíl od synonymie sdružuje antonymní vztah pouze dvojice chápané jako

kladný a záporný pól a uplatňuje se jen u části slovní zásoby (u takových, která obsahují
Nějaký sém stupňovatelný
Uv

do protikladnosti)"

(1998, 64). Promluvu mládeže je způsob

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

Protikladnosti nalézáme například u výrazů hustý - řídký, jež mají význam záporného kladného hodnocení. Mezi těmito jednotkami mohou ležet výrazy další. „ TOKŮM
Qhlt

noniMbi - omo nomocbi onpedeněnnozo ceMaummecKoao pnda"

0Čpa30M,

(Kopecký 1974, 60).

^ínoho antonymních jednotek nalezneme při porovnání kladného a záporného hodnocení
°sob, předmětů a jevů (viz kapitola 3.2). Ojediněle jsou antonyma, a to především v ruštině,
tv

ořena od stejného základu a označují přítomnost či nepřítomnost určitého příznaku. „OM

Otn

nouienuů

npommonojiooicnocmu

fopomueopenm),

nyotCHO omnmamb

omnomenun

ompuifanun

Komopue nonumaiomcn KOK omnomenun deyx 63aUMOucKJiionaioufUXCK
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noHHmuů, ueoicdy Komopbwu

uem u ne Mooicem 6umb

npo.uejicymomibix

cmucnoeux

3eenbee" (Kopecký 1974, 60). Jako příklad takovýchto antonym byly nalezeny výrazy:
Gpyóon (pochopení) - tieepyčou (nepochopení), npyxa (úspěch, štěstí) - uenpyxa (neúspěch).
Homonyma představují podle P. Hausera „ slova se stejnou formou, ale zcela různým
významem. Shoda ve formě je u nich náhodná. Poznávacím znakem je to, ze se významy u nich
nedají odvodit jeden z druhého jako při polysémii" (1980, 79). Výskyt homonymních vztahů
v

mluvě mládeže je spojen především s vnitřní stratifikací sociálně diferencovaných útvarů,

formálně totožné výrazy mohou mít v různých slanzích různorodý význam. Pokud tyto
Jednotky přechází do mluvy mládeže, vznikají tak mezi nimi homonymní vztahy. Jako příklad
0v
1
2
muzeme uvést výrazy: pena - hlava; obličej (výraz obecné mluvy mládeže), zkouška
(hudební slang), 3 RlP-protokol (počítačový slang) (Mokienko-Nikitinová 2001). Homonymii
1

lze nalézt také mezi vlastními lexikálními jednotkami mluvy mládeže: Kocapb vyhýbající se povinnostem,
cigareta, hulit -

1

2

tisíc rublů; cynox -

1

ruka,

2

zrádce, udavač; cígo -

1

člověk

cikán,

2

kouřit marihuanu, 2 rychle se pohybovat, vysmahnout - 1 odejít, 2 vypálit CD.

Důležité je však odlišit homonymní vztahy od případů polysémie (mnohoznačnosti), která
vychází rovněž často z vnitřní stratifikace sociálně diferencovaných útvarů, ale na rozdíl od
homonym existuje mezi polysémantickými výrazy významová spojitost na základě určitého
společného příznaku. Mnohoznačnost lze nalézt například u výrazů: mycoeKa - 1. shluk, sběh
l'dí (zločinecký argot), 2. rvačka, hádka, skandál (zločinecký argot, mluva mládeže), 3.
skupina lidí se společnými zájmy (mluva mládeže), 4. místo shromáždění mládeže (mluva
mládeže), 5. večírek (mluva mládeže), 6. rockový koncert (hudební slang), aj. (MokienkoNikitinová 2001); pařit-1.

pít alkohol, veselit se; 2. hrát hry na počítači.

Případy paronym, „slov ne zcela shodných, lišících se však jen některým

rysem"

(Hauser 1970, 84), se vyskytují v mluvě mládeže řidčeji než výrazy ostatních systémových
vztahů. Paronymické vztahy jsou založeny na formální, a to zpravidla fonetické podobnosti
le

xikálních jednotek a jejich významové odlišnosti. Jako paronyma můžeme klasifikovat

výrazy pařit (pít alkohol, veselit se; hrát hry na počítači) a spařit (splést se, mít smůlu);
°^Ufaea (studentská kolej; základy společenských věd) a o6u\aK (věc ve společném
vlastnictví) (Mokienko-Nikitinová 2001); MonajiKa (dívka) a MOHUJIKU

(bitka).

Analýza systémových vztahů uvnitř lexikální zásoby jazyka mládeže potvrdila, že
Mluva mládeže tvoří jazykový systém, který je vnitřně organizován a systematicky uspořádán.
frekventovanějšími systémovými vztahy mezi lexikálními jednotkami mluvy ruské i české
Mládeže jsou vztahy synonymní. Většinu lexikálních jednotek lze začlenit do synonymických
v

rac

l, které mohou být tvořeny jak dvěma výrazy, tak i dvěma desítkami lexikálních jednotek.
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Ve srovnání se synonymií jsou ostatní systémové vztahy zastoupeny v mluvě ruské i české
mládeže řidčeji.
V následující kapitole budeme analyzovat slovní zásobu mluvy ruské a české mládeže
z hlediska způsobů jejího obohacování. Seznámíme se nejen se základními transformačními
Postupy tvorby nových slov, ale také s postupy transpozičními, které obohacují slovní zásobu
mluvy ruské a české mládeže prostřednictvím využití pojmenování již existujících lexikálních
jednotek.
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3.4 ZPŮSOBY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY MLUVY MLÁDEŽE
Nejproměnlivější jazykovou úrovní mluvy mládeže je bezpochyby slovní zásoba.
Každá generace přejímá část lexikálních jednotek od svých předchůdců, ale vytváří si také své
vlastní, nové výrazy, jež korespondují s potřebou stále více výraznějšího, neotřelého a
originálního vyjadřování. V jazyce mládeže se tak mísí starší lexikální jednotky snovými a
Postupem času se jejich vzájemný vztah vyhraňuje. Starší výrazy zanikají či se se znovu vrací
do aktuálního užívání. Slovní zásoba mluvy mládeže disponuje stejnými způsoby
obohacování slovní zásoby jako ostatní útvary národního jazyka. Rozdíly najdeme především
ve frekvenci užívání jednotlivých postupů. Na rozdíl od spisovného jazyka je slovotvorba
v mluvě mládeže mnohem dynamičtější a také vynalézavější, výrazně se projevuje hravý a
eniocionálně-expresivní charakter mluvy mládeže. Slovní zásobu tohoto jazykového útvaru
obohacuje rovněž velké množství obrazných a přejatých slov a také expresivní modifikace
ne

utrálně-spisovných a hovorových výrazů.
Způsoby obohacování slovní zásoby na obecně jazykové úrovni lze klasifikovat podle

různých hledisek. Základní stavební kámen pro českou nauku o tvoření slov položil kolektiv
Pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV, vedený M. Dokulilem, který vydal v 60. letech
dvě publikace věnované české slovotvorbě: Teorie odvozování slov (1967), Odvozování
Podstatných jmen (1967). Na tuto klasifikaci se odvolávají ve svých pracích rovněž další čeští
Jazykovědci.

Přemysl Hauser třídí slovotvorné způsoby ve své publikaci Nauka o slovní zásobě na
°dvozování (derivaci), skládání (kompozici) a zkracování (abreviaci). Odvozování rozčleňuje
Podle slovotvorných postupů na příponové a koncovkové, předponové a kombinované.
V rámci těchto postupů Hauser zohledňuje i jednotlivé slovní druhy (podstatná jména,
Přídavná jména, příslovce a slovesa). Deriváty tvořené příponovým odvozováním autor dále
^ídí do onomaziologických kategorií modifikačních, transpozičních a mutačních a v rámci
kategorií do typů. Výrazy blíže specifikuje podle dalších příznaků jako je produktivita,
Povaha základového slova aj. V závěru své práce Hauser uvádí další způsoby obohacování
slovní zásoby, ke kterým řadí tvoření víceslovných pojmenování a přejímání slov z cizích
Jazyků (1980). Ve shodě s Hauserovám tříděním slovotvorných postupů je rovněž klasifikace
v

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

l 9

K 102).

Jaroslav Hubáček navrhuje za účelem výzkumu onomaziologických postupů ve slovní
Násobě slangů jednodušší klasifikaci. Hubáček vyčleňuje dva základní onomaziologické
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Postupy, které nazývá

a

transpoziční

Transformační neboli slovotvorná

transformační.

Postupy představují způsob obohacování slovní zásoby prostřednictvím tvoření nových slov.
K. těmto postupům autor řadí odvozování, skládání a zkracování. Transpoziční postupy
naopak využívají již existujících pojmenování. Knim Hubáček přičleňuje tzv. sémantické
tvoření, které pracuje pouze se změnou významu (metaforické a metonymické přenášení
významu), dále pak spojování slov v sousloví (tvoření frazeologické) a přejímání slov z cizích
jazyků (1971, 1988).
S. Gojdová se specializuje na klasifikaci slovotvorných postupů ve slovní zásobě ruské
mluvy mládeže. Autorka vychází z třídění obecných slovotvorných postupů, jež navrhuje E.A.
Zemská v publikaci Cjioeoo6pa3oeanue
funkcí

slovotvorby,

KoncmpyKmufíiiax
a

jež

(konstruktivní),

cmunucmmecKaíi

(stylistická).

Zemská

KaK denmenbuocmb

nazývá

Ko.unpeccuauaH

jako:

(1992) a shrnuje pět základních
noMunamuenan

(kompresivní),

OKcnpeccueuan

(nominativní),
(expresivní)

Nominativní funkce je zaměřena na vytvoření potřebného

Pojmenování. Konstruktivní funkce slovotvorby umožňuje změnit syntaktickou stavbu
Promluvy a kompresivní vytvořit kratší pojmenování. Prostřednictvím expresivní funkce lze
^osáhnout expresivní formy vyjádření a funkce stylistická umožňuje užít vhodný výrazový
Prostředek v určité komunikační oblasti. V mluvě mládeže plní slovotvorba podle názoru
Gojdové funkci nominativní, kompresivní a expresivní (2004a).
Onomaziologické postupy na obecně jazykové úrovni mají bezesporu mnoho
s

Polečného též s pojmenovávacími postupy v mluvě mládeže. Na straně druhé však mluva

mládeže užívá mnohých specifických způsobů obohacování slovní zásoby, čímž se podstatně
ttší od ostatních jazykových útvarů. Na rozdíl od spisovného jazyka se v mluvě mládeže
Mnohem více uplatňují různé typy jazykové hry. Tradiční klasifikace způsobů obohacování
slovní zásoby také nezohledňují přejímání výraziva z různých slangů a argotu, které tvoří
Or

ganickou součást lexikálního inventáře mluvy mládeže.
Při klasifikaci způsobů obohacování slovní zásoby mluvy české a ruské mládeže

budeme vycházet z principů tradiční české lexikologie (Dokulil 1967, Šmilauer 1971, Hauser
l9

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

Principů lexikologie ruské (Gojdová 2004a). Stejně jako J. Hubáček rozlišujeme dva základní
°nomaziologické postupy - transformační a transpoziční. K transformačním postupům,
Prostřednictvím kterých jsou tvořena nová slova, řadíme v souladu s tříděním výše uvedených
če

ských jazykovědců odvozování, skládání a zkracování.

Kromě těchto slovotvorných

2

Působů budeme do dané kategorie začleňovat rovněž apokopu se synkopou a sufixální

l

"iiverbizaci, jež řadí S. Gojdová podle E.A. Zemské do tzv. kompresivní slovotvorby. Jako
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samostatný transformační postup vyčleňujeme různé způsoby založené na jazykové hře, které
jsou

v mluvě

mládeže

velmi

frekventovanými.

Při

klasifikaci

transpozičních

onomaziologických postupů, které využívají již existujících pojmenování, se budeme
přidržovat Hubáčkova členění na tzv. sémantické tvoření (metaforické a metonymické
Přenášení významu), přejímání slov z cizích jazyků a tvoření víceslovných
U víceslovných pojmenování se zaměříme na frazeologická

jednotky.

pojmenování.

K transpozičním

Postupům řadíme dále substantivizaci, kterou Gojdová klasifikuje podle E.A. Zemské jako
kompresi vní způsob slovo tvorby. V kategorii přejatých slov budeme zohledňovat jak
cizojazyčné výrazy, tak i jednotky přejaté z různých slangů a argotu.
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34.1 P O S T U P Y

TRANSFORMAČNÍ

Jako samostatné transformační postupy obohacování slovní zásoby mluvy mládeže
jsme vyčlenili odvozování (derivaci), skládání (kompozici), zkracování (abreviaci), apokopu a
tynkopu, sufixální univerbizaci a slovotvorné postupy založené na. jazykové hře.

3^.1.1 ODVOZOVÁNÍ
Odvozování představuje způsob tvoření nových slov prostřednictvím slovotvorných
prostředků, tj. pomocí předpon (prefixů), přípon (sufixů), předpon a přípon současně,
Popřípadě i koncovek, které se připojují ke slovotvornému základu. Prefix představuje
«derivační n. flektivní morfém stojící před kořenem n. kmenem " a sufix tak analogicky stojí
2

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

odvozená (deriváty). Pro slovní zásobu české i ruské mluvy mládeže je odvozování jedním
2

charakteristických prostředků jejího obohacování. Nové slovo vzniká vždy odvozením od

slova základového, jež může být samo již také odvozené. O. Mališ uvádí, že „ta část slova
skladového, která vchází do slova odvozeného, se nazývá slovotvorný základ" a „významová
s

ouvislost mezi slovem základovým a odvozeným se označuje termínem slovotvorná motivace "

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

slovem základovým"

(Hauser 1980, 101; Havránek-Jedlička 1986, 91). Existence

slovotvorné motivace umožňuje klasifikovat slova na nemotivovaná, značková a motivovaná,
Popisná. Motivovaná pojmenování jsou podle Hubáčka ta, Jejichž význam lze pochopit na
Skladě jejich jazykové utvářenosti; jsou jimi všechna pojmenování sdružená, všechna slova
kožená a všechna slova odvozená, která svou morfologickou strukturou ukazují na formální a
tyznamové vztahy ke slovům jiným, motivujícím." Nemotivovaná pojmenování jsou slova,
Jejichž význam nelze objasnit žádným motivačním vztahem (1998, 66). Na základě
slovotvorné motivace vyčleňuje O. Mališ tzv. slovotvorný význam odvozeného slova, jenž
ne

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

formantem, jenž představuje podle Hubáčka veškeré ostatní formální a významové složky,
šerými se odlišuje slovo odvozené od základového (1998, 69-70). „Hláskové obměny
(alternace) jsou umožněny slovotvorným základem, který vchází do slova odvozeného před
Zt

něnami, kterým ve slově odvozeném podléhá. " Střídání hlásek tak patří podle O. Mališe (na

r

°2díl od názoru P. Hausera a Havránka-Jedličky) do slovotvorného formantu (1997, 12).
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3.4.1.1.1 P o d s t a t n á

jména

Při klasifikaci odvozených podstatných jmen se setkáváme v různých českých
hngvistických pracích s podobnými či identickými způsoby třídění derivovaných výrazů. J.
Hubáček řadí odvozená slangová slova do tzv. významových a slovotvorných kategorií, které
se zčásti překrývají a mohou být rovněž paralelní či totožné. Konkrétně Hubáček vyčleňuje
uvnitř slangů následující významové kategorie: názvy osob (do ní řadí slovotvorné kategorie
jmen činitelských, konatelských, jmen nositelů vlastností a jmen přechýlených); názvy zvířat,
názvy prostředků

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

zdrobnělá-deminutiva, jména zveličelá-augmentativa); názvy místní (významová i slovotvorná
kategorie); názvy dějů', výsledků dějů (významová i slovotvorná kategorie) a názvy vlastností
(významová i slovotvorná kategorie) (1971, 1988). Tato klasifikace je však aplikována na
slang obecně - tedy jak na všechny profesní, tak i zájmové typy slangu. Proto jsme výslednou
klasifikaci odvozených výrazů v mluvě ruské a české mládeže zjednodušili na pět
ne

jfrekventovanějších kategorií. Ty jsme v souladu s Hubáčkovou terminologií označili jako:
názvy osob; B. názvy předmětné

v

(ty pojímají užší okruh výraziva než Hubáčkova

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

n

ázvy zdrobnělé

a zveličelé.

Zohledňován bude také jmenný či slovesný charakter

°dvozovacího základu a částečně rovněž rodová příslušnost derivátů. Jednotlivé odvozené
v

ýrazy budeme porovnávat v české a ruské mluvě mládeže podle slovotvorných formantů.
Nej produktivnějším způsobem odvozování podstatných jmen jak v ruské, tak i české

mluvě mládeže je sufixace. Ruská i česká mluva mládeže disponuje bohatým inventářem
slovotvorných formantů. Mezi nimi jsou i takové, jež jsou z hlediska spisovného jazyka
neproduktivní, nebo se vyskytují pouze v určitých útvarech národního jazyka (obecné mluvě,
slangu či argotu).
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A. Názvy osob
Názvy osob jsou odvozovány jak v ruské, tak i české mluvě mládeže s absolutní
převahou sufixálně. Odvozovací základy mohou mít spisovnou i nespisovnou podobu a
nejčastěji mají substantivní, slovesný a méně adjektivní charakter. Deverbativa označují
osoby podle vykonávané činnosti, která je vyjádřena základovým slovesem: smažka (od
slovesa smažit)-, ymuixa

(od slovesa ynumb). Denominativa označují osoby, které sice

vykonávají určitou činnost, ale jejich pojmenování je odvozeno od předmětu této činnosti,
který je s danou osobou různými vztahy spjat. Může se jednat o předmět, nástroj, materiál,
výtvor, místo či okolnost této činnosti: gymplák

(podle názvu vzdělávací instituce);

MzeOpoud (podle názvu vyučovaného předmětu). U názvů osob se řidčeji setkáváme také
s

výrazy odvozenými od přídavných jmen, t.j. deakjektivy: trapák (od přídavného jména

trapný)-, mynoK (od přídavného jména mynoů).

Ďeverbativa
^ Nejčastěji užívanými odvozovacími příponami u českého výraziva mluvy mládeže jsou
Přípony:
-ák (často vyjadřující expresivitu): študák (student), šprťák (nadměrně pilný student), feták
(narkoman), šmírák (tajně pozorující člověk), chmaták (zloděj), dojíždák (jedinec živící se
zbytky), somrák (žebrák);
•ař: kalbař (častý konzument alkoholu a návštěvník večírků), hnojař (student zemědělské
školy), čórkař (zloděj), šmelinář (podvodník), biflař (nadměrně pilný student);
-iČ: hulič (uživatel marihuany), pařič (častý návštěvník večírků; hráč počítačových her),
Prudič (otravný člověk), šrotič (nadměrně pilný student), kalič (častý konzument alkoholu);
šprt, šrot (nadměrně pilný student), šplh (student, snažící se zalíbit učiteli), zbruf (člověk
sbírající odpadky), zevl (nic nedělající jedinec).
K dalším odvozovacím příponám, pomocí nichž jsou tvořeny deverbativní názvy osob, patří
Přípony -as, -an, -ec, -áě či -oun. Tyto výrazy však řadíme do kategorie názvů zveličelých,
neboť význam základového slova určitým způsobem modifikují.
Pr

o označení osob ženského pohlaví se někdy připojuje k odvozenému slovu přechylující

Přípona-k(a) (šprtka, šplhounka, pařička) a-čk(a) (šmíračka, somračka).
^ U ruských deverbativ jsou frekventované následující přípony:
^HK: duH&MUfUK (nespolehlivý člověk, neplnící své sliby), mpaxcuib(muK) (sukničkář),
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KQ3enu{UK (záškolák), (pwibmpoeu{UK (nadměrně opatrný, uzavřený člověk), Kudajibufux
(podvodník, šejdíř);
•3K, -BK: dojióaK (hlupák), doxodriHK (astenický člověk);
-aii (lze řadit i mezi názvy zveličelé): nioxan (uživatel kokainu; tajný detektiv),

cmymn

(udavač), óyxan, dpuHKCin (alkoholik);
•OK: mopnoK (narkoman), Kanou (kulturista);
~aji(a): 3a6pana (policista), 3anueana (alkoholik), eucmynana

(1. chuligán; 2. milovník

vystupování před obecenstvem), daeana (prostitutka);
-nji(a)/(o): mopnujia (narkoman), 3y6puna (pilný student); apy3UJio (člověk, který neustále
zatěžuje druhé prací), yduno (příživník).
Při pojmenování osob ženského pohlaví se přechylování u ruských deverbativ jeví méně
Produktivním ve srovnání s českými deverbativy. Názvy osob ženského pohlaví jsou
ne

jčastěji tvořeny pomocí přípony -JIK(a): ymuiKa

(učitelka),

cmpauiujiKa

(nehezká dívka).

Sgnpminativa
^ Denominativa jsou v kategorii názvů osob zastoupena ve velmi početném množství,
^ejfrekventovanějšími příponami u lexikálních jednotek české mluvy mládeže jsou sufíxy:
-ař/-ář (přípona -ař se vyskytuje zpravidla u dvojslabičných slov, -ář u trojslabičných). Touto
Příponou je tvořeno mnoho výrazů, které lze rozčlenit do následujících skupin:
1) pojmenování žáků a studentů podle ocenění známkami - jedničkář,

dvojkar, trojkař,

čtyřkař, pětkař;
2) pojmenování vyučujících - občankář, matikář, anglinář, něminář, hudebkář, chemikář;
pojmenování žáků a studentů podle vzdělávacích institucí - průmkař (student průmyslové
školy), obchodkář (student obchodní akademie), hnojař (student zemědelské školy), stavař
(student stavební fakulty), strojař (student strojní fakulty), vejškař (student vysoké školy);
4) jiné - klikař (člověk, jenž má štěstí), pendrekář (policista).
~ák:
Pojmenování žáků a studentů podle vzdělávacích institucí: gymplák, umprumák, matjyzák;
2) podle jiného příznaku: šupák (uboze oblečený člověk), záškolák (student vynechávající
v

yučování), santusák (bezdomovec), vidlák (člověk z venkova).
Prostřednictvím přípon - a s a -oun jsou tvořeny především výrazy se silným

er

nocionálně-expresivním zabarvením, a proto jsme je zařadili k názvům zveličelým. Většina

^nominativ se přechyluje pomocí přípony -k(a) a -čk(a). Přípona - a ř většinou expresi vitu
^vyjadřuje, více se s ní setkáváme u slov odvozených prostřednictvím přípony -ák.
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^ Ruské denominativní lexikální jednotky mluvy mládeže se odvozují nejčastěji pomocí
Přípon:
-HCT: óanmucm (sukničkář), óo.uóucm (terorista), Kadpucm (muž, jenž se snaží být vtipný,
originální, aby zaujal dívku);
-MIK:

DUMTIIK

(diplomat), ap6y3nuK (člen kriminální mládežnické skupiny), óajiděoicmiK

(požitkář; povaleč),
-'MIK:

HMOIUHUK

(morálně zpustlý člověk), noMoemiux (nepořádný člověk);

ebinueoHU\UK (opilec), xameu\uK (neprofesionál; příživník), cmečufux (posměváček),

MepiyuK (jedinec urovnávající konflikty), xpycmajibiqux (jedinec sbírající prázdné láhve);
-apb: OHKapb (člověk s brýlemi), wieuiKapb (holohlavý člověk), xenmapb (přítel);
"MIK:

U31OMHUK

(krasavec).

Názvy osob ženského pohlaví se tvoří připojováním následujících přípon k výrazům
Pojmenovávajícím osoby mužského pohlaví: -K(a) (dpyaau/xa - přítelkyně, naxan/Kci matka), -ui(a) (naxan/uia - matka), -yx(a) {(fipoim/yxa - Francouzska, 0p3//d/yxa-přítelkyně)
"~uU(a) (Kcidp/uifci - sympatická dívka) -iix(a) (cppend/uxa). Některé z těchto přechylujících
Přípon mohou mít modifikačně-zveličující charakter.
Sgadjektiva
^

Deadjektivní tvoření je méně produktivním způsobem tvorby názvů osob v mluvě

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

adit rovněž do

skupiny

nositelů

vlastností

(tuto

skupinu

však jako

samostatnou

nevyčleňujeme). Při tvorbě nových slov odvozovaných od adjektivního základu se v české
Mluvě mládeže užívá nejčastěji přípon:
"ák: prvňák, prvák, druhák, třeťák atd. (označení žáků a studentů podle příslušného stupně či
třídy); křivák (zákeřný člověk), drsňák, trapák, sympaťák, slušnák, závislák;
-as: tvrďas, kruť as;
měkkoň (zbabělec), drsoň, mlsoň;
"° u š: teplouš (homosexuál), slaďouš (sympatický, přitažlivý muž), měkkouš (zbabělec).
deadjektivních názvů osob mužského pohlaví s příponou -ák jsou aktivně tvořeny
Píechylováním názvy osob ženského pohlaví, a to nejčastěji pomocí přípon -ěk(a).
^ V ruské mluvě mládeže je tvoření deadjektiv méně frekventovaným způsobem tvorby
na

zvů osob. Při tvorbě deadjektivních názvů osob se užívá nejčastěji přípony:
mynoK (hlupák),

DICCJWIOK

(Aziat).
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B. Názvy předmětné
Předmětné
Deverbativní

názvy jsou

předmětné

odvozovány

od

slovesných

i substantivních

základů.

názvy zprostředkovávají či slouží určité činnosti

a jejich

Pojmenování se vztahuje nejčastěji k činnosti samotné, tj. jsou odvozena od slovesných
kmenů. U denominativních

předmětných názvů se jedná nejčastěji o

slovotvornou

transformaci předlohového podstatného jména.
• K frekventovaným příponám, prostřednictvím kterých jsou v české mluvě mládeže tvořeny
Předmětné názvy, patří sufixy:
"ák: chechták, lovák (peníze), rypák (nos), bourák (auto), lapák (věznice), herák (heroin),
bavorák (BMW; rum s colou), čvaňhák (cigareta). Do této skupiny lze zařadit i některé názvy
školních předmětů (děják, čejďák/čeďák, zemák, příroďák, tělák aj.);
-k(a):

dvacka (dvacetikoruna), pětka

(desetikoruna), gameska

(počítačová hra), telka

(televize), fleška (přenosná paměť);
~Čk(a): bouchačka (pistole), plácačka (ucho);
-Čk(o): opáčko (opakování), páčko (pervitin; pornografie), cédéčko (CD), brčko (cigareta
marihuany);
~k(o): krouhátko, pižlátko (ořezávátko).

^ Nejproduktivnějšími předmětnými názvy v ruské mluvě mládeže jsou výrazy označující
Předmět podle jeho funkce. Velmi produktivní je deverbativní tvoření názvů označujících
části těla. Nejčastěji se při odvozování předmětných názvů v ruské mluvě mládeže setkáváme
s

následujícími příponami:

~JiK(a): HioxcviKa (nos),

KOMIJIKU

(nohy), MUPURKU (oči), donóajiKa (mužský pohlavní úd);

^(o): čomano, xjie6a.no, ruieeajio, 3eaKano, jiceeajio (ústa), xodyjibi (nohy), Mopaajibi (oči),
fyxajio (alkohol), wopjio (obličej);
-JibiiHK: xjieóajibuuK, xaecuibiiuK (ústa), xe3cuibuuK (toaleta);
*K(a): mbiKOJiKa (ukazovátko), npmypxa (zapalovač),
V

elkou část slov s příponami -JIK(a),

-JIK(U)

HOMM

(ústa, čelist).

a -JI(o), -N(bi) lze vzájemně zaměňovat nioxcuio-

H

'oxajiKa (nos), dbíMWio-dbíMWiKa (cigareta).

84

c . Názvy dějů a jejich výsledků
Do skupiny názvů dějů a jejich výsledků řadíme lexikální výrazy pojmenovávající
různé děje, úkony a činnosti a také jejich výsledky. Tato pojmenování jsou odvozována jak
v

české, tak i ruské mluvě mládeže výlučně od slovesných základů, tj. mají deverbativní

charakter.
^ Jména dějová můžeme v češtině pomocí přípony -ní utvořit prakticky od všech sloves
užívaných v mluvě mládeže, a to nejčastěji jako podstatná jména slovesná odvozená od
minulého kmene sloves prostých a rovněž i předponových:
•ní: šprtání, hulení, paření, kalení, čórkaření, smažení, fachání.
Dále následuje přípona -čka, s jejíž pomocí se tvoří názvy dějů od nedokonavých sloves:
~Čk(a): makačka, zabíračka (obtížný úkol), biflovačka (nadměrně pilné učení),
(jednoduchý úkol), nakládačka

(výprask), cícmačka

(líbání), blafovačka

brnkačka

(lež, podvod),

v

ožíračka, chlastačka (nadměrná konzumace alkoholu);

-n(a): ulejvárna (nenáročná činnost), trapárna (trapná záležitost), drbárna (pomlouvání);
podraz, fiksl, čachr (podvod), výmrz (trapná situace), hemz (neustálé připomínky), veksl
(směna zboží), záhul (náročná činnost);
•!n(a): šmelína (podvod);
"ec: mazec (kladné hodnocení), dlabanec, žvanec (jídlo).
^ Ruská deverbativa s významem děje nebo jeho výsledku jsou tvořena pomocí přípon:
"K(a): noMKa (špatný duševní stav), pa36opm

(konfliktní situace; rvačka), Kadpejicxa

(flirtování), 3aeoÓKa (vyzývavé chování s cílem začít rvačku), 3aMa3Ka (neúspěch; záliba,
2a

Jem; výhodná známost), mycoeKa (setkání; místo setkání mládeže), naKonm (tetování);

~e>K: dojióeoic (monotónní práce; moralizování; sexuální vztah), Kuneoic (skandál), Kadpeotc
(flirt, dvoření se dívkám);
ebinueon (konzumace alkoholu), npunecon (účes), 3amdon

(zvláštnost v chování),

3

ajienon (hloupost, omyl),paccnafion (stav spokojenosti);

^ x (a): zopóyxa (legrace), nenpyxa (neúspěch, nezdar), 3anenyxa (zábavná historka).
^éně se vyskytují například přípony -an: potcan (něco veselého, vtipného),

-JIOB(O):

óyxanoeo

(Pitka).
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D. Názvy místní
Deriváty s místním významem označují v mluvě mládeže určité místo, kde se něco
nachází, koná či je toto místo spojeno s určitým příznakem. Místní názvy se tvoří v mluvě
mládeže především od jmenných (především adjektivních), méně od slovesných základů.
Častým postupem při tvoření místních názvů je kombinace derivace a univerbizace. Nejčastěji
užívanými místními názvy v mluvě mládeže jsou jednotlivé vzdělávací, pracovní a zábavní
instituce.
^ V české mluvě mládeže jsou nej frekventovanějšími příponami při tvoření místních jmen
sufixy:
-k(a): deadjektiva
průmka, hotelovka (motivace adjektivy s příponou -ový);
°bchodka, zdravotka, základka (motivace adjektivy s příponou -ní);
Pajda, pedárna, far mářka, fúda (motivace adjektivy s příponou -ický);
-árn(a): denominativa a deverbativa
Šerifárna (ředitelna);
nalejvárna, flákárna, blbárna, pakárna, opičárna (škola).

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

M

y3biKa;iKa (hudební škola), xydooicxa (umělecká škola) - od adjektiv s příponou -(eH)HBIN;

me

xnojio3icKa (technologická univerzita) - od adjektiv s příponou -CKHH;

Ka

3ěn Ka (škola) - deverbativum;

-«HK:

^ypuiibnuK (škola), nydmbnuK (bar) - od adjektiv s příponou -on;
typnmmiK (ženská kolej), MydívibHUK (škola), eadiouinuK (restaurace nevysoké úrovně) de

nominativa.
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E. Jména zdrobnělá (deminutiva) a zveličelá (augmentativa)
Jak jména zdrobnělá, tak i zveličelá plní především funkci modifikační. Původní
význam základového slova se podstatně nemění, ale nabývá určitého expresivního zabarvení.
Kromě modifikačních typů se mohou vyskytnout i transpoziční odvozeniny, které mění
původní význam slova: -aK: JIUCCIK - měsíc, -HK: JIMCUK - skinhead; -api>: anyxapb - prohraná,
ztracená věc, -aH: anyxan - vysloužilý narkoman (Mokienko-Nikitinová 2001); -oun: slepoun
~~ špatně vidící člověk, -ák: slepák - slepé střevo. Odvozovací základ může mít jak
nespisovnou, tak i spisovnou podobu.
Silné

emocionálně-expresivní

zabarvení

představuje

jednu

ze

základních

charakteristik, která odlišuje mluvu mládeže od ostatních útvarů národního jazyka.
Expresivity odvozených zdrobnělých a zveličelých slov je dosahováno pomocí sufíxů, které
vyjadřují různé emocionálně-expresivní příznaky, a to nejčastěji příznak pohrdání, opovržení,
hanlivosti, ironie, sarkasmu. Pozitivní citové hodnocení se vyskytuje řidčeji a setkáváme se s
n m

'

především u jmen zdrobnělých (plašánek;

MaMUK).

Zdrobnělá jména však v mluvě

mládeže často vyjadřují rovněž expresivní příznaky s nádechem jisté ironie či hanlivosti
(mazánek, šplhounek; aoMycuK). U jmen zdrobnělých a zveličelých se jedná nejčastěji o
Pojmenování osob či předmětů.
^ K nejčastěji užívaným zdrobňujícím sufixům v české mluvě mládeže patří:
" e k: šplhounek (nadměrně pilný student), cucáček (mladý jedinec), mazánek (rozmazlený
jedinec);
"'k: papík, fotřík (otec), kompík (počítač), srabík (zbabělec), šlofik (spánek), gáblík (jídlo),
k

°ncík (koncert);

"'ek(o): pětikilíčko (pět set korun), pošušnáníčko (dobré jídlo);
~'čk(a): štávička, broskvička (pohledná dívka).
^ V ruské mluvě mládeže se setkáváme s následujícími zdrobňujícími sufixy:
K:

MaMUK (máma), menuK (televizor), comm (mobilní telefon), KOMnuK (počítač), ee/iUK

(jízdní kolo), npe3UK (prezervativ), 6e3ÓnuK (narozeniny), aoMycuK (homosexuál), (pymóuK
(fotbal);
•ymK(a): MOMyuiKa (máma), ópamyium (oslovení - ze slangu miťků), noxyuím (hloupá
^ ly ka), ondyuiKdL (stařena), KopMyuiKa (ústa), xa3yuim (byt);
"eiUhHK: KjiyóeuinuK (klub);
MaMaxen (matka), nanaxen (otec);
~5"UK(a): cnupmauiKa (alkohol);
ópamoK (oslovení - ze slangu miťků), dpyoicoK (mužský pohlavní úd).
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Zveličelé názvy nesou nejčastěji příznak zhrubělosti a hanlivosti nebo naopak určitého
uznání a přízně druhých. S hanlivými pojmenováními se setkáváme často například při
označení určitých částí těla {rypák, frňák - nos; óauimau - hlava) a také při pojmenování osob
podle určitého znaku (plešoun - holohlavý člověk; noxau - primitivní, nevzdělaný člověk).
Příznak uznání nalezneme například ve slovech chlapák; nai\au.
^ V české mluvě mládeže se vyskytují nejčastěji následující přípony se zveličujícím
charakterem:
-ák: plachťák (ucho), rypák (nos), írapák (trapný člověk), noíorák (notorický alkoholik),
mastňák (movitý člověk), pivák (pivo);
-oun: šplhoun (student snažící se zalíbit učiteli), bifloun (nadměrně piný student), slizoun
(nesympatický jedinec), vazoun (mohutný člověk), krkoun (skoupý člověk), pyskoun, držkoun
(odmlouvající jedinec);
•áč: pracháč (movitý jedinec), smrkáč (nos), brejláč (člověk s brýlemi), lahváč (pivo), alkáč,
nc

'sávač, chlastač (alkoholik), grupáč (skupinový sex), doláč (dolar);

~ec: mazec (kladné hodnocení), refec (referát), kůlec (kulečník), nohec (nohejbal), usmrkanec
(dítě), vypálenec, vysmaženec,

vyhulenec

(narkoman), namakanec,

nabušenec

(kulturista),

kusanec (dívka), vylízanec, vymaštěnec (hlupák), vytlemenec (intenzivně se smějící jedinec);
•as: tříďas (třídní učitel), řiď as (ředitel), trapas (trapná situace), mamlas (hlupák);
' a n: pařan (častý konzument alkoholu; hráč počítačových her), zoban (nos), typan (muž);
-k(a): dělovka (rána), kvaltovka (spěšná záležitost), mazavka (alkoholik), padavka (slabý
jedinec);
^k(a): chlastačka (konzumace alkoholu), cicmačka (líbání);
fáro (auto), cígo, žváro (cigareta), drámo (dramatická situace).

^ V ruštině se užívá při tvoření zveličelých odvozenin přípon:
"aK,-HK: uiy3HHK (obuv), mmaK (padesát rublů), eudaK (videomagnetofon), (pwibMaK (film);

eenepyxa (večírek), cmunyxa (stipendium), duccepmyxa (disertační práce), ondyxa
(stařena, od angl. adjektiva old), Kenmyxa (přítel);
^UJIHIK: MOKpyuinuK (vrah), KaumpyuinuK (venkovan), Kpe3yuinuK (psychiatrická léčebna),
x

PunyuiuiiK (krk);

~Ul(a): MU3epma (máma), uapKOiua (narkoman);
""flK: mopMoxiwK (stav zpomalenosi po užití narkotik), uimnHK (schizofrenie), ifeemuHK
(policista v uniformě), omxodiiHK (nepříjemné pocity způsobené užitím alkoholu či narkotik);
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-apb, -ap(a): anyxapb (něco beznadějného, neperspektivního), mycapb (člen agresivního
neformáního sdružení mládeže), zonyúapb (homosexuál), mycpmapb (povaleč), noiuapa
(smolař; mohutná, tlustá dívka), eodnpa (vodka), aormnpa (chuligán);
•au:

MOMOH

(máma),

dedan

(stařík, postarší

člověk),

M03aau

(chytrý člověk), ducmpocpan

(neduživý člověk).
Méně se při tvořená názvů zveličelých setkáváme s příponami: -an:

ÓUCKUH

(diskotéka), -eu: Koneij (neúspěch, fiasko), -<J)an: Kopecpan (starý přítel), -Aejib: mpiondenb
(trojka-známka), -6an: dpyoicóan (přítel, kamarád), mpoúóau (trojka-známka).
Od téhož odvozovacího základu lze tvořit v ruské i české mluvě mládeže i několik
různých modifikací: mamina/mamule/mamík/mamulka/; MaMaH/MOMaxen/MaMauiKa/MaMUK.
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3.4.1.1.2 P ř í d a v n á

jména

Přídavná jména jsou na rozdíl od substantiv jak v české, tak i ruské mluvě mládeže
zastoupena řidčeji. Tyto výrazy však plní v mluvě mládeže nezastupitelnou funkci, neboť
slouží k vyjádření aktuálního stavu, pocitů a emocionálně-expresivního hodnocení osob,
Předmětů či jevů, jež osciluje mezi krajně pozitivním a krajně negativním pólem. Přídavná
jména s emocionálně-expresivními konotacemi umožňují jasné a výstižné vyjádření bez
Potřeby dalšího vysvětlování, jsou implicitně nasycená. Tato adjektiva jsou odvozována od
jmenných základů a také od základů slovesných, které plní intenzifikační funkci.
^ Nej frekventovanějšími příponami užívanými v české mluvě mládeže při odvozování
Přídavných jmen jsou:
" en (ý)/ -an(ý) / n(ý): nabušený (kladné hodnocení), voražený (drzý), vymaštěný (hloupý),
vypečený (vychytralý), zhulený (pod vlivem narkotik) / vychytaný (kladné hodnocení),
v

yjebaný (záporné hodnocení), namakaný (svalnatý), vyflusaný (vyčerpaný),

vylízaný

(hloupý), nadrátovaný (opilý) / mastný (drahý);
" 0 v (ý): libový, bombový, ukázkový, nářezový, suprový (kladné hodnocení);

-áck(ý): prďácký (kladné hodnocení), vopruzácký (záporné hodnocení), mastňácký (vztahující
Se

k bohatému člověku); tato přípona nese expresivní charakter;

-(ý)/(í): hustý, vostrý, drsný (kladné i záporné hodnocení), klabý (pozitivní hodnocení) / boží,
k°ží (kladné hodnocení).
^ V ruské mluvě mládeže jsou přídavná jména často tvořena od základů jmen podstatných a
m

ezi nej produktivnější přípony patří:

'"(biií):

npuKOJibiibiů,

amoMUbiů,

KJiacciibiu, pyjibnbiů

(pozitivní hodnocení), očjioMUbiů,

°^cmoůnuů (negativní hodnocení);
'°B(bifl): Kaů(p06biů, óecmoGbiů, Ma3oebiů, noumoGbiů (pozitivní hodnocení),

óecnonmoGuů,

^icoGbiů, (pueoGbiů, (pyýjiOGbiů (negativní hodnocení);

-^(iiií): nai\ancKUU, 3ÓopoecKUŮ (pozitivní hodnocení).
^everbativa jsou tvořena zesilujícími příponami -Hii(biií): ocpusetiubiů, oóajibdenubiu a l,T

ejibn(biii): 0(pu2umejibitbiů, oxpeuumejibiibiů. Uvedené výrazy označují kladné hodnocení.

^ odvozených ruských adjektiv se také řidce setkáváme s expresivními příponami: e,,

t(KHH): peaueubKue (rubly), 3ejiěneHbKue (dolary).
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3.4.1.1.3Slovesa
Odvozování sloves je velmi produktivním způsobem obohacování slovní zásoby
mluvy mládeže. Jako nejproduktivnější způsob odvozování

sloves v

tomto jazykovém útvaru

se jeví sufixace, dále prefíxace a v ruské mluvě mládeže také kombinovaný prefixálněsufixální způsob odvozování sloves.

Sufixace
Slovesa se v mluvě české i ruské mládeže nejčastěji odvozují od jmenných základů
(substantivních a adjektivních) a řidčeji také od základů slovesných. Odvozovací základy
mohou být jak domácího, tak i cizího původu.
^ Nej produktivnějšími příponami sloužícími k odvozování sloves v české mluvě mládeže
jsou -ova-, -i- a méně také -a-; přípona -nou- vyjadřuje jednorázovost děje a často tvoří
dokonavou variantu k nedokonavým slovesům (čenžovat-čenžnout):
•ova-: špiclovat (sledovat), biflovat (učit se), kýblovat Git), somrovat (žebrat), machrovat
(Převádět se), hákovat (pracovat), mailovat (posílat elektronické zprávy), resetovat (dát pěstí),
skenovat (pozorovat), károvat (tetovat);
Srotit (učit se), pařit, kalit (veselit se při konzumaci alkoholu) smažit (užívat narkotika),
hulit (kouřit marihuanu), rašit (bít), prudit (mít neustále připomínky), razit (jít);
-a-: chlemtat (pít), fachat (pracovat), šprtat (učit se), krafat (mluvit);
-nou-; čenžnout (vyměnit), čórnout (ukradnout), šlehnout (užít narkotika), prásknout (udat),
tr

snout (zatancovat si).

^ V ruštině jsou nej produktivnějšími sufixy -«-, -a-, -e-, -oea- a -ny-, -any-, jež vyjadřují
Jednorázovost děje a tvoří se od podstatných jmen:
"K-: Kojičacumb (pít alkohol), 6a3apumb (povídat si, besedovat), zjuonumb (pracovat
s

chybami - o PC; mít halucinace), cmbipumb (ukrást), cmmumb (mluvit), mopM03umb

(nechápat, být nesoustředěný), Kadpumb (dvořit se, snažit se zalíbit);
-a-: pyOamb, xaeamb (jíst), óyxamb (pít alkohol), óomamb (učit se), 6au,amb (hrát na kytaru),
Kcil

iamb (posilovat), uaionamb (hledat co);
ócuidemb, zydemb (veselit se, pít alkohol), uimemb (bláznit);
Menmoeamb (pracovat jako policista), KyuKoeambcx (scházet se ve skupině);

"Uy-: 6yxnymb, lueeejibiiymb (vypít alkohol), Mamymb (zabít),

3GHKnymb

(zatelefonovat);

" a,, y-: pumanymb (zatelefonovat), uiupanymb (užít narkotika vnitřně), nunKanymb na

KOZO

fodat někoho).
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Nejčastěji se slovesa jak v české, tak i ruské mluvě mládeže tvoří od podstatných jmen
nespisovného původu: šrot-šrotit (učit se), kalba-kalit (konzumovat alkohol), čórka-čórovat
(krást);

Menm-Meiímoeamb

Uinopa-uinopumb

(pracovat jako policista),

(používat tahák),

(odpočinout si). Méně sloves je

penaKc-penaKcitymbCH

tvořeno od spisovných substantivních základů:

(kouřit narkotika),

uiMcuib-utManumb

chmel

-

chmelit

(pít alkohol); KJiyó -

Knyóumbcn (navštěvovat kluby), dbi.u- dbwumb (kouřit narkotika). Existuje i několik případů
odvození slovesa od citoslovce: krákorat (krá-krá), nnnnKamb (JI»-JIH), ÓJiaCviaxamb (6jia-6jia).

Eiefjxace
Při prefixaci dochází často pouze k obměně základového slovesa, kdy je modifikován
jeho příslovečný význam nebo se mění slovesný vid. Frekventované jsou předpony
s

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

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

~: zamakat (intenzivně pracovat), zazdít (zkazit), zacálovat, zacvakat (zaplatit), zapařit

(dobře se pobavit);
v

y-: vy fičet (odejít), vyčárovat (vykrást), vychmelit (vypít), vytuhnout (zemřít), vytečkovat

(zbít), vysomrovat (vyžebrat), vycepovat (vytrénovat);
zčórovat (ukrást), zmydlit, zrubat, zřasit (zbít), zdrbat (pomluvit), zrušit (rozbít), zmáknout
(zvládnout), zbalit (získat sympatie dívky), zdekovat se (odejít);
na :

~ nabiflovat, našprtat (naučit se), napráskat, nabonzovat (udat), nalámat se (opít se);
odtáhnout, odpádlovat

(odejít), odkroutit (být ve vězení), odkrouhnout

(zabít),

^éně se užívá prefixů: pod-: podmáznout (podplatit), -o: ohulit (zvýšit intenzitu).

^

Prefíxace je v ruštině velmi dynamickým způsobem odvozování nových slov.

^ejužívanějšími odvozovacími předponami jsou prefixy:
ia :

~ 3a6auuiumb (vydělat peníze), 3asony6emb (stát se homosexuálem) 3aKiicamb (políbit),

3a

Mymumb

11

(zorganizovat),

3anapumb

KOSO

(zprotivit se komu, unavit koho);

nodcecmb (začít pravidelně užívat narkotika), noÓKamumb (seznámit se), nodspecmu

(Přijít, přijet);
ll

Pn-: npuMOHumb (zbít; udělat si legraci), npuiuumb KOMy nmo (obvinit neprávem, svalit vinu

na koho), npuxunnmb (přijít);
"Po-: npoKpymumb (podvést), npoKamumb (líbit se divákům);

92

o-: oóajidemb (nadchnout se; být velmi překvapen), odywiumb (pochopit), ozpecmu (být zbit;
zůstat s prázdnou);
°T-/OTO-: omeaiiumb (odejít, odjet), omífieůcoeamb (uhodit do obličeje).
Pro slovesnou prefixaci je charakteristické tvoření synonymních párů slov s různými
Předponamy a identickým základem: zčórovat/vyčórovat

(ukrást), vyprud.it/zprudit (naštvat

někoho svými připomínkami); ceanumb/omeanumb (odejít), 3ai\enumb/6i\enumb (seznámit se
s

opačným pohlavím) 3acmynamb/uacmyHamb (vyzradit někoho).

Ergfixálně-sufixální způsob
Tento způsob tvoření nových slov kombinuje odvozování pomocí předpon a přípon
současně. Takto vytvořená slova mají společný sémantický příznak charakteristiky děje.
Výrazy odvozené prefixálně-sufixálním způsobem se odlišují vysokou intenzitou děje a
nasyceným významovým obsahem a je u nich patrný značný emocionálně-expresivní
hodnotící charakter.
^ V nashromážděném lexikálním materiálu mluvy české mládeže byly nalezeny následující
typy prefixálně-sufixálního odvozování: vy-...-nou(t): vysmahnout
(naparádit se); ob-...-nou(t): obtáhnout,

obšlehnout

(odejít), vyfiknout se

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

se

(odejít); na-...-nou(t): namíchnout (naštvat); od-...-nou(t): odprejsknout (odejít); o-...-ova(t):
°Pruzovat\ na-...-ova(t) nadrátovat se (opít se).

^ S. Gojdová řadí do kategorie sloves odvozených prefixálně-sufixálním způsobem výrazy
tvořené různými předponami v kombinaci spostfixem - c a (2004a). K nejproduktivnějším
typům předponově-příponového odvozování v ruské mluvě mládeže patří:
CH: /ia6yxambCH, nadpuiiKambCH (opít se), naduHOMumbCR (intenzivně si zaflirtovat);
tl

Po-...-cH: npodeuzambCH (být v narkotickém opojení), npoeonocumbcn (ztratit vlasy);

3Í

K..-CH: 3axjie6uymbCH (zalknout se), 3adon6ambCR (vysílit se), 3aeariumbCH (propadnout u

doušky, zápočtu);
^"•••-CH: yKaů<poeambCH (úplně se vyčerpat od nadměrných požitků), yKamambcn (vykouřit
hašiš v nadměrném množsví), ymepembcn (odejít);
°T-—-CH: ommHZueambcn (veselit se) omKunymbcn (opít se), ompyóumbcn (ztratit vědomí),
°mopeambCH (veselit se, často pod vlivem narkotik);
^•••-CH: cmepeimcH, cMbimbcn (zmizet), cmopnambcsi (zemřít v důsledku užívání narkotik).
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34.1.1.4 P ř í s l o v c e
Příslovce tvoří poměrně úzkou skupinu výrazů mluvy mládeže, ale plní stejně jako
přídavná jména nezastupitelnou funkci emocionálně-expresivních hodnotících výrazů. Tyto
jednotky mají zkondenzovaný obsah a slouží jako prostředek hodnocení předmětů, osob a
jevů či k vyjádření aktuálního psychického stavu a pocitů. Častým užíváním jejich
emocionálně-expresivní nasycenost vyprchává, a proto jsou neustále nahrazovány novými,
Působivějšími výrazy. Nejčastěji se příslovce v mluvě mládeže odvozují od jmenných
základů, především adjektivních a substantivních, dále pak ze základů

slovesných.

Nej frekventovanějším způsobem odvozování příslovcí v mluvě mládeže je sufixace.
^ V české mluvě mládeže se při odvozování příslovcí nejčastěji užívá sufix - ě :
Ďenominativa:
hustě, drsně, krutě, libově, bombově, nářezově (kladné hodnocení),
^gvgrbativa:
Sázkově, vychytaně (kladné hodnocení).
Méně se užívá přípona -ák: fičák, hučák, kaďák (deverbativa).

^ V ruské mluvě mládeže je nej produktivnějším sufixem při tvorbě příslovcí přípona -o a
dále také -HK\
Senominativa:
"0:

Kaů(poeo,

KJiaccno, nonmoeo,

Kjiěeo, Ma3oeo,

npuKOjibno, 3Óopoeo,

(příslovce vyjadřující kladné hodnocení), xepoeo, óecnoumoeo,

xpymo,

oKeůno

(puzoeo, omcmouuo,

BOJIUMO

(negativní hodnocení).
nuuimaK, 3anuuimHK, Mummax,

xpymiiHK (pozitivní hodnocení),

KOCÍIK,

óyóiiHK, e

n

°djiHK, 3anodnHK, e nepuHK (negativní hodnocení),

deverbativa:
"0: oóajidenno, otpueetmo, xpenoeo.
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34.1.2 SKLÁDÁNÍ (KOMPOZICE)
Skládání neboli kompozice představuje způsob tvoření nových slov prostřednictvím
spojování dvou a více slovních základů. Tím vznikají slova složená, tj. kompozita. Tento
způsob tvoření nových slov je v mluvě mládeže méně frekventovaný než odvozování.
Vytváření složenin je v mluvě mládeže motivováno především snahou o vtip a originalitu, na
rozdíl od spisovného jazyka, kde se projevuje spíše snaha o jednoslovné, jasné a stručné
v

yjádření.
Na obecně jazykové úrovni jsou kompozita klasifikována českými lingvisty podle

několika různých třídících hledisek. Podle těsnosti typu spojení slovních základů lze rozlišit
složeniny na: 1. vlastní (pravé) a složeniny nevlastní (nepravé, spřežky). Vlastní složeniny
Jsou spojeny pomocí tzv. kompoziční samohlásky (konektu) a nelze je beze změny rozdělit na
v

olné spojení slov. Nevlastní složeniny můžeme rozčlenit na samostatná slova, která mají

často změněný slovosled (Hauser 1980, 150-151; Filipec-Čermák 1985, 102-103; Hubáček
1998, 79). Dále jsou kompozita tříděna podle významového vztahu mezi jednotlivými
spojenými slovními základy. V tomto případě jsou rozlišována: 2. slučovací (kopulatívní),
Ur

čovací (determinatívní), vazebná (rekční) a predikační (přísuzovací) kompozita. Základy

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

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

Podřadnosti a jeden slovní základ je určován druhým a je na něm syntakticky závislý. Vazební
kompozita mají mezi svými základy rovněž vztah podřadnosti a jsou řízena slovesnou vazbou.
p

redikační složeniny jsou tvořeny jmenným a slovesným základem, přičemž jmennému

Zakladu je přisuzována základem slovesným určitá činnost či děj (Sochrová 1997, 32). J.
Pilipec řadí k tomuto typu kompozit rovněž složeniny reciproční, větné a mechanické (1985,
102-103). Podle syntaktického vztahu klasifikuje P. Hauser složeniny na: 3. podmětné;
Předmětné; příslovečné; přívlastkové a doplňkové (1980, 153). Podle způsobu vyjádření
°nomaziologického základu lze kompozita rozčlenit na: 4. vnitřní a vnější. U vnitřních
kompozit je onomaziologický základ vyjádřen explicitně, zatímco u vnějších naopak nepřímo,
ltTl
sl

plicitně a složenina nabývá nového významu ve srovnání s předlohovým volným spojením

°v. Zvláštní skupinu tvoří tzv. hybridní složeniny, u kterých je jeden slovní základ cizího

Původu a druhý původu domácího (Hubáček 1998, 80). Tento způsob tvoření kompozit je
dnes velice aktuální vzhledem ke stále narůstajícímu trendu přejímání cizích slov (šprtinghaus
škola).
V české i ruské mluvě mládeže se nejčastěji setkáváme se složeninami vlastními.
^°dle vzájemného významového vztahu mezi jednotlivými slovními základy mají tyto
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složeniny nejčastěji charakter vazebných (rekčních) kompozit, kdy první část složeniny
nazývá objekt děje a druhá, slovesná, označuje děj nebo původce děje. Podle syntaktického
vztahu lze tyto složeniny označit jako kompozita předmětná (výjimkou je kompozitum
doplňkové: ccmodejiKa

„caM

aejiaTb"

samostatná práce) a podle způsobu vyjádření

_

onomaziologického základu jako tzv. vnější.
^ Kočkohonič

(honit kočky) - sukničkář; hůlkoplaz {plazit se o holi) - důchodce;

kočkolapka

(lapat kočky) - exkluzivní vůz, motocykl; kočkobalka (balit kočky) - písnička k vyvolání
Přízně dívek; čumbedna (čumět na bednu) - televize.
^ JI0X0603 (B03HTb
auto; xne6ospbi3Ka

JIOXOG)

-

trolejbus / tramvaj; Menmoeo3 (B03HTb Menmoe) - policejní

(rpbi3Tb xne6) - ústa; neconwiKa

(nnjiHTb Jieca) - lesnická akademie;

Mncopyóxa (py6HTb MHCO) - ústa; Mopdoden (^ejiaTb .uopdy) - stylista; MopdoMd3 (Ma3aTb
M

°pdy)

M

- vizážista (specialita na make-up); Mopdoznnd

opdondwů

(njnoHyTb B Mop^y) - pistole; mpyóomicm

(numeTb na Mopdy)

-

zrcadlo;

- homosexuál (HHCTHTB TpySy).

Případem složeniny nepravé slučovací je například výraz frikulín (z anglického freeVolný; coo/-hov. 1 .super, bezva, skvělý, 2. v pohodě, v klidu; w-módní, oblíbený) - vyznavač
m

ódních trendů setrvávající v permanentní pohodě. Určovací kompozitum představuje

například výraz diskoboy

/

ÓUCKOÓOŮ

(diskotékový tanečník, milovník diskoték) či

6

°eKOMnneKm (alkohol).
Jednotlivé spojovací základy mohou mít podobu jak nespisovnou (kočkobalka,

Mo

pdoM(i3), tak i spisovnou (Kocfie.MOjiKa - ústa). Kompozice je často kombinována také s

°dvozováním. Nej frekventovanějšími odvozovacími příponami v češtině jsou -k(a), -ič;
v

ruštině -k(a), -ik (meneny3UK - tlustý člověk) nebo nulová přípona.
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34.1.3 ZKRACOVÁNÍ (ABREVIACE)
Zkracování patří k aktivním způsobům slovotvorby v mluvě mládeže. Tradičně jsou
v české jazykovědě rozlišovány podle vzniku dva typy zkracování. J. Filipec se odvolává na
Hrbáčkovu klasifikaci zkratek a třídí je na tzv. grafické a dále graficko-fónické, jež jsou
členěny na zkratky iniciálové a morfémové. Morfémové zkratky zahrnují navíc zkrácená a
zkratková slova (1985, 103). J. Hubáček považuje za nej frekventovanější zkratky ve slovní
zásobě slangu zkratky iniciálové a zkratková slova. Iniciálové zkratky jsou tvořeny z
Počátečních písmen dvou a více slov a slova zkratková pojímají jejich počáteční slabiky či
hlásky (1988, 16). Motivací zkracování v normovaném jazyce je především snaha o stručné a
Úsporné vyjádření. Tvorba zkratek v mluvě mládeže je spojena také se snahou zašifrovat
nějaké slovo či pojem nebo rozšifrovat již existující zkratku (i spisovnou) a dát jí nový
v

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

originalita. Zkracování se jeví v mluvě ruské mládeže jako produktivnější způsob tvoření
nových slov.
Obsáhlou skupinu zkratkových slov tvoří jak v ruštině, tak i v češtině zkrácené názvy
Předmětů a vzdělávacích
(umělecko-průmyslová

institucí: matfyz

škola);

neócpax

(matematicko-fyzikální
(ne^arornnecKnn

fakulta),

(JjaKyjibTer),

umprum
(pwupax

(^HjiojiornHecKHH ({)aKyjibTeT), ucmzpaM (ncTopHHecKafl rpaMMaxHKa), ucmuam (ncTopna
M

aTeMaTHKH), numeed (jiHTepaTypoBe^eime), coenum (coBpeMeHHaa jiHTepaTypa).
Iniciálové zkratky mají v ruštině různorodý charakter. Příklady dále uváděných

ruských zkratek v tomto odstavci byly přejaty z následujících lexikografíckých prací
(Mokienko -Nikitinová 2001; Gojdová 2004a). Při tvoření zkratek může být užito spisovné
zkratky, jež nabývá v mluvě mládeže nového významu: r H E / f / J (pův. FocynapcTBennafl
nHcneKUHH no 6e3onacHoerH flopoacHoro /JBHJKCHHJI) - Tonu Mucnexmopy Eaóxu u ffeueaů
FLCVIBIUE.

Při tvorbě zkratek v mluvě mládeže mohou být základy pouze čistě spisovné:

HMO

(pův. qejioBeK MeinaiomHH oSmecTBy) - Hpe36bmaůno Miaian ocoča; JIHMOH (JJiočumb M
^ynumbcn Oditoů Hadoeno), r/J3 (somoeumb doMamuee 3adauue), HIJ (Wěpubiů nnauf) Představitel kriminálních struktur, „HOBBIH pyccKnn"; BY3 (Bbiůmu Ydanuo 3aMym). Někdy
dochází k tomu, že zkratka přejatá ze spisovného jazyka změní svůj původní význam v mluvě
Mládeže natolik, že ji nelze rozšifrovat a význam je plně smluvený: JJHK (pův. ^BiuKeHne
"aUHoHajit.iioH KOHCOJIN/iauHH) - učitelka biologie, KTE (pův. KOMHTCT rocyflapcTBeHHofi
®e3onacHocTH) - kabinet ředitele. V ruské mluvě mládeže se setkáváme i s případy
deabreviace. Příkladem může být falešné rozšifrovávání zkrácených názvů známek: onvi
(°TJIHHHO) - oČManyn moeapuufa nexmopa, xop (xopomo) - xomen oÓManymb - pacxycunu,
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yde (yaoBneTBopHTejibHo) - ydcuiocb ebiúmu, iieyd (neyiiOBJíeTBopHTejibHo) - ne yóanocb.
Toto se týká také výkladu písmen označujících třídy ve škole, se kterým se setkáváme
v

ruštině i češtině - A: cuiKamu /andílci (žáci třídy A); E(B)\ óandioeu / blbouni; B: eopu; F:

zadbi.
Jako ukázku aktivní tvorby zkratek v ruské mluvě mládeže uvádíme příklady z
ruského časopisu pro mládež MonomoK (M> 49(298) 19.12-25.12.2005): ód p3 («eHB
POH^EHNA),

23 (generation), u ms 03 (H TAK ziajree), ps (py6jib), HT (HOBBIH ro/T), AM (fle^

Mopo3), KBH (Kdy6 BmbiKaioiqux u Hyóiibix) aj.
V české mluvě mládeže je tvoření zkratek méně frekventovaným způsobem
obohacování slovní zásoby. Během našeho výzkumného šetření byly zaznamenány
následující zkratky: ď (děkuju - „Tak ti ď!"); z (zač - „Nemáš z/"); Ň (nic - „Neřekl ani JÝ/");
HC (hardcore - něco dobrého, hodného obdivu); SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) *Serte* rychle pane školník; SNB (Státní národní bezpečnost) - snowboard.
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34.1.4 APOKOPA A SYNKOPA
Apokopa a synkopa představují způsob tvorby nových slov prostřednictvím zkrácení
jejich koncové či prostřední části. Tyto slovotvorná postupy lze začlenit do kategorie
zkracování. Vzhledem k značnému množství takto vytvořených lexikálních jednotek v mluvě
mládeže jsme se rozhodli zařadit apokopu a synkopu do samostatné kategorie.
Apokopa označuje „zánik nebo nevyslovení, vypuštění hlásky na konci slova" (SSJC
1989, 44). V mluvě mládeže se jedná o záměrné vypouštění zpravidla skupiny hlásek. Tímto
způsobem vytvořená slova mohou být zakončena na souhlásku: npocp (npocjjeccop), dup
(flnpeKTop) a v řidších případech také na samohlásku aydu (an^Hosanncb). Apokopou se
v

ruské mluvě mládeže tvoří mnoho slov od spisovných základů: duccep (zuiccepTauHfl),

xudep (Kn6epHeTHK), Med (MC^HK), ned (Benocnnefl), npenoá
(SnSjíHOTeKa), MameM (MaTeMaraKa), yuuaep

(npenoflaBarenb),

(yHHBepcnTeT), (pax ((JjaKyjibTeT), pyi<

(iiayMHbiH pyKOBOAHTejib), Mae (ManiHTotJioii), num (BocnnTaTejib), num
(^ecTHBajib), dun (flHnjioMaT),

OH

6U6JI

(ynnTejib),

(pecm

(oneHb), /Jed Mo (^ea Mopo3), nen (nejioBeic),

CUIK

(aJiKorojiHK), uume/ib (HHTejuiHreHT). Řidčeji dochází ke zkracování koncové části u
^spisovných slov: 6oman (óomanuK - výborný žák). V české mluvě mládeže se setkáváme
s

apokopou o něco řidčeji než v ruštině. Příkladem jsou výrazy: poč (počítač), komp

Computer),

pade (padesát korun), haš (hašiš), stopro (sto procent - vyjádření jistoty).

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

hlásky

z

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

Projevuje úmyslným vypouštěním hlásek v prostřední části slova: mbina (Tbicana), Macpou
(MarHHTO(J)OH), uucpa (HH^opManna), Mamum (MaTeMaraKa). V ruské mluvě mládeže existují
1
s

slova, jež vznikla tzv. grafickým zkrácením, kdy je prostřední část slova nahrazována

Pojovníkem: (|)H3-pa

(6H6miHOTeKa)
Prostřednictvím

- >

(<j)H3KyjibTypa) - >

(pmpa, jiHT-pa

(jiHTepaTypa) - >

numpa, SnS-Ka

Příkladem lexikálních jednotek mluvy české mládeže vytvořených

6U6M.

synkopy

jsou:

matika

(matematika),

anglina

(angličtina),

franina

(francouzština), medina (medicína), matura (maturita), špánina (španělština), úča (učitelka),
P^ůmka (průmyslovka). U některých výrazů se můžeme setkat i se dvěma stupni
synkopického zkrácení: francouzština - > fránina -> fráňa, angličtina - > anglina -> ájina;
^NJIHOTEKA

- >

6U6JIM

- >

6U6M.

V mluvě mládeže se často setkáváme s kombinací apokopy a dalších slovotvorných
Prostředků, a to především se sufixací. Odvozovací základ je mechanicky zkracován a je
Pozměňována původní zvuková podoba, kdy se redukuje počet slabik a zjednodušují se
s

°uhláskové skupiny. Tento způsob slovotvorby nazývá J. Hubáček jako tzv. mechanické
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krácení (1988, 17). Takto vzniklé výrazy mají sklon k otevřeným slabikám. Význam
předlohového slova se přitom nemění, ale často dochází k jeho modifikaci.
^ Štípko (stipendium), prófa (profesor), říďa/říďas/řeďule (ředitel), úča (učitelka), cviko
(cvičení), konfera (konference), biola/bižule/bioška (biologie), hospa (hospoda).
^ U ruských výrazů je přítomna široká variantivní bohatost výraziva: ducKtm / ducKapuK /
ducKapb

/ ducKomuH

/ cuiKaiu

/ ajiKCui /

/ ducKomyxa
cuiKapb

/ cuiKoma

-

diskotéka;

úuóeji

/ 6U6JIO / 6U6JIUH

- knihovna;

CVIK /

anuK

/ ajiKomnn - alkoholik (Mokienko-Nikitinová 2001).

Často se také v mluvě mládeže vyskytují výrazy, jež vznikají zkrácením složeného slova a
Přidáním odvozovací přípony či koncovky: příroďák (přírodopis), zemák (zeměpis), tělák
(tělocvik); epajicdanKa (rpa^aHOBCAeiiHe), H3biK03a (H3biK03HaHHe).
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34.1.5 SUFIXÁLNÍ UNIVERBIZACE
Jednoslovná,

univerbizovaná

pojmenování

vznikají

na

Pojmenování víceslovných. Univerbizace představuje „přechod
Pojmenovávací jednotku,

motivovaný jazykovou

ekonomií"

pozadí
sousloví

synonymních
v jednoslovnou

(Filipec-Čermák 1985, 106).

Prostřednictvím sufixální univerbizace dochází navíc k připojení odvozovací

přípony

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

°du ženského -k(a), -ic(e), -in(a):

•ák: pedák (pedagogická fakulta), drasťák (drastický film) - od adjektiv s příponou -ický;
doják (dojemný příběh), zimák (zimní stadion), letňák (letní kino), kontrolka (kontrolní práce)
" od adjektiv s příponou -ný/-ní;
"k(a): seminárka

(seminární práce), klauzurka

Písemka), souhorka
s

příponou -

(klauzurní práce), pololetka

(souborná zkouška), výtvarka

ný/ní; slohovka

(výtvarná výchova) -

(slohová práce), oborovka

(pololetní
od adjektiv

(oborová zkouška),

průmka

(průmyslová škola), sólovka (sólová kariéra) - od adjektiv s příponou -ový;

občanka

(občanská výchova) - od adjektiv s příponou -ský;
"lc(e): třídnice (třídní kniha), státnice (státní zkouška) - od adjektiv s příponou -ní;
~'n(a) (tyto výrazy lze klasifikovat rovněž v souvislosti se synkopou): fránina (francouzský
Jaz

yk), špánina (španělský jazyk) - od adjektiv s příponou - ský; nemina (německý jazyk),

Qn

glina (anglický jazyk), čédina (český jazyk).

^ V ruštině jsou nej frekventovanějšími příponami při sufixální univerbizaci -JIK(a) a -K(U) a
°dvozovacím základem je nejčastěji přídavné jméno zakončené na příponu

-u(biů)/H(uů)\

'"^(a): ebipa3UJiKa (Bbipa3HTejibHoe n e n n e - umělecký přednes), numajiKa (HHTajibHbiň 3aji čtenářský sál);
~K(a): sapyóejicxa
3a

flaHne -

(3apy6e>Knaíi JiHTepaTypa - světová literatura), doMauiKa (flOManmee

domácí

úkol),

cnopmiiexa

(cnopTHBHbiň

3an

-

tělocvična),

axadeMKa

(aKa^eMHHecKHH OTnycK - akademické prázdniny);
^ x (a): xypcoeyxa

(KypcoBaa paóoTa - ročníková práce), dpeeuepyxa

%repaTypa - staroruská literatura), zpynnoeyxa

(apeBHepyccKaa

(rpynriOBOH ceicc - skupinový sex);

nj(a): Koumpouia (KOHTponbHafl paóoTa - kontrolní práce), doMauia (AOManiHHH paóoTa d

°mácí práce).
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34.1.6 JAZYKOVÁ HRA
Jazyková hra je v mluvě mládeže založena na různých principech. Jde především o
n

ej různější způsoby překrucování;

přesmykování

a vkládání

kontaminaci (Meotcdycnoenoe nanooicenue); fonetické

hlásek (metatéza

a

epentéza);

mimikry (tpOHemmeckuh mmiuxpm)

aj.

Jazyková hravost je jednou z klíčových charakteristik nositelů mluvy mládeže. Motivací
hrových postupů je především snaha o originalitu a překvapivost, jichž je dosahováno
Prostřednictvím výrazného zvukového odlišení od spisovné podoby slova a přidáním zvukové
výraznosti a expresivity, či může jít naopak o snahu dvojího chápání významu slova.
Překrucování představuje podle Hubáčka slovotvorný proces, který umožňuje vytvářet
nová slova, jejichž původní význam je spíše modifikován, než zásadně měněn. Jde tedy
Především o různé způsoby přetváření a upravování předlohové podoby slova (1988, 17).
Příkladem překrucovaných slov jsou výrazy: štígro (štěstí), školábr (školník), pajska (padesát
korun), pětikáble (pětikoruna), výzo (vysvědčení), tágo (taxi), fočus, fočno (fotbal), pešek
(pech), šáňo (šampaňské); naeandoc (peníze),

KOMOK

(počítač). U metatézy se jedná o

Přesmyknutí jednotlivých hlásek či slabik uvnitř slova (Havránek-Jedlička 1986, 35). V ruské
mluvě mládeže vznikly prostřednictvím metatézy výrazy: (papuiuK (map(J)HK),
(AHCBHHK),

deenuK

3pHrmama (3apnnaTa). U lexikálních jednotek, jež jsou tvořeny vědomou

deformací slova (na rozdíl od asimilace a disimilace) je podle S. Gojdové často zřejmý vztah
ke slovům, která tvoří kontext k těmto deformovaným výrazům: slovo pynumb je spojeno se
slovem pym (ruka) a (pymjiu s výrazem cpymbi - nohy (angl. foot - noha) (2004a). Epentéza
Představuje

vkládání

hlásky

do

skupiny

hlásek

(Havránek-Jedlička

1986,

32-33).

^ hovorovém jazyce se jedná o motivaci snahou o ulehčení výslovnosti. V mluvě mládeže je
Motivací snaha o vtipné a často dvojsmyslné vyjádření: děvkan
(hodnostář),

posranec

(poslanec),

náprdelník

(náhrdelník),

(děkan),

pomrdanč

hovnostář
(pomeranč);

K

°Mnocmep (KOMnbiOTep), noxeda (noxa), óbiuanam (^eKanar).
Kontaminace (Meotcdycnoenoe uaiiojiceuue) neboli „srůsty (cpaufeiiue) " představuje

Podle S. Gojdové způsob tvorby nových lexikálních jednotek prostřednictvím různorodého
s

P°jení základů dvou slov. V odborné literatuře se setkáváme s několika dalšími termíny, jež

° 2 načují tento slovotvorný postup. M. Dokulil navrhuje pojmenování kontaminace či křížení.
^Uský jazykovědec V.G. Kostomarov upřednostňuje termíny uanootcenue či KonaMÓypnbie
°5Pa3oeanm (Savický-Šišková-Šlaufová 1999, 6). Mechanicky kombinované slovní základy
^ohou mít podle S. Gojdové podobu jak spisovnou, tak i nespisovnou. Jako příklad autorka
u

vádí výraz ucmepuHKa (učitelka historie), který vznikl kombinací spisovných lexikálních

Jednotek ucmopun a ucmepm.

Výraz cmojibnuK (sto rublů) vznikl propojením slov cmo a
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cmoji. U slova nodpyeauKa (přítelkyně) dochází ke kombinaci lexikálních jednotek noópyza a
dpyzau, přičemž druhá část má podobu nespisovnou - výraz mluvy mládeže (2004a).
Spojením lexikálních jednotek Kudp a óeeuifa vzniká výraz Kadpuya (sympatická dívka)
(Mokienko-Nikitinová 2001). V české mluvě mládeže byly nalezeny následující výrazy
tohoto typu: debil (mobilní telefon) - kombinace slov mobilní a debilní; poblífka (méně
chutná polévka) - propojení výrazů poblít se a polévka; kvalitativní (pozitivní hodnocení) spojení jednotek kvantitativní a kvalitní; armydasky (vojenská sportovní obuv) -kombinace
v

ýrazů army (angl. armáda, vojsko) a adidasky (sportovní obuv značky adidas).
Ruský termín (pOHemmecxax MiaiuKpun představuje podle S. Gojdové zvukovou

asimilaci slova nebo jeho přetvořené podoby jinému slovu a také je někdy považována za
speciální druh homonymie či úmyslné paronymické náhrady (2004a). J. Hubáček nazývá tato
slova jako tzv. expresivní homonyma, která jsou po formální stránce totožná se slovy po
obsahové stránce zcela odlišnými a neexpresivními. Hubáček považuje tento slovotvorný
Postup za zvláštní typ metamorfizace, který navazuje na překrucování a vychází ze zvukové
Podobnosti (1988, 17). Jako příklad tzv. expresivních homonym můžeme uvést výrazy z námi
shromážděného materiálu: jasan

(jasný), mejdlo (mejdan), halušky (halucinace), slezina

(setkání), sekačka (sekaná); uiaMnyub (šampaňské), xtmepa, ximnucmKa (učitelka chemie) a
v

ýrazy přejaté z Velkého slovníku ruského žargonu: Bann (valuta), Cměna (stipendium),

Kocmn (hubený člověk, podobnost se slovem Kocmb), (paKmypa (ženské tělo; asociace se
slovem cpaKamb - souložit, od angl. to fuck) (Mokienko-Nikitinová 2001).
Zajímavé jsou rovněž další speciální typy jazykové hry. Označení milionové peněžní
částky vzniklo v mluvě ruské i české mládeže na základě zvukové podobnosti. V češtině byl
v
v
v

ytvořen výraz meloun, zatímco v ruštině nmiou. Hravou nápodobou odborného termínu

2nikl výraz debordelizace, jenž pojmenovává úklid. Výraz ananas označuje přípitek a byl

ytvořen ze zvolání „A na nás!". Potetovaný člověk je v české mluvě mládeže nazýván jako

Krkonoš. Toto slovo vzniklo složením výrazů kérka (tetování) a nosit; zároveň je zde patrná
hlásková podobnost s pohádkovou postavou se jménem Krkonoš.
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34.2 P O S T U P Y
Transpoziční

TRANSPOZIČNÍ
onomaziologické

postupy vycházejí z již existujících

lexikálních

jednotek, sjejichž významem je dále pracováno. K transpozičním postupům
substantivizaci,

tzv. sémantické

tvoření (metaforu a metonymii),

tvorbu

řadíme

frazeologických

jednotek a přejímání slov z cizích jazyků, slangů a argotu.
34.2.1 SUBSTANTIVIZACE
Substantivizace představuje jeden ze způsobů konverze, kterou lze chápat „ buď jako
Převod\ popř. přechod slova do jiného druhu slov beze změny formy, nebo jako funkční změnu
s nulovým odvozováním, nebo jako specifický slovotvorný proces spojený se změnou významu
slova a jeho syntaktické funkce, popř. i slovního paradigmatu"

(Filipec-Čermák 1985, 104).

Nejproduktivnějším typem konverze je v mluvě mládeže substantivizace, již chápeme jako
přechod slova do slovního druhu substantiv beze změny formy. V české mluvě mládeže není
substantivizace natolik produktivním jevem jako v ruské mluvě mládeže. Substantivizované
lexikální jednotky jsou tvořeny nejčastěji od přídavných jmen a v ruštině také od přídavných
Juien slovesných. Velké množství daných výrazů nám umožňuje rozčlenit je do významových
kategorií názvů osob a dále také předmětů a jevů:
^ názvy osob
* stará (manželka, přítelkyně), chlupatý (policisté), bejvalá (bývalá přítelkyně), třídní (třídní
u

čitel/ka);

* zonyóoů (homosexuál), luupeeoů (narkoman užívající narkotika nitrožilně), denoeoů (příliš
aktivní jedinec), pa36opmiebiú (agresivní, konfliktní člověk), Kydpneuů (plešatý člověk),
yuiambiů (hloupý, nechápavý člověk), eunmoeoů (uživatel pervitinu), ifenmpoeoů (lídr),
Cl

<cmeMHbiů (hippie), Manou (bratr);

^ názvy přemětů a jevů
* červená (krev), vysoká (vysoká škola), taneční (taneční kurzy);
* cintee (vodka), uiepuiaebiů (mužský pohlavní úd), óenbiů (heroin; kokain), 3apndnoe
(alkohol), aopóamue / depeenniibie /pemtbie (rubly).
Od přídavných jmen slovesných se substantivizované výrazy tvoří především v ruské
'Pluvě mládeže, a to nejčastěji od přídavných jmen slovesných zakončených sufixy: -T-:
^3anymbiů,

dončanymbiů,

noKiiymbiú (blázen);

-BUJ-:

npuHmuiuů

(opilec),

noexaeiuuů

(podivín); -mi-: ynaKoeanubiů (příslušník vyšší střední vrstvy), naKmanuan (těhotná žena),
k

"nycoeaiuibiů

(pravidelný návštěvník večírků; člověk zavalený prací),

a6uia6aiuennbiů

jedinec, jenž vykouřil hašiš v nadměrném množství).
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34.2.2 SÉMANTICKÉ TVOŘENÍ
Tento způsob obohacování slovní zásoby využívá již existujících pojmenování,
přičemž pracuje pouze s významovou stránkou slova, kterou modifikuje a mění a stránka
formální zůstává nezměněna. Lexikální význam představuje podle J. Filipce:

Jazykově

ztvárněný odraz mimojazykové skutečnosti buď jednotlivé, nebo třídy skutečností nebo vztahu
skutečností zprostředkovaný vědomím, který je v nutném recipročním vztahu k lexikální formě,
gramaticky utvářené a spolu s ní souvztažný s lexikálními jednotkami příslušné

nadřazené

třídy nebo dílčího systému a aktualizuje se při užití lexikální jednotky v kontextech" (1985,
49). Z uvedené definice vyplývá, že významová stránka slova se může v různých kontextech
aktualizovat beze změna stránky formální. Tato skutečnost tvoří předpoklad pro lexikálněsémantický způsob slovotvorby. Ve slovní zásobě mluvy mládeže se jedná především o
metaforický a méně metonymický přenos významu. Nejčastěji dochází v mluvě mládeže
k přenosu významu u slov spisovných.
Ke změnám ve významu slova obecně dochází z různých příčin. Český jazykovědec
Vladimír Šmilauer vyčleňuje tři základní kritéria, podle kterých klasifikuje změny lexikálního
v

ýznamu. První kritérium představují změny významu v rovině objektivní reality, kdy

v souvislosti se změnou předmětu dochází také ke změně názvu či užití názvu starého, jenž
P'nil podobnou funkci jako předmět nový. Druhé kritérium zahrnuje změny v rovině jazykové.
Jednotlivá pojmenování navazují vztahy s dalšími lexikálními jednotkami slovní zásoby, čímž
dochází ke vzájemnému ovlivňování a významovým změnám. Nejčastěji se změny
le

*ikálního významu projevují ve skupinách, slovních spojení a vlivem cizích jazyků.

Poslední kritérium, klasifikující změny lexikálního významu, zahrnuje změny v rovině
^dského vědomí. V této kategorii působí mnoho faktorů - změna lidských vlastností, zužování
a

rozšiřování významu, změny v hodnocení významu, oslabování, zesilování a protiklad a

konečně také přenášení významu, jež je nejčastěji založeno na určité podobnosti, spojitosti či
Souvislosti (1972, 58-66).

V mluvě mládeže se odráží specifické vidění a pojímání světa a všech s ním spojených
skutečností mladistvými. Velmi často mládež užívá různých zesilujících a protikladných
Prostředků, jež umožňují vyjádřit emocionálně-expresivní hodnocení. Mládí lidé rovněž vyvíjí
Sn

ahu o obrazné, originální, vtipné a neobyčejné vyjadřování. Pro tyto účely často využívají

P^nášení významu, a to především metaforického a metonymického. Základem pro
le

*ikálně -sémantickou slovotvorbu jsou tzv. pragmatické komponenty významu slova, jež

Představují podle Gojdové „ceMaummecKue accoyaifuu unu Kouomaifuu, ompajicaioufue
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C6H3a}inbie co cnoeoM Kyjibmypiibie npedcmaejieum

u mpaduifuu" (2004a, 101). Na základě

těchto pragmatických komponentů dochází k přenášení významu mezi jednotlivými denotáty.
34.2.2.1 M e t a f o r i c k é p ř e n á š e n í

významu

Základem metaforického přenášení slovního významu je určitá podobnost mezi
jednotlivými denotáty. Podle P. Hausera se podobnost týká především tvaru, barvy, umístění,
rozsahu, funkce (1980, 71). Existují i případy, kdy podobnost mezi denotáty vychází pouze
2

fantazie mládeže. Slova s přeneseným významem jsou nazývány metaforami. Metafory

užívané v mluvě mládeže mají emocionálně-expresivní hodnotící charakter, a to nejčastěji
Pejorativní (hrábě, pařáty; Kjieiwiu, epaójiu - ruce), méně lichotivý (broskvička; nepcm dívka). K přenášení významu dochází v mluvě mládeže nejčastěji u slov spisovných, která
získávají nové konotativní příznaky. Základní motivací vzniku těchto výrazů je snaha o
expresivní a originální vyjádření. V ruské i české mluvě mládeže jsou v největším množství
zastoupeny substantivní, méně verbální metafory.
J. Filipec klasifikuje hlavní významové typy metafory na obecně jazykové úrovni a
u

vádí, že se nejčastěji zakládají na podobnosti předmětů, vlastností a dějů, na přenášení mezi

abstrakty a konkréty a na přenosu proprií, na jejich apelativizaci. Hlavní typy substantivních
Metafor se podle Filipce zakládají na podobnosti tvaru předmětů a na podobnosti

vlastností.

Nej produktivnějšími podtypy substantivních metafor na úrovni obecně jazykové, které se
Zakládají

na podobnosti

tvaru

předmětů,

jsou:

pojmenování

výrobků

motivovaná

Pojmenováními 1. částí lidského a živočišného těla; 2. živočichů; 3. (částí) rostlin; 4. neživé
Přírody; 5. jiných výrobků. Méně frekventovanými jsou v tomto podtypu pojmenování lidí
Motivovaná pojmenováními: 1. živočichů; 2. výrobků. Dále se jedná rovněž o pojmenování
n

eživé přírody motivovaná pojmenováním živočichů; pojmenování přírodních předmětů

Motivovaná

pojmenováními

výrobků;

pojmenování

z

oblasti

živočišné

motivovaná

Pojmenováními z oblasti rostlinné. K nej produktivnějším podtypům substantivních metafor,
J£

ž se zakládají na podobnosti vlastností, řadí Filipec pojmenování lidí motivovaná

Pojmenováními 1. živočichů; 2. rostlin; 3. neživé přírody; 4. pohádkových bytostí (1985, 111 —
115).
Při klasifikaci lexikálních jednotek (především substantiv) v mluvě mládeže, jež
v

Znikly metaforickým přenosem významu, jsme vycházeli z poznatků z výše uvedené

Publikace. Výsledná klasifikace metafor v mluvě mládeže však byla značně zjednodušena.
^Včlenili jsme dvě významové kategorie - názvy osob a předmětů. Metaforicky přenesené
názvy osob jsme roztřídili na pojmenování motivovaná nejrůznějšími vnějšími, dále vnitřními
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příznaky a také funkcí. Názvy metaforicky přenesených předmětů jsme klasifikovali podle
motivace vnějšími příznaky (tvar a barva) či funkcí. Jako samostatnou kategorii metafor
uvádíme pojmenování částí lidského těla, která představují v mluvě mládeže oblíbený objekt
metaforického významového přenosu. Dále jsme zařadili přehled slovesných metafor a velmi
řídké případy metafory adjektivní a adverbiální. Blíže jsme klasifikovali substantivní
metafory na základě charakteru motivujícího a motivovaného výrazu a vyčlenili jsme z tohoto
hlediska osm typů metafor, které jsme usouvztažnili s Filipcovými podtypy metaforicky
Přenesených výrazů. Na závěr jsme doplnili čtyři typy základních emocionálně-expresivních
Příznaků, které byly u metaforických lexikálních jednotek zjištěny jako nej frekventovanější.
Nej objemnější skupinu metaforicky přenesených lexikálních jednotek v české i ruské
mluvě mládeže představují substantiva, která členíme podle následujících příznaků do dvou
významových kategorií.
Názvy osob
a

) podle vnějšího příznaku:

• roštěnka, broskvička, buchtička (přitažlivá dívka - šťavnatost, chutnost), kačer (nepřitažlivý
chlapec - klátivá chůze), koště (nepřitažlivá dívka - neupravenost), vykopávka (starší,
nemoderní žena - vnější vzhled), kostra (hubená dívka), fošna (dívka s plochou hrudí Plochost), mopista (člověk s dredy);
* nepcuK, aópmo3 (přitažlivá dívka - šťavnatost, chutnost), Koneno (plešatý člověk hladkost), mopM03 (přihlouplý, nechápavý jedinec - pomalost), Komnema (plnoštíhlá, nehezká
dívka);
b

) podle vnitřního příznaku:

* stíhačka (žárlivá manželka - rychlost), špalek (tvrdohlavý člověk - tvrdost);
• Mynumeiib (učitel - neustálé prověřování znalostí), unoruianemanun (podivín - cizí svět),
®0fnanuK (výborný student - pracovitost, pilnost);
c

) podle funkce:

• šerif

(ředitel - strážce pořádku), bachařka (matka, učitelka, vychovatelka - kontrola,

dozor), řezník, mlátička (agresivní člověk - řezat, mlátit), ždímačka (milenka - ždímat
Peníze), bytná (manželka, přítelkyně - pečovat o domácí pořádek);
* X03RUH (ředitel - majetnické postavení), duKmamop, 6occ (ředitel - neomezenost moci),
ýomoepatf) (opisující student), 3aotcuaajiKa (pistole), enopmeuen (učitel tělocviku).
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2. Názvy předmětů
a) podle vnějších příznaků:
• tvar
• bedna (televize), placka (CD), kokos, makovice (hlava), fajfky (nohy), lupen (vstupenka);
•

HU{UK

(televize; hlava), Kupním (objemná kniha), Koněca (tabletky s narkotiky),

dyóunKa

(ukazovátko);
^ barva
• sníh (kokain), angoráky (zarudlé oči);
• djionduiiKa (vodka), 3eneub (dolary), nepuoma (Kavkazan);
b) podle funkce:
• myslivna (hlava - myslet), tlačenka (protekce - protlačovat), sosák (nos - nasávat vzduch),
bagr (lžíce - nabírat);
• MncopyÚKa (ústa - opakování činnosti), Kpbiiua (hlava - zastřešovat), ynaKoem (oblečení Zabalit), omnycK (záškoláctví - odpočinek od povinností), ucnoeedb (zkouška - vypovídat),
tyMaumamop (obušek - usměrnění jedince), mpenep (láhev alkoholu - trénování výdrže).
Objemnou skupinu substantivních metafor tvoří jak v české, tak i ruské mluvě mládeže
Metaforická pojmenování částí lidského těla.
Nos
• trumpeta, zoban, chobot, rypák, skoba;
• cnuea (švestka), uiuoóe.nb (z něm. der Schnabel - zobák),
s

KJUOG

(zobák), uutopxenb (nos

hrbolkem, z něm. der Schnorchel - potápěčská vzdušná dýchací trubice), xoóom (chobot),

K

Urib (dlouhý nos, pův. kýl, lodní páteř).

Ústa
• zobák, kafemljenek, pysk;

• Genmujib (ventil, záklopka, klapka), noMoůxa (nádoba na smetí), neModau (kufr).
Huče
%

Pařáty, hnáty, hrábě, klepeta;

%e

pa6nu (hrábě), KpbuibH (křídla), Kjieuatu (klepeta).

Nohy
• Ploutve, lodě, protézy, fajky, špachtle, pahejly; kamaše (chlupaté nohy);
%

KJIIOUÍKU

(hokejky), Koněca (kola), KoubKti (brusle), Konbtma (kopyta), Jibioicu (lyže), nedánu

pedály), npome3bi (protézy).
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Hlava

• řepa, dýně, makovice, palice, bedna, kokos, škopek;
•

(věž),

6auuiH

(kopule), pena

(tykev),

mbiKea

(řepa),

tuap

naůuuK

(konvice), znoóyc (globus),

óbiiifi

(meloun),

Kynon

(koule).

Prsa

• dudy, balóny, vemena, kozy, válce, bubny, nárazníky;
•

KOKOCU

(kokosy),

6OM6U

(bomby), (papbi (reflektory), eědpa

(vědra),

nyneMěmu

(kulomety), óamoitbi (veky).
Obličej
• fasáda, ciferník, budka, fazóna;
• acpuiua (plakát), óydxa (budka), ebieecKa (vývěsní štít, tabule).
Výskyt slovesných metafor je ve srovnání se substantivními o něco méně frekventovaný:
• seštěkat se (pohádat se), třískat (hrát na klavír), rozjet se (veselit se), smažit (hrát na kytaru;
Užívat narkotika), nabourat někoho (přivést do jiného stavu), táhnout (odejít), sjíždět (užívat
narkotika), sbalit někoho (seznámit se s příslušníkem opačného pohlaví), vylít (vyloučit ze
školy),

ztopit (ukradnout), zavařit (udělat problémy), vypařit (zmizet), bručet, sedět (být ve

y

ězení), vytuhnout (zemřít), střelit (prodat), zašít (někoho uvěznit), krmit (dělat si legraci

2

koho), péct na něco (nedělat něco), bagrovat (jíst), lakovat (obelhávat), píchnout (pomoci),

Vyhlásit (zesměšnit někoho), zalomit (usnout), vyluxovat (sníst), zazdít (ignorovat), naprášit
(udat), krmit (lhát), sondovat (zjišťovat);
• zpy3umb (učit se), ceanumb (složit zkoušku), c(j)omoapacj)upoeamb (opsat),

napumbcn

(zbytečně se obávat, nervovat), Maxnymb (napít se alkoholu), naxamb, Mojiomumb (pracovat),
Scumb (pít alkohol), mpecKambcn (užívat narkotika nitrožilně), Momimb (bít, tlouct),
5

°M6umb (krást), cocambcn (líbat se), apecmu (rychle odejít), ceucmemb (veselit se).

J

eště řidší zastoupení mají metafory adjektivní či adverbiální:

• Ubový (dobrý; ve spojení libovej frajer - příznak opovržení), hustý, drsný (dobrý, výborný);
• zicenesno, jicejie3o6emowto (přesně, určitě).
Motivující pojmenování a výraz s metaforicky přeneseným významem mohou mít
hrůznější charakter. V mluvě mládeže se nejčastěji setkáváme s následujícími typy vztahů:
Motivující pojmenování-metafora:

zvíře-člověk

(Filipec:

pojmenování

lidí

Povahových vlastností motivovaná pojmenováními živočichů na základě

a jejich
podobnosti

Mastnosti; pojmenování lidí motivovaná pojmenováními živočichů na základě tvaru); zvíře-
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předmět (Filipec: pojmenování výrobků motivovaná pojmenováními živočichů); rostlinaČlověk (Filipec: pojmenování lidí motivovaná pojmenováním rostlin); rostlina-předmět
(Filipec: pojmenování výrobků motivovaná pojmenováním rostlin či jejich částí); předmětčlověk (Filipec: pojmenování lidí motivovaná pojmenováním výrobků); předmět-předmět
(pojmenování výrobků motivovaná pojmenováními jiných výrobků; částí lidského a
živočišného těla; neživé přírody); místo-místo (u Filipce se nevyskytuje); člověk-člověk (u
Filipce pouze ve formě podtypu apelativizovaných vlastních jmen pojmenovávajících
vlastnosti lidí a jejich zaměstnání). Předmět je v naší klasifikaci pojímán šíře než je tomu u J.
Filipce a zahrnuje nejrůznější výrobky, části lidského těla, pojmenování neživé přírody aj.;
1) zvíře - člověk
%

kočka, číča, čičinka (pěkná dívka), kocourek, brouček (pěkný, milovaný chlapec), kanec

(muž úspěšný u žen), jepice (nesympatická dívka), lama (hlupák);
• KoměnoK,

3UŮHUK

(přitažlivý, milovaný chlapec), eycb (voják druhého roku služby), Medy3a,

G

o6jia (nepřitažlivá, nesympatická dívka), oeifa (hloupá dívka), nayK (člověk s výhodnými

st

yky), nocb (primitivní, agresivní člověk);

2) zvíře - předmět
• myš (u počítače), pták (mužský pohlavní úd), bažant (nádoba);
• vepenK (mužský pohlavní úd), coóam (taxi), óaóoHKa (nůž);
3) rostlina - člověk
• kopřiva (nesympatická dívka), broskvička (pěkná dívka), švestky (policisté), dub (pomalu
tápající jedinec);
• nepcuK, ačpuK03 (přitažlivá dívka), nepeij (blízký přítel), peducKa (nespolehlivý člověk);
4) rostlina - předmět
• salát (kniha s rozpadlou vazbou), melouny (ženská hruď), kokos (hlava);
• xanycma (peníze), MopKoexa (mužský pohlavní úd);
5

) předmět - člověk

• materiál, buchta (přitažlivá dívka), kombajn (nesympatická dívka), vykopávka (starší,
^moderní žena), trubka (hloupý člověk), šrot (pilný student), klacek (nevychovaný jedinec);
• Mombtza, npoÓKa, KjnouiKa (nepřitažlivá dívka), ueeamue (černoch),

6OHKÚ

(tlustý člověk),

fyGuHKa (policista), óymapb (pilný student);
Břgdmět - předmět
• škvára (peníze), tác/talíř/hadr
s

(tisíc korun), sníh/cukr/koks

(kokain), brko (cigareta

narkotiky), nárazníky (ženská prsa), lupeny (peníze);
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• cmenribiuiKU (brýle), jajicuzwihca (pistole),

6ÍIHII

(injekční stříkačka), mpyoa, euópamop

(telefon), nencm (stipendium);
1) místo - místo
• holubník (škola), díra (vesnice, venkov), nora (neútulná místnost), kobka (cela);
• meppapuyM (sborovna), capaů (třída), KypnmuuK (ženská kolej), o6e3bnnnuK (škola),
Pe3udenifuíi (kolej), ceajihca (hřbitov);
8) člověk - člověk
• Ital/indián/negr (Rom), Tatar (nechápavý jedinec), Frícek (Němec), šerif (ředitel školy),
řezník (agresivní jedinec);
• eepeů (chytrý, chápavý člověk), óypoicyun (boháč), (pomospatp (opisující student),
CMepmuuK (student, kterého chtějí vyloučit ze školy), Kumaeif (černoch).
Metafory mají rozličný charakter a je jimi vyjadřován specifický vztah mluvčího
k danému objektu. V mluvě české a ruské mládeže se nejčastěji setkáváme s následujícími
emocionálně-expresivními hodnotícími příznaky, které se mohou navzájem prolínat:
1) pozitivní citový vztah:
• prašulky (peníze), štávička, klobáska, kočička (pohledná dívka);
• 6a6ynbKu, deiibotcama, aynbdeubi (peníze), Mamunbda (milovaná dívka);
2) žertovný posměch a ironie:
• půllitry,

teleskopy

(brýle s tlustými skly), pudl (člověk s kudrnatými vlasy), prát

(pospíchat), měkkýš (přecitlivělý člověk), šampónek (muž, jenž pečlivě dbá o svůj zevnějšek);
• Mepcedec, jiimy3uu (jízdní kolo), pe3udeuijm

(kolej), anKouaem (alkoholik), IJyuiKWi

(Černoch), nencun (stipendium), eaynep (kupon na oběd do jídelny),

Kynepnebiů

(holohlavý);

3

Xzegílení:

• bomba (velmi kladné hodnocení), pařit (hrát na počítači; veselit se při konzumaci
a

lkoholu), střelit (prodat), šlehnout si, sjet se (píchnout si narkotika do žíly), hadry (oblečení);

• Kpymoů (velmi kladné hodnocení), zaciwib (pít alkohol), py6m (bouřlivé události, debaty,
s

Pory), Kudamb (lhát);
hanlivost až vulgarizace:

D

o této skupiny patří především označení osob zvířecími názvy - ropucha, kobyla, slepice;

°eW, K03a (dívka). Dále například:
• fošna (dívka s plochou hrudí), močka (zbabělý člověk), škrt (skoupý člověk), stará větev
(starší žena), vyhnít (být někde dlouhou dobu);
%H

eeamue (černoch), Kpbicumb (schovávat se), Mombiea (dívka).
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Mnoho metafor se tvoří v české i ruské mluvě mládeže stejným způsobem a jsou
založeny na identických sémantických posunech: broskvička/nepcuK
niozek/.uo3?, (chytrý člověk),
chobot/xoúom (nos),

bedna/HU{UK

fošna/docKa

(přitažlivá dívka),

(dívka s plochou hrudí), řepa/pena

(televize), sníh/cnez (kokain), ploutve/nnaemiKU

(hlava),
(nohy),

kanec/Kaóau (muž úspěšný u žen), cucat se/cocambcn (líbat se) aj.
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3.4.2.2.2 M e t o n y m i c k é

přenášení

významu

Metonymický způsob přenášení významu je založen na „pojmové souvislosti,

která

odráží i souvislost věcnou, tj. souvislost denotátů jistého typu" (Filipec-Cermák 1985, 110).
Tato souvislost může být různého původu, například místní, časová, příčinná, způsobová,
látková, symbolická či jiná. V mluvě mládeže se s metonymickým přenášením významu
nesetkáváme tak často jako s metaforickým. Odůvodnění rozdílnosti ve frekvenci užívání
metaforického a metonymického přenášení významu ve slangu obecně nalézá J. Hubáček ve
skutečnosti, že metaforické přenášení významu je v některých případech motivováno snahou
0

jednoznačné, konkrétní vyjádření a tyto výrazy často nesou příznak expresivity. Při

metonymickém přenášení významu některé výrazy naopak nabývají obecnějšího významu než
slovo výchozí a příznak expresivity je nahrazován spíše snahou o jednoslovné stručné
vyjádření (1971). V mluvě mládeže se vyskytuje především substantivní metonymie, případy
metonymického přenášení u ostatních slovních druhů jsou velmi řídké, a proto omezíme naši
další klasifikaci metonym v mluvě mládeže pouze na substantiva.
P. Hauser rozlišuje metonymické výrazy na obecně jazykové úrovni na strukturní,
kontextové a etymologické. Strukturní

metonymie

se zakládá na konkretizaci abstrakt

(přenášení názvů dějů na osoby, věci či místa děje; vlastností na jejich nositele a povolání na
místo, kde se povolání provozuje); přenášení názvů materiálu na výrobky; přenášení
Pojmenování nádob, obalu na věci, které jsou v nich; pojmenování osob podle míst, ve
kterých žijí či působí. Jako případ kontextové metonymie uvádí Hauser například užití jména
u

mělce místo názvu jeho díla či užití vlastního jména zeměpisného místo události, která se

ta

m stala. Etymologická neboli historická metonymie se týká přenosu vlastních jmen osobních

a

místních na obecné označení osob a věcí (1980, 73-76).
J. Filipec vyčleňuje hlavní podtypy substantivní metonymie na základě: 1. činnosti; 2.

Předmětu; 3. místa; 4. vlastnosti a stavu; 5. části a celku. Jako tzv. kvantitativní druh
Metonymie označuje Filipec synekdochu, „zakládající se na vztazích částí a celku, druhů a
r

°du, neurčitého a určitého počtu, plurálu a singuláru, konkrét a abstrakt" (1985, 109-120).
Omezené množství zjištěných výrazů s metonymicky přeneseným významem v mluvě

Mládeže nám neumožnilo nalézt dostatečné množství příkladů ke klasifikacím výše
Uvedených autorů. Proto jsme se rozhodli postupovat od konkrétních lexikálních výrazů, které
Js

me rozčlenili do významových kategorií názvů osob a předmětů:
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1. označení osob (podle určité věcné souvislosti či spojitosti)
• bambusačka (Vietnamka), pusinka (dívka - vztah části a celku), dutohlav (hlupák), šustič
(bohatý člověk - šustit penězi), kravaták (muž v obleku);
• npo6upi<a, Kucnoma (učitelka chemie), 6a6om<a (učitel biologie),

KomeněK

(bohatý člověk),

MupKyjib (učitel matematiky), canoa (voják), óanmuKu (poslušné děti);
2. označení přemětů
• podle materiálu: papíry (osobní doklady); cmetaibiuiKU (brýle), zicejie30 (mince), Kooica
(kožená bunda), cmexno (láhev);
• podle části celku (synekdocha): střecha / Kpbiuia (dům), nodouiebi (boty), nanupyc
(cigareta);
•jiné: božena (500 Kč), hradčany (100 Kč), pankrác (vězení), model (droga); deopnncKoe
&ie3do (sborovna), 6u6nuomeKapb (počítačový program pro práci s knihovnami).
U metafory a metonymie se velmi často setkáváme s využíváním názvů zvířat a rostlin
Pro označení osob a předmětů. Tyto výrazy označuje S. Gojdová jako tzv. 300M0p(pu3Mbi a
(

í>umoMop(j)U3Mbi (zoo- a fytomorfózy).

K nejčastěji užívaným názvům řadí: uauMeuoeanim

^neKOMumatoufux otcueomubix, npouux oicmomubix, nmuif, pacmenuů, uaceKOMbix (2004a).
Při analýze sebraného lexikálního materiálu mluvy mládeže v ruštině a češtině jsme nalezli
následující zoo- a fytomorfní lexikální jednotky.
Házvy savců
• kočka, kobyla, koza (dívka), kanec, hřebec, kozel (muž), krtek (metro);
• Koóbtna, oei\a (dívka, žena), coóawa

(prášek na spaní), coúaxa (symbol @), ymi<a

(hodnocení nedostatečně), nocopoa (Kavkazan).
Házvy ptáků
%

husa (dívka), kačer (nepřitažlivý muž), datel (hloupý člověk), pták (mužský pohlavní úd);

• tycb, neóedb (hodnocení nedostatečně), dnmeji (udavač; hloupý člověk).
Ostatní živočichové
%

jepice (nehezká, nesympatická dívka), hovádko (hloupý člověk);

• anaKonda, Medy3a (nehezká dívka), Jicaáa (dívka).
Rostliny
• jetel, dub (hloupý člověk), broskvička (dívka), švestky (policisté), kořen (pohledný muž),
^en (člověk dělající doprovod na milostné schůzce);
• Gauaii (hodnocení nedostatečně), Kanycma (peníze), nepeif (přítel, chlapec), óaKMO/cait
(Mužský pohlavní úd), MopKoexa (mužský pohlavní úd).
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34.2.3 TVOŘENÍ FRAZEOLOGICKÝCH JEDNOTEK
Frazeologie jazyka

dnes tvoří

samostatnou

vědní disciplínu.

Při klasifikaci

onomaziologických postupů ve slovní zásobě slangů jsou frazeologické jednotky řazeny J.
Hubáčkem do samostatné transpoziční kategorie pojmenování víceslovných, jež pojímá
kromě nich také tzv. pojmenování sdružená (1988, 18). Na obecně jazykové úrovni
charakterizuje J. Filipec typy spojení slov na tzv. volná a ustálená. Ustálená spojení třídí na
sdružená pojmenování čili sousloví a s nimi paralelní vlastní frazémy (1985, 104-105). V této
kapitole se budeme zabývat vlastními frazémy (frazeologismy, frazeologickými jednotkami),
jež tvoří neoddělitelnou a rovněž nepostradatelnou součást slovníku mládeže. Pro mluvu
mládeže je typická zvýšená expresivita a metaforičnost vyjadřování, což se projevuje také ve
frazeologii. Významový

obsah mnohých

frazeologických jednotek je tvořen

velmi

originálními sémantickými posuny a výstižně charakterizuje danou situaci. Pro mládež je
Příznačný rovněž specifický způsob nahlížení na skutečnost, který zahrnuje mimo jiné také
určitou polaritu v hodnocení, která je podmiňována relativní psychickou nestabilitou a
náladovostí mladistvého jedince. Tyto vlastnosti mládeže se promítají také do tematiky
frazeologismů. Nezřídka vycházejí frazeologické jednotky za hranice mluvy mládeže a
dostávají se do obecného povědomí a následného užívání a nadále přestávají být pociťovány
Jako specifické pro mluvu mládeže.
A. Jaklová vyčleňuje v mluvě mládeže tři skupiny tzv. souslovných synonym:
frazeologická spojení, frazeologické

celky a frazeologické

srůsty. Frazeologická spojení

nejsou podle A. Jaklové zcela těsná a jejich členy existují i mimo tato spojení a mohou tvořit
Jak frazeologický význam, tak i významy nefrazeologické. Frazeologické celky představují
Často obrazná spojení, ale mohou vystupovat i jako volná spojení výrazů, jež mají samostatný
v

ýznam. Třetí skupinu frazeologických jednotek v mluvě mládeže tvoří podle autorky tzv.

frazeologické srůsty, jež představují nejtěsnější typ spojení. Jejich členy existují obvykle
Pouze v těchto spojeních, a to často v podobě odlišné od norem spisovného jazyka. Jako
Příklad frazeologického spojení uvádí Jaklová výrazy - mít štígro či padnout

hlady.

frazeologický celek je zastoupen příklady - mít kliku (mít štěstí), vynechat školství (nejít do
školy).

Frazeologické srůsty ilustruje autorka na příkladu výrazů - mít spicha (sejít se), mít

halucinace a beri beri (být překvapen) (1984, 61-63). Toto členění frazeologických jednotek
v

Podstatě

odpovídá

$Pa3eono2mecKue

i jejich

conemanm

klasifikaci

V.V.

Vinogradovem,

jenž

rozlišuje

tzv.

(frazeologická sousloví), (j)pci3eojiosmecKue eduncmea

(frazeologické celky) a (jjpa3eojiozmecKue cpaufeum

(frazeologické srostlice) (Kopecký

1974).
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Při klasifikaci frazeologismů ve slovní zásobě mluvy mládeže jsme se rozhodli
vycházet z jejich třídění podle strukturně-syntaktického principu, jenž navrhuje S. Gojdová.
Tímto způsobem lze frazeologické jednotky rozčlenit na tzv. predikativní, jež jsou tvořeny
podmětem a přísudkem, a nepredikativní.

Nepredikativní frazeologismy Gojdová dále

klasifikuje na tzv. slovesné a substantivní frazeologické jednotky, které lze dále rozložit podle
syntaktického uspořádání jednotlivých členů. Autorka rovněž člení frazeologismy podle
předmětně-pojmového obsahu do jednotlivých sémanticko-tematických skupin (2004a). Při
třídění frazeologických jednotek v mluvě české a ruské mládeže budeme systematicky
porovnávat identické strukturně-syntaktické konstrukce jednotlivých frazeologismů a rovněž
srovnáme četnost českých a ruských frazémů podle příslušnosti k jednotlivým sémantickotematickým skupinám.
Z důvodu komplexní strukturně-syntaktické komparace frazeologismů v české a ruské
mluvě mládeže byl soubor frazeologických jednotek, jenž jsme získali na základě našeho
výzkumného

šetření, doplněn

o další frazeologické jednotky. V ruštině bylo

užito

frazeologismů přejatých z Velkého slovníku ruského žargonu (Mokienko-Nikitinová 2001) a
y

elkého

slovníku

slangu

mládeže

(Levikovová

2003).

Omezené

množství

českých

frazeologismů bylo přejato z publikace Mluva mládeže v jižních Čechách (Jaklová 1984) a
2

internetového portálu Gustav pro jazyk český (Češka 2001).

klasifikace frazeologických jednotek v české a ruské mluvě mládeže
Frazeologismy lze na nejobecnější strukturně-syntaktické úrovni rozčlenit na tzv.
Predikativní a nepredikativní. Predikativní frazeologické jednotky jsou tvořeny podstatným
Jménem a určitým tvarem slovesa v syntaktické funkci podmětu a přísudku. Tyto
frazeologismy se vyskytují častěji v ruské mluvě mládeže.
• Včely uletěly (tvářit se udiveně), brouk v hlavě (o utkvělé myšlence), shání ho zubatá (o
Umírajícím člověku).
• UlnypKU cecuiunu (rodiče odjeli), 6o6ux cdox (o neúspěchu), Kpbtvua noexana, KyKymxa
temena,

xpe3a noKamuna (projev psychického narušení), mapaKanu 3aeenucb (začít se

chovat podivně), zycu ynemenu (o stavu narkotického opojení; o stavu na hraně šílenství),
Cty

tbiHKa ne xamum (chybí vzájemné porozumění), cyiuiiHK dojióum (6běmJ

*ízní po nadměrném užití alkoholu), o6e3bnna ynumcn zoeopumb

KOZO

(trpět silnou

(cizí jazyk - učební

Předmět).
Značně rozsáhlejší skupinu frazeologismů tvoří tzv. nepredikativní frazeologické
Jednotky, které lze dále rozčlenit na slovesné a substantivní. Slovesné frazeologické jednotky
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jsou tvořeny slovesem ve spojení s podstatným jménem v určitém pádě. Podstatné jméno
může

být

také

spojeno

s určitou

předložkou.

Nej frekventovanějším

slovesným

frazeologismem jak v české, tak i ruské mluvě mládeže je spojení slovesa a podstatného
jména bez předložky ve 4. pádě.

A. S l o v e s n é

frazeologické

jednotky

Sloveso + podstatné jméno ve 4. pádě (tyto frazeologické jednotky tvoří nej objemnější
skupinu):
• utřít hubu (odejít s prázdnou), natáhnout brkalbačkory (zemřít), dávat majzla / bacha
(dávat si pozor), zahnout

kramle

(utéct), dát si leháro

(jít si odpočinout), hodit

tlamu

(upadnout), dát kopačky (rozejít se s někým), hodit chrupku (jít spát), hodit močku (vymočit
Se

), dát si odchod (výzva k opuštění místa), dát si voraz, dát si veget (odpočinout si), nemít

Páru (nevědět), mít řachu (vypadat směšně), dát si práska/šluka (zakouřit si), přihrát jiskru
(zapálit cigaretu komu), klepat kosu (třást se zimou), mít vítr z něčeho (mít strach), honit si
tr

iko (vytahovat se), sjet lajnu, napudrovat si nos, nafutrovat si chobot (užít kokain), dostat

zaracha (mít zákaz vycházek od rodičů), dělat křena (dělat doprovod při schůzce), ladit
a

nténu, mastit

lano, honit brko, prohánět

delfína,

hrát pět proti jednomu

(masturbovat),

°plodnit válec (zapálit cigaretu), hrát levou (snažit se někoho podvést), dát fachu (dát si
záležet na čem), mít roupy (dělat vylomeniny), vzít roha (utéct), dát si spicha (setkat se),
zrubat kokos, dát bombu / dělo / pumu, zmalovat ciferník, spravit / vylepšit fasádu, rozhodit
úsměv (udeřit pěstí, zbít někoho), hodit šavli / tyčku, krmit rybičky (vyzvracet se), sklopit
krovky (rezignovat), žhavit drát (telefonovat), hodit si mašli (oběsit se), mastit parket
(tancovat), rovnat přehazovačku (česat se), nalejvat si pupen (opíjet se), zvednout krovky
(odejít), hodit voko (podívat se), dostat čočku/čoud (dostat vynadáno), hodit výtlem (rozesmát
se);
* cmpuHb Kanycmy (vydělávat velké peníze) nonopmumb ebteecxy, nonopmumb (pomxy
^a6no uamicmumb (zbít někoho) deueamb (pycf)jio (podvádět), spemb yuiu (odposlouchávat),
?n

amb nypzy (lhát), pa3eodumb 6a3ap (mluvit), nydpumb

MO3BU

(klamat, šidit), omópocumb

Q

dudacbi / Keanu / xedbi, cxeamumb otCMypa, cxneumb nacmbi, Kedbi ebicmaeumb (umřít),

3

a6un<ib cmpenKy c KeM (domluvit se na setkání s kým), Kamumb čonxy na Koao (nadávat na

koho), cMompemb Mynbmmu (mít halucinace), Maccupoeamb M03ZU (učit se), damb dyóaxa
(zmrznout), daeumb

KOCHKU

(nepřátelsky hledět na koho), (popMamupoeamb

MO32U

(dávat se

do pořádku po nadměrném užití alkoholu), 3aMomimb otcano (napít se alkoholu), pa3pyuiumb

117

M032U (popovídat si), cjioeunib Kaů(p (být v uvolňujícím, příjemném stavu), Kypumb 6aMÓyK
(nic nedělat, povalovat se).
Ostatní spojení slovesa a podstatného jména bez předložky v jiném než 4. pádě jsou o
mnoho méně frekventovaná. Toto platí jak pro frazeologismy v české, tak i ruské mluvě
mládeže.
Sloveso + podstatné jméno v 7. pádě
• mlít pantem (bez přestání mluvit), hodit kostrou (pospíšit si), chrastit kostma (o vyhublém
člověku), opít rohlíkem (oklamat), zatřepat bačkorama (zemřít), jet krtkem (jet metrem);
• ynepembCH
npenamb

poeoM

H3UKOM

(zatvrdit se, nesouhlasit s něčím), deueamb nopuniHMu (jít rychle),

(mluvit), cmpadamb (pueněů (zabývat se hloupostmi), Konombcn eunmoM

(píchat si pervitin do žíly).
Sloveso + podstatné jméno ve 2. pádě (iiaKamambcn Konec - užít narkotika, cpyóumb 6a6oK v

ydělat peníze); sloveso + podstatné jméno ve 3. pádě (no3eonumb cmacmy/djicony

- jít na

toaletu).

Značně méně je také frazeologických jednotek, které jsou tvořeny slovesem
a podstatným jménem v určitém pádě s předložkou. U českých a ruských frazeologismů,
Jejichž součástí je podstatné jméno v určité pádově-předložkové vazbě, se jeví jejich
Jednoznačné porovnání značně problematickým. Jde především o tu skutečnost, že ruským
s

Pojkám mohou významově odpovídat v češtině spojky odlišné. Jako příklad můžeme uvést

frazeologismus damb e 6y6en / epeny, kterému v češtině sémanticky odpovídají frazeologické
Jednotky dát na buben, dát do tlamy, dát po tlamě aj. Ruskému frazeologismů udmu e ocadoK
/

6 mpyóy je v češtině přiřazován ekvivalent jít do háje / do pytle aj. Ruské předložce e

v češtině tedy významově odpovídají předložky na, do či po. Při srovnávání následujících
českých a ruských frazeologických jednotek se proto zaměříme na porovnání četnosti
Jednotlivých struktur s formálně identickými pádově-předložkovými vazbami.
České frazeologismy:
Sloveso + na + podstatné jméno ve 4. pádě (12 frazeologismů)
• být na mraky / na cucky / na prach (opilý), sjet se na plech (být v narkotickém opojení),
>az

it na jedno (jít do hospody), šplouchat na maják (o podivně se chovajícím člověku), lézt na

^°zek (o příčině podivného chování), dát na budku / na kokos (zmlátit), mrkat na drát (být
Prekvapený), přijít na buben (zkrachovat), odstěhovat se na Olšany (zemřít);
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sloveso + do + podstatné jméno v 2. pádě (10 frazeologismů)
• dát do tlamy (zbít), jít do prkna / do háje zelenýho / do pytle (výzva k odchodu), strčit do
rukávu (mít navrch nad někým), prásknout do bot (utéct), postavit do latě (zjednat si
pořádek), dát si do trumpety (opít se), prdět do hlíny (zemřít), téct do bot (dostat se do obtíží);
sloveso + na + podstatné jméno ve 6. pádě (6 frazeologismů)
• být na suchu (nemít peníze), vytečkovat na fleku (zmlátit), viset na drátě (telefonovat), mít
na háku (být nad věcí), být na tahu (být v hospodě), být na třešních (být komunistou);
sloveso + v + podstatné jméno ve 6. pádě (5 frazeologismů)
• mít v malíku (zvládnout), rupnout v bedně, harašit ve věži, prdnout v kouli (o podivně se
chovajícím člověku), být v balíku (mít peníze).
Nejméně frekventovanými frazeologickými jednotkami tohoto typu jsou v české mluvě
mládeže spojení: sloveso + z + podstatné jméno ve 2. pádě (spadnout z višně - zbláznit se);
Sloveso + pod + podstatné jméno v 7. pád (být pod drnem - zemřít, mít pod čepicí - být
mazaný); sloveso + za + podstatné jméno ve 4. pádě (stát za starou bačkoru / za starou belu nemít žádnou hodnotu); sloveso + za + podstatné jméno ve 7. pádě (být za vodou - být
zajištěný, bez problémů); sloveso + po + podstatné jméno ve 6. pádě (dostat po tlamě - být
zbit, mít po ptákách - o zmařené příležitosti); sloveso + k + podstatné jméno v 3. pádě (pustit
k vodě - rozejít se, jít k šípku - výzva k odchodu).

Ruské frazeologismy:
Sloveso + Ha + podstatné jméno ve 6. pádě (9 frazeologismů)
• cudemb ua užne, mopnamb na užne (užívat narkotika), óbimb na dueme (dočasně neužívat
vulgarismy), óumb na npuěMe (pít alkohol v kolektivu), cmonmb na uiyxepe (být na stráži,
být bdělý), mpamb na mpyóe (onanovat), 6umb ua cmanane (být opilý), Dtcumb na úamiiax
(žít z peněz za vrácení lahví), noeecumbcn na mpyÓKe (dlouho telefonovat);
glovgso + Ha + podstatné jméno ve 4. pádě (8 frazeologismů)
• xanamb na M03ZU (lhát), Kuuymb ua Mbtno (poslat informaci elektronickou poštou), ynacmb
"a xeocm (držet se někoho v naději získání nějaké výhody), daeumb na Maccy (spát), noůmu
"a cymuK (jít se opít), nocmaemb na cněmnuK

KOZO

(určit konečný termín splacení vymáhané

sumy), ynacmb na u3Meny (znepokojit se, vyděsit se), pyxnymb na KaKmyc (zbláznit se);
sloveso + B + podstatné jméno ve 4. pádě (7 frazeologismů)
%

damb 6 peny, 3aexamb e 6y6eu (zbít), yůmu e ocadoK (výzva k odchodu), yúmu e ompbte

(Uvolnit se), Cbizpamb / oiojicumbai

e

HU{UK

(umřít), exodumb e cmonúnHK om nezo

(nadchnout se čím), omnpaeumb e Conu (zabít).
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Méně se vyskytují následující frazeologické jednotky: sloveso + c + podstatné jméno v 2.
pádě (pyxnymb c óyóa - zbláznit se, cne3mb c miibi - přestat užívat narkotika); sloveso + no +
sloveso ve 3. pádě (mopnamb no Kaůrfiy, mopmimb no

KOJIĚCOM

-

užívat narkotika, óomamb no

<pene - mluvit zlodějským argotem, nonynumb no Haunuxy - být zbit); sloveso + B + podstatné
jméno v 6. pádě (čbinib e 3aMa3Ke - utrpět neúspěch, óbimb e oónoMoee - mít depresi).

B. S u b s t a n t i v n í

frazeologické

jednotky

Substantivní frazeologismy mohou být tvořeny různými komponenty. Často se
vyskytují jak v české, tak i ruské mluvě mládeže spojení podstatného jména a přívlastku
shodného. Kromě spojení přívlastku a obecného jména se můžeme setkat i s frazeologickými
jednotkami tvořenými jmény vlastními. Četná jsou rovněž spojení v různých pádověpředložkových vazbách,
podstatné jméno + přívlastek shodný:
• teplej bratr, čtyřprocentní menšina (homosexuál), stará bela, stará bačkora (nic), totální
okno (nic si nepamatovat), mrtvěj brouk (o člověku předstírajícím neinformovanost o něčem),
třiprdele (mnoho), holá lebka (skinhead), dutá lebka (hlupák), boží hovádko (naivní jedinec),
Plný kecky (být vyčerpaný), plnej počet (známka nedostatečně), stará větev (postarší žena),
Perspektivní řezivo (pěkná dívka), domácí zabíjačka (vražda mezi příbuznými), řetězová pila
(velmi hlasitý smích);
• apeifKue opexu (valuta), aepapnbiú eonpoc (penis) acKoean meneza (žalostná historka
žebráků), 6enan nydpa (kokain) doxjibiů nojuep (neperspektivní, nereálná věc), 6bmuů KaÍHp
(vodka), eocmoHHbiů Mydpeif (člověk zkouřený

narkotiky), nocopoe

Mandapiinosbiú

(Kavkazan), ijeemiuvi Kanycma (cizí měna), cmapuu noxMenbnuK (pivo „CrapbiH MCJIBHHK").
Slastní jména:
• Anča dávačka (dívka lehkých mravů), zrzavá Gábina (pivo Grambrinus);
• Tapac Eyjibóa (Ukrajinec), BaJIH Komm (člověk, který řekl či udělal hloupost), aojibiu Baoi
(° nepřítomnosti něčeho), Baai KpnKun (nepřitažlivý muž), Jjadn Xeědop (dobrý člověk),
podstatné jméno + podstatné jméno ve 2. pádě:
• ředitel zeměkoule (člověk s vysokým míněním o vlastní vážnosti, moci), výměna informací
(sex), kus vola (hlupák);
• PyfjKa jieca (bouřlivé události, spory), ocmpoe coKpoeuui (špižírna), Kycox npuKona (něco
Ohavného).

120

Podstatné jméno + V/B + podstatné jméno v 6. pádě:
• kudla v kapse

(o vypjaté situaci), nervy v kýblu (být vystresovaný), benga

v plechu

(policisté v autě);
• xopb e uope (vedoucí je v pracovně), c mapamnciMU e eonoee (o podivném člověku),
uinypKU e cmaKaue / npedm e neufepe (rodiče jsou doma), (pěna e 6omax (jedinec učící se
slang), Gauaubi G yuiax (o špatně slyšícím člověku; o člověku bez hudebního sluchu), Kucenb G
K

opo6i<e (o hlupém člověku), Kpbiuia G nymu (o psychicky narušeném jedinci).

Méně, a to především v ruštině, se vyskytují spojení: podstatné jméno + na/Ha + podstatné
jíněno y 6. pádě (koule

na

noze - o člověku jako o přítěži;

Ka3Ub

na

paccGeme

- ranní

rozcvička, dypdoM ua Gbie3Óe - škola); podstatné jméno + c + podstané jméno v 7. pádě
(yoicun c dpy3bHMU - večírek, KomeněK c yaiMMU - bohatý člověk, dpaxa c ynuma30M -

zvracení); podstatné jméno + n o j + podstatné jméno v 4. pádě
Podstatné jméno + jma + podstatné jméno v 2. pádě

(Mauiuna

( n o d c m a e K a nod

dnn

dypaKoa

-

Kocpe - CD);

počítač).

Substantivní frazeologické jednotky mohou být tvořeny také kombinací předložky
a

podstatného jména. Často jsou tyto frazeologismy užívány ve funkci hodnotících výrazů.

Následující výčet bude znovu zohledňovat četnost formálně identických frazeologismů
v

české a ruské mluvě mládeže.
V české mluvě mládeže

s

se u frazeologických jednotek

setkáváme nejčastěji

následujícími spojeními podstatných jmen a předložky:

Brgdložka na + podstatné jméno ve 4. pádě (16 frazeologizmů)
• na beton (určitě), na mol, na sračky, na šrot, na mraky, na cucky, na kaši, na prach, na káry

(být ve stavu alkoholického či narkotického opojení), na sto, na stopro (samozřejmě, jistě), na
°dpis (bez šance), na férovku (přímo), na dvě věci, na draka, na houby (negativní hodnocení

něčeho);
BŽgdložka v + podstatné jméno v 6. pádě (9 frazeologizmů)
• v lati, vpoho,

v čajku (v pořádku), v troubě, v loji, v rejži, v pytli,

v kopru, v háji (o

bezvýchodné situaci).
Méně se vyskytují spojení: předložka do + podstatné jméno ve 2. pádě (do kelu, do
Prkna, do háje zelenýho - vyjádření negativních emocí); předložka za + podstatné jméno v 4.
Pádě (za pět prstů - o kradené věci, za babku - velmi levně); předložka na + podstatné jméno
^ž-6. pádě (na holičkách - bez pomoci); předložka pod + podstatné jméno v 7. pádě (pod
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parou - být opilý); předložka pod + podstatné jméno v 4. pádě {pod vobraz - být opilý),
Bředložka z + podstatné jméno v 2. pádě (z voleje - bez přípravy).

V ruské mluvě mládeže se u frazeologických jednotek vyskytují následující spojení předložky
a podstatného jména:
Předložka B + podstatné jméno ve 4. pádě (10 frazeologizmů)
• « noM, 6

nadno

(negativní hodnocení; o lenosti), e

KOCHK,

e

nodnHK

(negativní hodnocení), e

otčimy, e Kaůcj) (pozitivní hodnocení), e ommm (s radostí; pozitivní hodnocení), e Myxy / e
zpn.3b nbHiibiú (úplně opilý), e nanpm (o lenosti);
Přgdložka B + podstatné jméno v 6. pádě (7 frazeologizmů)
• e cmaKane (doma), e nponeme (marně se na něco spoléhat), e namype (opravdu), e
sneMenme (samozřejmě, jednodušše), e uiOKOJiade (v pořádku), e omnade (být krajně udiven,
ohromen), e mocKe (bez peněz);
Předložka Ha + podstatné jméno ve 6. pádě (6 frazeologizmů)
• na
s

Konecax

(být pod vlivem narkotik; mít vlastní auto), na 6po«nx

e, mít strach), na

nonmax

(opilý), na

u3Mene

(bát

(o sebevědomém člověku, jenž je považován za solidního), na

c

o6awx (jet vlakem), na meppumopuu (doma);

Předložka no + podstatné jméno ve 3. pádě (6 frazeologizmů)
• no 6apa6any, no capaio (vše je lhostejné), no xaů(py (o příjemných emocích; výborně,
skvělé), no (paxmype (opravdu, ve skutečnosti), no npuxojiy (z rozmaru), no cuiibKe (ve stavu
°PÍlosti).

Méně se vyskytují spojení: předložka 6e3 + podstatné jméno ve 2. pádě (6e3 6a3apa bez řečí, samozřejmě; 6e3 nanpma - lehce, bez větší snahy; 6e3 óandbi - samozřejmě; 6e3
bauinu - o nenormálním člověku; 6e3

Md3bi

-

bezperspektivní); předložka j o + podstatné

•Hliéno ve 2. pádě (do JiuMnomcu, do (pěnu, do óanm, do óajidbi - vše j e lhostejné, do (pusa -

Mnoho); předložka npn + podstatné jméno ve 7. pádě (npu 6o6ax, npu naes, npu 6a6ne - mít
Peníze, o bohatém člověku); předložka nou + podstatné jméno v 7. pádě (nod óaneů - být ve
stavu alkoholického opojení, nod Kaů(poM, nod KOJiěcaMu, nod mopneu
n

- být ve stavu

arkotického opojení); předložka c + podstatné jméno v 2. pádě (c 6odyna - ve stavu

kocoviny; c nym - o něčem novém; c nodanu - podle rady, nařízení koho); předložka c +
BSdstatné jméno v 7. pádě (c mapaKanoAtu, c npu6a6axa.uu, c eycHMU - o podivně se
chovajícím člověku, c npuifenoM - pivo s vodkou).
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Spíše ojediněle se vyskytují v české i ruské mluvě mládeže další nestandardní
frazeologické jednotky: 5 křížem po funuse - pozdě, zbytečně (předložka s + podstatné jméno
v 7. pádě + předložka po + podstatné jméno v 6. pádě); (peůcoM 06 meůčji - o neúspěchu;
ocitnout se v problémové situaci; ztratit vědomí (podstatné jméno v 7. pádě + 06 + podstatné
jméno ve 4. pádě); ece na

KjnouiKe

-

vše j e v pořádku (zájmeno + Ha + po statné jméno v 6.

Pádě); eecb e uioKonade - je plně zabezpečený (zájmeno + B + podstatné jméno v 6. pádě).
V mluvě mládeže se vyskytují i různá rčení: „Meoicdy naMU doxjibiů

6O6UK"

(O přerušení

vztahů); „ Neopřel bych si o ní ani kolo " (o ošklivé dívce).

Na základě součtu všech frazeologických jednotek, jež jsme rozčlenili podle jejich
Předmětně-pojmového obsahu do jednotlivých sémanticko-tematických skupin (viz 3.2
Sémanticko-tematická analýza slovní zásoby mluvy mládeže), můžeme porovnat jejich
četnost v češtině a ruštině. Nejobjemnější sémantickou-tematickou skupinu frazeologických
jednotek v české mluvě mládeže tvoří frazeologismy s významem: hodnocení předmětů a jevů
(27 frazeologismů); dále následuje kriminální a násilná činnost (18); alkoholismus (16),
vědomí člověka a jeho psychické stavy (12); názvy osob (10); toxikomanie (7); dopravní
prostředky a pohybová činnost (6); peníze a peněžní částky (5); řečová činnost (3). V ruské
Mluvě mládeže obsahuje stejně jako v češtině nejvíce frazeologických jednotek sémantickotematická skupina s významem: hodnocení předmětů a jevů (22 frazeologismů); dále vědomí
člověka a psychické stavy (19); toxikomanie (17); alkoholismus (14); kriminální a násilná
činnost (11); peníze a peněžní částky (8); názvy osob (7); řečová činnost (5); dopravní
Prostředky a pohybová

činnost

(3). Ostatní skupiny čítají méně výrazů či nebyly

Zaznamenány. Poměrně frekventovanými frazeologismy v mluvě české i ruské mládeže se
Jeví lexikální jednotky s významem zemřít (16 frazeologismů - 7 českých a 9 ruských).
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3.4.2.4 PŘEJÍMÁNÍ LEXIKÁLNÍHO VÝRAZIVA Z CIZÍCH JAZYKŮ, SLANGŮ A
ARGOTU
Současná

mládež

žije

v době,

pro

kterou

je

charakteristická

masovost,

komercionalizace, internacionalizace a mezinárodní globalizace. Mluva mládeže je odrazem
své doby a doba podmiňuje podobu a charakter mládeže a její mluvy. Jednou
z nej markantnějších tendencí ve slovní zásobě mluvy současné mládeže je její amerikanizace.
Americký životní styl a s ním i anglický jazyk je pro soudobou českou i ruskou mládež
synonymem módnosti, novosti a originality. Jednoduše řečeno, je prostě v kurzu, tedy in.
Kromě cizojazyčného výraziva přejímá slovní zásoba mluvy mládeže velkou část lexikálních
jednotek ze spisovného jazyka, jež prochází beze změny formy metaforickými a
metonymickými významovými změnami. V současné době mládež přejímá do svého slovníku
také nezanedbatelné množství výrazů z různých profesionálních a především zájmových
slangů. Mnoho lexikálních jednotek v mluvě mládeže pochází ze studentského, počítačového
slangu, slangu neformálních sdružení mládeže, narkomanů a v neposlední řadě také
2

kriminálního argotu.
Cílem této kapitoly bude ilustrovat a doložit příklady vliv cizojazyčného, slangového a

argotického výraziva na současnou mluvu české a ruské mládeže a také objasnit způsoby jeho
pronikání do aktivního slovníku mluvy mládeže. U cizojazyčných lexikálních jednotek se
zaměříme na porovnání způsobů, charakteru a vlivu přejímání cizích slov v české a ruské
Mluvě mládeže. Dále konkretizujeme slovní zásobu vybraných zájmových slangů, jež nejvíce
Působí na současnou mluvu české a ruské mládeže a pozastavíme se také nad vzájemným
v

ztahem argotu a mluvy mládeže.

3

>4.2.4.1 P ř e j í m á n í

výraziva

z cizích

jazyků

A. Přejímání lexikálních jednotek z angličtiny

V posledních
2

desetiletích

se

stalo

přejímání

výrazů

z angličtiny

jedním

nej rozšířenějších způsobů obohacování slovní zásoby mluvy ruské i české mládeže.

Cizojazyčné lexikální jednotky přecházejí do slovní zásoby mluvy mládeže nejčastěji
Prostřednictvím počítačového slangu (sejfovat - ukládat hru, empétrojky - digitální hudební
nahrávky, ícékvéčko - ICQ; acbKCi - ICQ, sundá - Windows), hudebního slangu (hipec - hiphop, metalák - fanoušek metalové hudby, diskofil - milovník diskotékové hudby; ponax
r

-

ap, napmbi - žebříčky písní v hitparádě, nonca - populární hudba, pdůeoeamb - hrát techno,

fipiicmaíui - volný styl v hudebním provedení) a nejrůznějších slangů neformálních sdružení
Mládeže. K nejvlivnějším faktorům, které zprostředkovávají přejímání anglického výraziva,
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patří televize, počítač, internet, hudba, sport či móda. Cizojazyčná pojmenování jsou nositeli
mluvy mládeže považována za expresivnější a modernější, než je tomu u výrazů domácích.
Ruská mluva mládeže se vhledem k charakteru přejímání anglických výrazů podstatně
odlišuje od české mluvy mládeže v několika aspektech. Zásadním rozdílem mezi češtinou a
ruštinou je skutečnost, že oba jazyky užívají odlišný grafický systém, který má velký vliv na
adaptaci cizojazyčné lexikálního výraziva. Zatímco čeština užívá stejně jako angličtina
latinského písma, ruština zaznamenává slova azbukou. Tendence přepisovat slova psaná
latinkou do azbuky je v ruské tradici silně zakořeněna a její vliv je patrný dodnes. Anglicismy
si většinou zachovávají v češtině svou původní grafickou podobu, což působí i na
zachovávání původní výslovnosti. V ruštině jsou však anglicismy přepisovány podle
fonetického principu do azbuky, což otevírá cestu k mnohem většímu množství variantních a
hravých obměn, než je tomu v češtině -

např. napenma, napeiimu, napsuc,

nepencu,

npenmbi, nepenmu (Levikovová 2003).
Podle způsobu adaptace cizojazyčného výrazu v novém jazykovém prostředí rozlišuje
J. Filipec: 1. slova a slovní spojení citátová (jednotky cizích jazyků, jež si zachovávají
Původní pravopis a zčásti výslovnost a odlišují se od domácího morfologického systému); 2.
slova a slovní spojení přejatá (jednotky dosud pociťované jako cizí a dále slova zcela vžitá);
kalky (slovotvorné, frazeologické, sémantické kalky a slova hybridní) (1985, 121-123).
Mezi přejatými lexikálními jednotkami ruské a české mluvy mládeže jsme nalezli především
l

zv. slova a slovní spojení přejatá, slovotvorné kalky, hybridní výrazy a také případy

Paronymie.
(Překlady anglických výrazů byly přejaty z elektronického Anglicko-českého

velkého

slovníku - Lingea Ltd. 1997-2001).
• Slova a slovní spoiení přejatá
V mluvě mládeže, a to především české, jsou poměrně frekventovanými slova přejatá
v

původní formální a také významové podobě, jež jsou do jisté míry pociťována jako cizí.

^ ruštině jsou však anglické výrazy téměř výlučně přepisovány do azbuky, takže formu slova
v

určitém smyslu za původní považovat nelze. Výslovnost přejatého slova je v ruském jazyce

Zakomponována do jeho grafické podoby, zatímco v jazyce českém je nutno znát pravidla
výslovnosti cizího jazyka, ze kterého je dané slovo přejímáno. Původní anglické výrazy
Mohou mít jak spisovnou, tak i nespisovnou podobu. Jako příklad slov přejatých můžeme
u

vést výrazy: cool [ku:l] - bezva, skvělý; free [fri:] - bezuzdný, nevázaný; in - módní,

°blíbený; mou (man - muž); 6ji3k - (black - černoch); cppend - (friend - přítel); Kpemu (crazy - bláznivý);

XOM

eopK - (home work - domácí práce); JIOŮÓJI (label - firemní značka).
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• Slovotvorné kalky
Slovotvorná kalky vznikají překladem slovotvorných částí cizích slov (Filipec-Čermák
1985, 122). K slovotvorným kalkům patří například výrazy: MeotcdyMopdue, Mejicdypoj/ca
(interface - uživatelské rozhraní),

MEJIK.OMM.Kue

(Microsoft - počítačová firma) (Mokienko-

Nikitinová 2001), okno (window - z počítačového slangu), prkno (board - skateboard,
snowboard). Zajímavá je historie původu kalkovaného výrazu Kpoeamb, který označuje
hodnocení nedostatečně. Slovo špatný či nedostačující zní v angličtině „bad" [baed]. Jeho
výslovnost je velmi podobná slovu „bed" [bed] - postel, které má v ruštině podobu

„KpoBaTb"

(Mokienko-Nikitinová 2001).
• Hybridní tvary
Mnohem častěji však v ruské i české mluvě mládeže dochází k různorodé adaptaci
cizojazyčných výrazů. Spojením cizojazyčných a domácích prvků dochází ke vzniku tzv.
hybridních slov, jež jsou v mluvě mládeže tvořena podle následujících vzorů.
1- Cizí základ spojený s domácí odvozovací příponou (cizojazyčný základ je často zvukově
Upravený):
- esemeska (SMS + ka) - krátká textová zpráva; dývýdýčko (DVD + čko) - data/video disk;
fleška (flash + ka) — přenosná paměťová karta; gameska (game + s + ka) — počítačová hra;
kára (car + a) - auto; soráč (sorry + áč) - promiň;
- acKamenb (to ask + a + Tejib) - žebrák; cnunamb (to sleep + aTb) - spát; (pěpcmuů (first +
Í>IH) - první; eomnu (watch +n) - náramkové hodinky (Mokienko-Nikitinová 2001).
2. Domácí základ spojený s cizojazyčnou odvozovací příponou:
- zevling - poflakování se (od domácího slovesa zevlovat + anglická přípona ing); gaučing ležení na pohovce, nicnedělání (gauč + ing); ležing - pasivní odpočinek (ležet + ing);
- CMYDUO3YC

(od domácího slova

CMYDENM

+ přípona

03YC).

Zjednodušení či zvuková úprava základu přejatého cizojazyčného výrazu:
" komp (angl. computer) - počítač, hácéčko (angl. hard core - obscénní) - pozitivní
hodnocení;
- XOMN (angl. computer) - počítač,

CUCM

(sister - sestra).

Zvláštní případ tvoří hybridní složeniny: cvokhaus (blázinec), šprtinghaus (škola).
• Paronymie
Paronymie je založena na hláskové podobnosti cizojazyčného a domácího výrazu.
Slovo domácího původu je pak užíváno ve významu slova přejatého:
e

MMJIO,

euenn (e-mail -

lektronická zpráva), Eeop (error - chyba v počítačovém programu), damou (button -

Uačítko); flaška (flash card - přenosná paměťová karta).
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Přejímané anglické výrazy nejsou adaptovány pouze foneticky, graficky a sémanticky,
ale také gramaticky. Přejatá slova jsou rodově zařazována a podle odpovídajících domácích
vzorů také skloňována a časována v obou číslech. Zařazování přejatých anglicismů se jak v
češtině, tak i ruštině řídí podle analogických zakončení slov domácích bez ohledu na rodovou
příslušnost daných slov v původním jazyce. Pojmenování zakončená na souhlásku jsou
pojímána jako slova bez koncovky a jsou řazena jak v češtině, tak i ruštině k mužskému rodu.
Na skutečnost, že rodová příslušnost u přejatého slova nemusí vždy odpovídat rodu domácího
ekvivalentu, upozorňuje A. I. Djakov (2000, 20-34). Rodová nesourodost anglicismů a jejich
ruských ekvivalentů je zřejmá z těchto příkladů, jež byly převzaty z Velkého slovníku slangu
mládeže (Levikovová 2003): (freůc - face/jinno -stř.r., <pji3m - byt/icBaprapa - ž.r., ceůxuu session/BenepniiKa - ž.r., 6yK - book/KHHra - ž.r. Djakov dále uvádí, že k podstatným
jrnénům, která označují osoby ženského pohlaví, se v ruštině často připojuje koncovka - a
(2000, 20-34). Toto tvrzení ilustrují například výrazy: sepna (girl - dívka), eaůcpa (wife manželka), (ppenda (friend - přítel, přítelkyně). V množném čísle se k anglickým přejatým
slovům připojují ruské koncovky množného čísla -u a -a: napenma (parent - rodič), mpy3epa
(trousers - kalhoty), ondbi (old - starý) - rodiče, zaŮ3bi (guys - lidi/oslovení; toto slovo
obsahuje dvě koncovky množného čísla, anglickou - s a ruskou -BI) (Levikovová 2003).
V češtině se mnoho z uvedených anglicismů vůbec neužívá, ale množné číslo je rovněž
vyjadřováno domácí koncovkou: kompy (computer - počítač), esemesky (sms - krátké textové
zprávy), mejly (mail - elektronické dopisy) aj.
Kromě převládajících podstatných jmen jsou přejímána také přídavná jména a
Příslovce. Většina z nich slouží jako prostředek emocionálně-expresivního hodnocení. O
oblíbenosti a frekvenci užívání svědčí i velké množství variant: supr, super, supráč, suprd,
s

uprový, supra/on; cynep, cynepoeuů, cynepenno, cynepcmů, cynepcKU (super - báječný,

senzační, fantastický). Jako příklad dalších přejatých přídavných jmen můžeme uvést:
mjioebiů (little - malý), zydoebiů (good- dobrý), eaůmoebiů (white - bílý), xaúpacmuů (hair
- vlasy) - dlouhovlasý, ósdoebiů

(bad - špatný) (Levikovová 2003). Takové a podobné

hybridní výrazy se v české mluvě mládeže vyskytují řidce.
K přejatým slovesům jsou připojovány domácí sufixy a prefixy. V češtině je
Uejproduktivnějším sufixem -ova-: dýlovat (to deal - obchodovat); skenovat někoho (to scan
- prohlížet si); mailovat (posílat elektronické zprávy); resetovat (to reset - restartovat, znovu
nařídit), dylítovat někoho (to delete - vymazat, vyškrtnout) - dát někomu pěstí, uzemnit ho,
^abít ho. Výrazy resetovat a dylítovat byly vytvořeny na základě metaforického přenosu.
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V ruštině vznikla metaforickým přenosem například slova: (peůcanymb, omcpeůcoeamb

-

zmlátit někoho, udeřit do obličeje (face - obličej). V ruské mluvě mládeže je přejímání a
variování přejatých sloves produktivnějším způsobem obohacování slovní zásoby než v české
mluvě mládeže. Anglické ekvivalenty má většina ruských sloves označujících základní
Činnosti: acKamb (to ask - ptát se), umantb (to eat - jíst), dpwiKamb (to drink - pít), cnuxamb
(to speak - mluvit), cnunamb (to sleep - spát), nyKamb (to look, dívat se), punaamb (to ring telefonovat), eopKamb (to work - pracovat), doicoóamb (to job - příležitostně pracovat),
zoumb (to go - jít), cMOKamb (to smoke - kouřit) aj. (Levikovová 2003). Pokud je ruský
ekvivalent zvratný, tutéž podobu má i slovo přejaté -

Kucambcn (to kiss -

líbat,

políbit)/nejiOBaTbca. Podle S. Gojdové se k ruským přejatým slovesům připojují nejčastěji
přípony -a-, -ny-, -any- a většina se skloňuje podle I. typu skloňování. Přípony -ny-, -auypřidávají ději odstín jednorázovosti a okamžitosti: ucKeiinnymb (to escape - utéct, uniknout),
pumanymb (to ring - zatelefonovat) (2004a). Často se k přejatým slovesům připojují různé
domácí předpony, které obohacují děj dalšími významovými odstíny: naůmamb (nocovat) nepenaůmamb (přenocovat), cnunamb (spát) - 3acnunamb (pospat si určitou dobu), cumamb
(sedět) - 3acumamb (posedět určitou dobu). Přejatá slovesa tvoří také vidové dvojice: nyKamb
(dívat se) - nymymb (podívat se). Nezřídka mají přejaté výrazy v mluvě ruské mládeže
mnoho rozličných variant a obměn: dpuuK, dpuun, dpuuKano (alkoholický nápoj),
ůpuitKep,

dpumep,

dpwmyaa,

dpuimyaan,

upuHbKamb, dpunKiiymb, dpuuKoeamb,

dpuimyjiatm

dpuimamb,

(opilec, alkoholik),

dpunnan,
dpwiKamb,

dpuuHumb (pít alkohol), dpunK-KOManda

(parta alkoholiků), dpurm-csůiun (večírek s alkoholem) aj. (Levikovová 2003). V češtině je
Přejímání sloves, tvoření vidových dvojic a prefixace při adaptaci přejímaných slov značně
méně produktivní.
Přejaté anglické výrazy mohou plnit podle A. I. Djakova také funkci eufemismů.
Příkladem jsou žertovné metaforické přenosy názvů výrobků na děje: čnendcmed - výraz
Vyjadřující nevoli, zlost (Blendament - název zubní pasty);

meuKC

-

vyprovokování dávení

dvěma prsty (Twix - dvě čokoládové tyčinky v jednom balení); nyna-nync - orální sex
(Chupa-chups - lízátko); (paitmbi naifedumb - močit (Fanta - pomerančový nápoj) (2001, 2034). Metaforickým přenosem názvu děje na osobu vzniká také označení nepřitažlivé dívky:
Same over, play off či (fipuK (freak - monstrum, hříčka přírody). Při přejímání cizích slov
může dojít rovněž k metaforickým či metonymickým přenosům v domácím jazyce: apun
(green - zelený) - dolar (Gojdová 2004a). Zajímavý jazykový úkaz představuje nově vzniklý
český výraz frikulín (free + cool + in) - vyznavač módních trendů, který vznikl na základě
složení tří anglických slov.
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B. Přejímání lexikálních jednotek z ostatních cizích jazyků
Přejímání slov z německého jazyka bylo v češtině, jak uvádí J. Hubáček, jevem velmi
frekventovaným v dobách existence Rakousko-uherské monarchie, kdy České země tvořily
její součást a byly vystaveny silnému germanizačnímu vlivu (1988, 19-20). Později se šířily
vlny německého výraziva po první a druhé světové válce, avšak jejich vliv postupně
ochaboval a mnohé jednotky zanikly. Míšením německého jazyka a jazyků ostatních
docházelo ke vzniku nových jazykových produktů. R. Krátký mluví o tzv. hantýrce
koncentračních táborů a také o ausledrovštině, jež představovala primitivní lámanou
němčinu. Tyto zvláštní jazykové útvary vznikaly po vypuknutí druhé světové války jako
následek míšení lidí různých národností (2004, 16-18). Značný vliv němčiny se projevoval
například v železničářském slangu, neboť správa železnic na českém území byla až do konce
První světové války německá. Většina slov přejatých z němčiny se dnes již neužívá, ale
zůstává v povědomí starší generace. U některých výrazů si současná mládež již neuvědomuje
jejich německý původ: např. mít kliku (das Gluck - štěstí), študák (der Student - student),
Pakáš (die Bagage - holota, lůza, pakáž), šlak (der Schlak - záchvat mrtvice), mustr (das
Muster - vzor), šúrovat (scheuern - drhnout, mít, čistit), /z/kasírovat (kassieren - vystavit účet,
dostat něco) aj. K výrazům přejatým z němčiny, které jsme zaznamenali v mluvě současné
české mládeže, patří například: mutra (die Mutter - matka), fotr (der Vater - otec), biflovat
(buffeln - úporně se učit), špílit na kompu (spielen - hrát), cimra (das Zimmer - pokoj),
orbajt - domácí úkol (die Arbeit - práce), bichle - tlustá kniha (das Buch - kniha), gut
(dobrý), ksicht, gesicht (das Gesicht - obličej), čus (tschuss - ahoj), knajpa (die Kneipe hospoda), přefiknout (fícken - vulgární výraz pro soulož), rajcovní (reizen - lákat, vábit,
dráždit) - o přitažlivé dívce, grupa (die Gruppe - skupina), bír (s Bier - pivo). (Překlady
německých výrazů byly převzaty z elektronického Německo-českého

velkého slovníku -

Ungeas.r.o. 1997-2001).
V ruštině se vliv němčiny neprojevoval natolik výrazně jako v češtině. Mezi
Zaznamenanými výrazy jsme objevili následující jednotky přejaté z německého jazyka:

ÓOUH

(Ďeutsch - němčina), uinoúenb - nos (der Schnabel - zobák), ČJiaůiumutftm (tužka), eeuiecjmi
- záležitost, obchod (s Gescháft - obchod; v češtině - kšeft), Kundep - dítě (das Kind - dítě).
Zajímavou historii původu si s sebou podle S. Gojdové nese slovo ónamitoů, které označuje
skutečnosti příslušející zločineckému podsvětí (ónamnan My3biKa je označení zločineckého
argotu). V epoše Petra I. byly podle carova nařízení stříhány bojarům bradky. Ten, kdo se
c

htěl stříhání vyhnout a měl peníze, byl zařazen do seznamu, jenž se holandsky nazýval blat -

z

německého das Blatt - list papíru (2004a).
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Z židovského jazyka byly do mluvy mládeže přejaty výrazy jako pajzl (hospoda
nevysoké úrovně), šoufl (cítit se špatně), melouchaření (práce bokem) (Krátký 2004) či velmi
frekventované ruské označení policisty - Mycop, které pochází ze židovského slova muser
(předpis, pokyn) (Mokienko-Nikitinová 2001). Uvedené výrazy byly do mluvy mládeže
přejaty prostřednictvím zlodějského argotu. Z tohoto jazykového útvaru přešly do slovní
zásoby mluvy mládeže také slova cikánského původu: čokl - pes (Krátký 2004); naee/naed peníze (Mokienko-Nikitinová 2001). Tento cikánský výraz pro peníze byl zaznamenán také
v mluvě české mládeže - love, lováky. Z polského argotu proniklo do zlodějské hantýrky a
dále pak do mluvy mládeže slovo Meum, které označuje policistu. Původní polský výraz měl
podobu: ment, mqt, menta, mqta, menda a označoval kromě policisty i policii, vojáka,
Policejní oddělení, vězeňského dozorce či udavače (Mokienko-Nikitinová 2001).
3.4.2.4.2 P ř e j í m á n í

výrazů

ze s t u d e n t s k é h o

slangu

Studentský slang velmi aktivně spolupracuje s mluvou mládeže, což je podmíněno již
samotnou skutečností, že většina mladých lidí patří či patřila mezi žáky či studenty. J.
Hubáček považuje za studentský slang: „vrstvu speciálních
jimiž je charakterizována

běžná jazyková

nespisovných

názvů a obratů,

komunikace mezi studenty zejména škol

středních,

méně škol vysokých" (1979, 83). Jako samostatnou kategorii vyčleňuje Hubáček žákovský
slang, za jehož nositele považuje žáky s povinnou devítiletou školní docházkou. Za
nej podstatnější rozdíl mezi těmito dvěma jazykovými útvary považuje autor menší slovní
zásobu žákovského slangu. A. Jaklová označuje jako charakteristické rysy studentského
slangu jeho silnou proměnlivost, zvýšenou expresivitu, jež se projevuje častou metaforičností,
Metonymičností a hyperboličností a také bohatou synonymii (1979, 64-64). V ruštině je pro
označení tohoto útvaru užíván termín cmydeimecKUŮ oicapzou či cnem, jenž pojímá pouze
Mluvu vysokoškolských studentů. Mluva žáků primárního a ostatních studentů sekundárního
Školství je nazývána jako tzv. uiKonbHbiů otcapzoH či cnem. Tato rozdílnost v českém a
r

uském pojetí nositelů těchto dvou sociálně diferencovaných útvarů vychází také z odlišného

národního vzdělávacího systému.
Z výše uvedeného je zřejmé, že se slovní zásoba studentského slangu a mluvy mládeže
v

mnoha oblastech protíná. Hubáček například řadí do studentského slangu i mnoho

skutečností mimoškolních, které podle jeho názoru náleží také mluvě mládeže. Stejně jako
studentský slang se i mluva mládeže vyznačuje značnou expresivitou, aktualizováním
'exikálních významů, častými sémantickými posuny a také poměrně velkou proměnlivostí.
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Příklady výrazů ze studentského slangu, jež jsou zahrnuty rovněž do slovní zásoby mluvy
mládeže, uvádíme v kapitole 3.2.
3.4.2.4.3. P ř e j í m á n í

výrazů

z kriminálního

argotu

Kriminální argot zahrnuje několik lexikálně-frazeologických podsystémů. Podle S.
Gojdové jde o oóufeyeojioeubiů Dicapeou (obecně-zločinecký argot), dále pak miopeMiionazepnuů Jicapeon

(vězeňsko-táborový argot) a nakonec tzv. npocpeccuoucuibiibie

oicapeoubi

(profesionální argoty). Nositeli obecně-zločineckého argotu jsou zločinci a osoby tíhnoucí ke
kriminální činnosti a užívání výrazů tohoto jazykového útvaru vychází za hranice vlastní
kriminální sféry (v ruštině tzv. ónamnan My3biKa, (peufi, 6nam). Vězeňsko-táborový argot je
užíván vězni v nápravných zařízeních. K tzv. profesionálním argotům řadí autorka například
mluvu falešných hráčů, penězokazů a jiných podvodníků. Tematické zaměření slovní zásoby
těchto sociálně diferencovaných útvarů se omezuje na oblast činnosti a specifických potřeb
jejich nositelů (2004a).
V mluvě mládeže se zákonitě odráží změny probíhající ve společnosti, což nevyjímá
a

ni vliv zločineckých subkultur na mladé lidi a také na jejich jazyk. Do mluvy mládeže

Pronikly například výrazy: čórař/šméčkař (zloděj, podvodník), dělat Zagorku (být uražený,
nemluvit), negr (Rom), benga (policisté), katr (vězení), mukl (vězeň), bachař (dozorce),
kobka (cela; v mluvě mládeže místnost obecně) (Hušek 2004, 24-25); neaaeuů, Meum
(policista), óyxamb (pít alkohol), nepo (nůž), xanycma,

6CI6KU

(peníze), mycoeKa (pův. shluk,

dav lidí; v mluvě mládeže skupina mladých lidí, spojených společnými zájmy či místo
sdružování), umou (prohlídka), cmyuamb (udávat někoho, donášet na někoho) (MokienkoNikitinová 2001). Sémantika původních kriminálních argotismů může být v mluvě mládeže
Zachována nebo dochází ke specializaci či rozšiřování původního významu. Například výraz
bachař označuje v mluvě mládeže nejen vězeňského dozorce, ale i učitele, vychovatele,
r

odiče a jiné autority, které „omezují" svobodu jedince.

v

Slovo Monumb znamená

zločineckém argotu zabít; v mluvě mládeže nabývá spíše významu bít, zbít někoho.

3.4.2.4.4 P ř e j í m á n í

výrazů

ze

slangu

narkomanů

Slang narkomanů aktivně spolupracuje jak s kriminálním argotem, tak i s mluvou
mládeže. Narkomani jsou velmi často mladí lidé, kteří přicházejí do styku s širokým okruhem
mládeže. Mnoho výrazů tak ve své původní či pozměněné významové podobě proniklo do
slovní zásoby mluvy mládeže. Značná část lexikálních jednotek je řazena do slangu
narkomanů pouze formálně, neboť vznikla při komunikaci mládeže, jež nutně nemusí užívat
narkotika: feťák / fetka

/ fetna

/ smažka / vypálenec

(narkoman); uapKOuia (narkoman),
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napKoma (narkotika) aj. K původním výrazům slangu narkomanů, které přešly do širšího
mládežnického užívání patří například: nádobíčko (náčiní k aplikaci drog), perník (pervitin),
střelit si (užít narkotika vnitřně), lajna (dávka kokainu), stíhá (stihomam), halušky
(halucinace), koks (kokain) (Kocábová 2003); KOJiěca (tabletky s obsahem narkotik), uiupeeo
(narkotika pro vnitřní užití), 6ann Oehla), cudemb na usne (užívat narkotika), mpaea
(marihuana) (Mokienko-Nikitinová 2001). K sémantickému posunu v mluvě mládeže došlo
například u výrazů: Kaůcp (ve slangu narkomanů - stav narkotické euforie; v mluvě mládeže jakékoliv příjemné emoce), mopnamb (ve slangu narkomanů - být ve stavu narkotické euforie;
v mluvě mládeže - mít požitek z něčeho); hulit (ve slangu narkomanů - kouřit marihuanu;
v mluvě mládeže - kouřit cigarety).
3.4.2.4.5 P ř e j í m á n í

výrazů

ze

slangů

neformálních

sdružení

mládeže
Členy neformálních mládežnických sdružení jsou především mladí lidé, kteří se
sdružují podle společných zájmů, hodnot, přesvědčení či jiných charakteristik. Jejich mluva
silně působí na obecnou mluvu mládeže, která aktivně přejímá mnohé výrazy. Například ze
slangu pánků přešlo do mluvy mládeže slovo číro (účes vyčesaný do hrotů), Jicaóa či epema
(dívka). Ze slangu hippies byly přejaty do ruské mluvy mládeže mnohé výrazy, které jsou
aktuální dodnes: xaůpacmbiů / xaůpamuů (původně hippie, v mluvě mládeže dlouhovlasý
člověk), nurui (původně hippie, v mluvě mládeže lidé, člověk), dále acKamb (prosit, žebrat) či
Pumamb

(telefonovat) (Mokienko-Nikitinová 2001). Zajímavý je původ slova

ZMOK,

které

Přešlo ze slangu hippies do slangu narkomanů v původní významové podobě, jež označuje
halucinace. Z mluvy narkomanů byl tento výraz přejat ve změněné sémantické podobě do
Počítačového slangu jako chyba v programu a také do mluvy mládeže, kde označuje jakékoliv
Zvláštnosti ve vnímání a představivosti (Mokienko-Nikitinová 2001). Mluva neformálních
sdružení mládeže je velmi ovlivňována anglickými lexikálními výrazy, které pronikají i do
°hecné mluvy mládeže. V současné době se například rozšiřuje vliv hip-hopové (rapové)
hudební kultury, která se vyvinula v 70. letech 20. století v prostředí černošských obyvatel
chudinských čtvrtí v newyorském Bronxu. Námětem písní se stala sociální problematika
Černošských přistěhovalců a války mezi pouličními gangy (Klabanová et al. 1997, 3. díl/645).
Do mluvy mládeže pronikají z hip-hopové kultury následující původem anglické výrazy:

KSUI

(angl. cash) - hotové peníze, 6pa3a (angl. brother) - přítel, Kynbno (angl. cool) - výborně,
skvěle; mikrák (mikrofon), sound [saund] - hudební výraz, typický zvuk aj.
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ZÁVĚR
Předmětem výzkumu předložené diplomové práce se stala současná mluva mládeže
v ruštině a češtině, jazykový útvar značně nestandardní, jehož statut, pojetí a charakter nejsou
dosud jednoznačně vymezeny a jednomyslně přijaty. Stěžejní cíle diplomové práce byly
zaměřeny na:
1. systematickou strukturně-sémantickou a slovotvornou analýzu slovní zásoby současné
mluvy mládeže v ruštině a češtině a zjištění vzájemných spojitostí a rozdílností ve slovní
zásobě těchto dvou jazykových útvarů;
2. vytvoření rusko-českého slovníku současné mluvy mládeže, jenž bude představovat
výsledek fixace nashromážděného lexikálního materiálu.
Mluvu mládeže jsme začlenili do širšího sociolingvistického kontextu, který poukázal
na bezprostřední spojitosti mezi jazykem a jeho nositelem jako členem společnosti. Dále jsme
mluvu mládeže analyzovali z hlediska lingvistického v rámci ruského a českého národního
jazyka. Analýza terminologické triády argot-žargon-slang

v různém názorovém pojetí

ruských a českých jazykovědců nám přinesla cenná zjištění, ze kterých jsme dále vycházeli
Při řešení terminologické problematiky týkající se mluvy mládeže. Po usouvztažnění různých
ruských a českých termínů označujících zkoumaný jazykový útvar jsme upřednostnili užívání
neutrálního pojmu mluva mládeže, jenž není v rozporu s ostatním odborným názvoslovím.
2 hlediska terminologické nejednotnosti jsme mluvu mládeže v ruštině a češtině shledali
Jevem problematickým. Vytvořená teoretická základna nám však umožnila vyjasnit strukturní
Uspořádání, základní zákonitosti a funkce daného jazykového útvaru. Na základě výše
Uvedeného jsme zjistili, že:
1. Mládež tvoří jak určitou věkovou, tak i sociální skupinu, která je charakterizována
společnými fyziologickými, psychickými, sociálními, ale také jazykovými příznaky.
2. Slovní zásoba mluvy mládeže tvoří systematicky uspořádaný, mnohovrstevnatý celek, jenž
obsahuje lexikální jednotky různého původu i charakteru. Toto výrazivo konstituuje tzv. jádro
a

periferii slovní zásoby mluvy mládeže.
Mluva mládeže je jedním z nestrukturních sociálně diferencovaných útvarů, jenž má svou

normu, realizovanou v podobě úzu a její existence a vývoj je podřízen vnitřním zákonitostem,
^aný útvar plní základní i specifické jazykové funkce.
Práce s praktickým jazykovým materiálem nám přinesla konkrétní odpovědi na otázky
tykající se strukturně-sémantických a slovotvorných spojitostí a odlišností současné mluvy
Mládeže v ruštině a češtině. Analýzou ruského a českého výraziva zařazeného do sémanticko-
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tematických kategorií jsme zjistili, že mnoho jednotek vzniká v obou jazycích identickým či
podobným lexikálně-sémantickým způsobem, který vychází z mimojazykových skutečností,
tj. je nejčastěji založen na metaforickém a méně metonymickém přenášení významu.
Prostřednictvím porovnání systémových vztahů uvnitř slovní zásoby obou jazykových útvarů
jsme dospěli k závěru, že mluva mládeže v ruštině i češtině vykazuje v tomto ohledu zřetelné
spojitosti. Jako

nej frekventovanější byla

v obou jazykových

útvarech

klasifikována

synonymie. Antonymní systémové vztahy se shodně jeví jako méně časté. Homonymie a
paronymie je jak v ruské, tak i české mluvě mládeže jevem řídkým.
Systematická komparativní analýza způsobů obohacování slovní zásoby v ruštině a
češtině nám přinesla poznatky nejcennější. Slovní zásobu těchto dvou jazykových útvarů jsme
porovnali z hlediska transformačních (odvozování, skládání, zkracování, apokopa a synkopa,
sufixální univerbizace,

jazyková

hra) a transpozičních (substantivizace, metaforické

metonymické přenášení

významu, tvoření frazeologických

jednotek,

přejímání

a

slov z cizích

jazyků, slangů a argotu) onomaziologických postupů. K nej produktivnějším způsobům tvorby
nových slov patří v obou jazykových útvarech odvozování. Porovnání slovotvorných
formantů nám ukázalo, že čeština i ruština užívá v mluvě mládeže jak omezené množství
totožných sufixů, tak i široké spektrum specifických přípon. U podstatných jmen byly zjištěny
následující identické formanty, jejichž produktivita však nemusí být, stejně jako u ostatních
slovních druhů, vždy totožná: -ák/-aic (u deverbativních názvů osob a jmen zveličelých), k(a)/-K(a) (u názvů předmětných a jako přechylující přípona především u denominativních
názvů osob), -k(a)/ -K(a) (u názvů místních), -ik/-mc (u jmen zdrobnělých), -an/-aH (u jmen
zveličelých), -ač/-aH (u jmen zveličelých). U přídavných jmen jsou v české a ruské mluvě
Mládeže shodně užívány odvozovací sufixy -ný/-HHbiH a -ový/-OBbiií. Nejvíce se přípony
Překrývají u sloves, která jsou v češtině a ruštině tvořena shodně pomocí slovotvorných
formantů: -ova-/-oBa-, -Í-/-H-, -a-/-a-. Prostřednictvím analýzy předponového odvozování
v

češtině a ruštině jsme nalezli shodný produktivní prefix za-/-3a a dále například při-/npii-,

°d-/oT- či -0/-0. Ostatní transformační postupy jsme v obou jazycích ve srovnání
s

odvozováním klasifikovali jako méně produktivní. Charakter ruských i českých kompozit se

y

elmi často shoduje a jedná se především o složeniny vlastní, jež mají nejčastěji charakter

kompozit

vazebních

(z

Předmětných (z hlediska

hlediska

významové

poměru

mezi

spojovanými

základy),

syntaktického vztahu) a vnějších (podle způsobu vyjádření

°nomaziologického základu). Zkracování jsme na základě sebraného materiálu klasifikovali
Jako produktivnější způsob obohacování slovní zásoby ruské mluvy mládeže. S čistou
a

Pokopou jsme se častěji setkávali rovněž v ruské mluvě mládeže. Prostřednictvím synkopy
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se tvoří v obou jazykových útvarech méně výrazů. Naopak jako velmi produktivní byla jak
v ruské, tak i české mluvě mládeže klasifikována sufixální univerbizace a kromě odlišných
byl nalezen též totožný formant -k(a)/-K(a). Rozmanitost a originalita způsobů jazykové hry
svědčí o výjimečnosti obou jazykových útvarů a jejich nositelů.
Substantivizace, jež náleží k transpozičním onomaziologickým postupům obohacování
slovní zásoby, se jeví jako značně produktivnější v ruské mluvě mládeže. Velmi mnoho
totožných či významově podobných lexikálních výrazů bylo nalezeno mezi ruskými a
českými jednotkami s metaforicky přeneseným významem. Specifické postavení zaujímá
v obou jazykových útvarech frazeologie, jejíž jednotky jsme analyzovali podle strukturněsyntaktického principu a předmětně-pojmového obsahu. V obou jazycích byly nalezeny jak
shodné, tak i pro daný jazyk specifické strukturně-syntaktické konstrukce. Charakterem
předmětně-pojmového obsahu se ruské a české frazeologické jednotky podstatným způsobem
neliší. Výsadní postavení při analýze slov přejatých z cizích jazyků zaujala v obou
jazykových útvarech angličtina, jejíž výrazivo je velmi aktivně transformováno a variováno
především v ruské mluvě mládeže. V ní bylo zaznamenáno značné množství lexikálních
jednotek, jež česká mluva mládeže vůbec neužívá. V současné době se v obou jazykových
útvarech prosazuje rovněž výrazivo přejímané z počítačového, studentského, drogového
slangu, argotu a slangu neformálních sdružení mládeže.
Všeobecnou tendenci k přejímání cizojazyčného výraziva, a to především z anglického
Jazyka, potvrzují i výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění míry porozumění
ruské mluvě mládeže českými mladistvími. Význam ruských izolovaných jednotek přejatých
z

anglického a méně německého jazyka byl správně odhadnut pětkrát častěji než význam

Původem ruských výrazů. Jejich význam byl respondenty správně odhadnut především na
základě sémantické spojitosti mezi ruským a českým jazykem.
Na základě strukturně-sémantické a slovotvorné analýzy jsme zjistili konkrétní
spojitosti a rozdílnosti ve slovní zásobě mluvy mládeže v ruštině a češtině, jež byly dále
Využity při tvorbě rusko-českého slovníku mluvy mládeže. Nashromážděný materiál byl
komplexně systematizován a celkově čítá 734 výrazů ruské mluvy mládeže, jimž jsou
Přiřazeny identické, popř. synonymní české ekvivalenty a rovněž stručný výklad významu.
teoretický přínos diplomové práce tkví především v systematickém porovnání slovní zásoby
Mluvy mládeže v ruštině a češtině z hlediska strukturně-sémantického a slovotvorného;
°dhalení spojitostí a rozdílností v chápání tohoto jazykového útvaru v ruské a české vědě, a
tím i sociálně diferencovaných útvarů celkově.
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Praktický přínos. Shromážděný a zpracovaný materiál byl systematizován v podobě ruskočeského slovníku současné mluvy mládeže. Ruským výrazům byly přiřazeny nejen identické,
ale i další synonymní výrazy. Do slovníku byl zahrnut také stručný výklad významu
jednotlivých lexémů. Daný materiál může být využit v kurzech jazykových cvičení,
lexikologie, praktické stylistiky či sociální lingvistiky. Pomoc může poskytnout rovněž při
překladatelské činnosti a v praktické práci učitelů. V neposlední řadě jej lze využít jako
základu pro vytvoření komplexního rusko-českého překladového či českého výkladového
slovníku současné mluvy mládeže.
Na závěr je nutno znovu připomenout, že vlastní mluva mládeže je nepostradatelným
atributem mladých lidí a nelze ji vytěsnit ani přehlížet. Mluva mládeže se nesnaží rozvracet
normovaný spisovný jazyk a rovněž nesvědčí o nekulturnosti a vulgárnosti dnešní mládeže. Je
pouze odrazem své doby, která podmiňuje její podobu a charakter. Důležité je proto k této
problematice přistupovat vědecky jako ke všem novým jazykovým jevům, které jsou
přirozenou součástí celku národního jazyka.

RESUMÉ (PE3IOME)
^l3bIK

MOJIO^e>KH aBJIHeTCH

CBC>eo6pa3HbIM

OpraHH3MOM,

>KHBeT

KOTOpbIH

Ha

rpaMMaranecKOH, (})OHeTHHecKOH H nacTHHHO JieKcnnecKOH noHBe oSmeHauHOHajiBHoro
»3BiKa. B n p e j j i a r a e M o f l p a 6 o T e H c c j i e A y e T C s

^EIUCKOM

a3biKax. P a S o T a

COCTOHT H3

npeAMeT

HCCJieflOBaHHH,

rnaBHBie

JieKCHHecKoro

MaTepnana

TeopeTHnecKHH

CTpyKTypHoň

opraHH3auHH

^yHKU,HH. T p e T b a

ero

nepBaa

Te3HCbi,

06pa30BaHHH,

jieKcnnecKoro

rnaBbi

K0T0pbix

3aKJH0HaK>maflCíi

H

B

HecyT

aBJíaeTCH

npaKTHnecKoro

M0Ji0,ae>KH. 3 a T e M c n e ^ y e T

cocTaBa,

oSbeKT

(J)HKCHpoBaHHa

H BTopaa

uejibio

OCHOBBI /IJIH n o c j i e ^ y i o m e r o

H n e u i C K o r o H3BIKOB

H3biKOBoro

cnoco6bi

pa6oTbi,

aHanH3a.

HHX NPHBO^ATCH

B

cjiOBapnoro cocTaBa pyccKoro
jaHHoro

JHHJIOMHOH

H MeTOflOJiorníi e r o

xapaKTep.

NPEAHCJIOBHH ONNCBIBAIOTCA

Tpex rnaB. B

uejin

cocTaBneHHe TeopeTHHecKoň HayHHoň

xapaKTepHCTHKa

COBPEMEHHBIŇ JBBIK MOJIOAOKH B p y c c K O M H

aHanH3a
ocHOBHaa

paccMOTpeHHH

B H y T p e H H H x 3aKOHOMepHOCTeH H

rjiaBa n p e a c T a B J í a e T n p a K T H n e c K H H a H a n H 3 jieKCHKH p y c c K o r o H n e m c K o r o

»3BIKOB MOJIOAEHH

C TOHKH 3peHHH CTpyKTypHO-CeMaHTHHeCKOH

H

CJI0B006pa30BaTejIBH0H,

ocymecTBjíeHHbiH Ha npHMepax HaMH 3a(])HKCHpoBaHHoro HJIH a p y r o r o M a T e p n a j i a .

5I3BIK cocTaBJíaeT HeorBeMJieMyio nacTb cymnocTH Kaamoro nenoBeKa KaK njiena
°npeaejieHHoro oSmecTBa. C o u H a j i b i i a H cTpaTH(})HKauHa o S m e c T B a oxpa>KaeTCH B JBBIKC. B
Ka^ecTBe Bbicuiero H3biKOBoro 06pa30BaHHH BbicTynaeT HauHOHajibHbiň H3biK (národní
KOTOpbIH o6pa3yeT MHorocnoHHyio CHCTeMy. CocTaBHofl nacTBio HaunoHajiBHoro

jazyk),
a

3bIKa HBJIHIOTCH

06pa30BaHHH

C

KOflH^HUHpOBaHHBIMH HOpMaMH

-JIHTepaTypHbIH H3bIK

(spisovný jazyk) H 06pa30BaHHH c HeKOAH^HimpoBaHHbíMH HopMaMH. K HHM OTHOCHTCH
TeppHTopnajibHbie fluajieKTbi (teritoriálně diferencované útvary), coijHajibHbie anajieKTbi HJIH
^aproHbi (sociálně diferencované útvary) H npocTopeHHe (obecná mluva). CouHajibHbie
flHaneKTbl BKJHOHaiOT B CBOH COCTaB nOHHTHfl CipPO, DtCCipZOH H CJiem, KOTOpBie jajlbUie
c

0n0CTaBMK)TCH C TOHKH 3peHHH HeHICKOH H pyCCKOH JIHHrBHCTHKH. A p r O nOHHMaeTCfl B

flaHHoň

pa6oTe

KaK

penb

fleKjiaccHpoBaHHbix

rpynn

H yrojioBHoro

MHpa.

CjieHr

fiocnpHHHMaeTca KaK HaSop cpeACTB BBipaaceHHH onpeAejieimoH n p 0 ( | ) e c c H 0 H a j i b H 0 H HJIH
c

oitHajibHOH rpynnbi jiiojefi, o6beAHHeHHbix 06mH0CTbi0 3aHHTHH, HHTepecoB H T. n.

AaHHoe

noHHTHe npHBOAHTCfl B KanecTBe CHHOHHMa K TepMHHy >KaproH.

Ha

0CH0BaHHH

Bbíme

yKa3annoro

bbiacjihctch

H3biK

MOJIOJOKH

KaK

H3biK0B0e

^BJieHHe, cymecTByiomee B onpeAejieHHbix B03pacTHbix, conHajibHbix H BpeMeHHbix paMKax.
& CBH3H C npoSjíeMaTHKOH
^HHrBHCTHKe:

Mojiodejiaibiů

OTCyTCTBHH

TepMHHOJIOrHHeCKOrO

oicapsou, Monodeoiamů

eAHHCTBa

(B

pyCCKOH

cnem HJIH pe>Ke Mojiodeoiciibiů R3biK\ B
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HemcKoň jiHHrBHCTHKe: mluva
AaHHoro

mládeže HJIH pe^ce slang mládeže) oxaaeTCH npn o6o3HaneHHH

H3biK0B0ro 06pa30BaHHH iipe^noHTenHe neHTpajibHOMy TepMHHy mluva

{Mojiodej/cubiů

mládeže

B KOHue nepBOH rjiaBbi 4>opMyjiHpyeTCH n»Tb OCHOBHBIX Te3HCOB,

H3HK).

NOZITBEPACAAEMBIX B nocne^yioiueHRAABECHCTeMaTHHecKoň apryMeHTenneH.
B ropoa rjiaBa, nocBHLuemiaM OCHOBHOH xapaKTepHCTHKe cymHOCTH 33biKa MOJIOAOKH,

COCTOHT H3 aHaJiH3a M0Ji0^e>KH KaK rpynnbi jno^eň, HaxoflHinHxca B CTAZJHH
(^H3HOJiorHHecKoro, couHanbHoro,

npcxJjeccHOHajibHoro

H jiHHHOCTHoro pa3BHTHa. flajibine

cjie^yeT aHajiH3 CTpyKTypnon opraHH3auHH H BHyTpeHHHX 3aKOHOMepHOCTeH H (jjyHKUHH
H3biKa M0JI0,N,e>KH. Pe3yjibTaTbi yKa3aHHbix HCCJieaoBaHHH noflTBep^caaioT, HTO H3BIK
Mojiofle)KH o6pa3yeT B03pacTH0 H connajibHo o6ycjioBJieHHoe MHorocjioňHoe JBMKOBOC
o6pa30BaHHe,

BbinojiHjnomee

o6jiaqaK>mee

nopMofl,

0CH0BHbie

noaHHHeHHoň

H3biKOBbie

H cnenH(|)HHecKHe

BHyTpeHHHM

3aKOHOMepHOCT»M.

C|)YHKU;HH H
FIpHBeAeHHaa

TeopeTHHecKaa 0CH0Ba cocTaBjíaeT npe,anocbiJiKy fljifl nocjieayiomero npaKTHHecKoro
aHajiH3a cjiOBapHoro

cocraBa H3biKa MOJIO^OKH.

B npaKTHHecKOH Hacra AHIIJIOMHOH pa6oTbi aHajiH3HpyeTca cjioBapubin cocTaB
PyccKoro H neuicKoro H3MKOB MOJIO^OKH C TOHKH

3peiiHM

CTPYKTYPHO-CEMAHTHHECKOH H

cJi0B006pa30BaTejibH0H. CHanana BbmejunoTCíi 0CH0BHbie ceManTHKO-TeMaTHHecKHe rpynnbi
neKCHHecKoro

MaTepnana

pyccKoro

H nemcKoro

H3MKOB MOJIOAOKH. Ilpn

noMomn

CpaBHeHHH OTfleJIbHblH pyCCKHX H HeuiCKHX JieKCHHeCKHX e^HHHU 6bIJ10 OÓHapyjKeHO
MH0»ECTB0 BbipemeHHH, 0CH0BaHHbix HA HFLEHTHHECKOM CMMCJIOBOM nepeHoce. 3ATEM
cjie^yeT aHajiH3 BHyTpHH3biKOBbix CHCTeMHbix OTHOUieHHH. K nanSojiee nacTOTHOMy
c

HCTeMHOMy

^BJIHJOTCH

OTHOineHHK)
no

npHHamre>KHT CHHOHHMHH. OcTajibHbie CHCTeMHbie

cpaBHeHHio

PaccMaTpHBajoTca

c

0CH0BHbie

Bbirne

yKa3aHHbiM

cnoco6bi

nonojiHenna

MeHee

a

POKona u cuuKona,

cycpuKcajibuan yHueep6u3aifwi,

CrpaHC(f)opMannoHHbie cnoco6bi), cyócmaummmaijM,
lepenocbi 3naHenm, oópa3oeanue
u

nocmpawibix

Cj

PenHH

PyccKne

H

a66peeuaifux,

H3biKoeoů uapbi

JieKcmecKux edunuif m

y6cTaHTHBHbIH,

cnoco6oM

cji0B006pa30BaHHa

HBjíaeTCH

neuicKne np0H3B0flHbie cjiOBa C0n0CTaBJiHK)TCH c

HacTOTHOcra ynoTpeÓJiaeMbix

^POH3BOAHbie

«3biKa

MemacpopunecKuů u MemoiammecKUU

(ppa3eojioeu3Moe, 3aimcmeoeaHue

npoflyKTHBHbíM

ioeonpou36odcmeo.

C

cocTaBa

Kojuposuifun,

pa3JiMHbie munu

/],ajibme

H3biKoe, cnemoe u apao (TpaHcn03HUH0HHbie cnocoSbi).

Han6ojiee

3

nacTOTHbíMH.

jieKcnnecKoro

Mojio^e^cn, cpe^H KOTOpbix BbmejiaiOTCH: cjioeonpomeodcmeo,

OTHOUieHHH

a£beKTHBHH HJIH

ey(j)4)HKC0B.

BepSajlbHbIH

TOHKH

OflHOBepeMeHHO yHHTbiBaeTca TaK>Ke

xapaKTep

CJ!OBOnpOH3BOflHOH OCHOBbI.

CJIOBa KJiaCCH(l)HnHpyiOTCH B COOTBeTCBHH C HX npHHa^JlOKHOCTbK) K
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cjieayioiijHM nacTHM penn: HMeHa cymecTBHTejibHBie, HMeHa npHJiaraTejibHbie, rnarojibi,
HapeMHa. HMeHa

KaTeropHH, o 6 o 3 n a i i a i o m H X Ha3eanm
pe3yjibmamo6,

nui\,

IICI36CIHUH noMemenuů,

nmeaniui

uasaauwi

paccMaTpHBaeTca KpoMe

rjiarojioB

H3-3a

cymecTBHTejibHbie pacnpe^ejunoTCfl

HX

6oJiBuioro

npeÓMemoe,

naTb

deůcmeuu

u

ux

u yeen u H ume JI bHbi e.

Y

na3eanuH

yMenbuiumenbUbie

cy4)(|)HKCAJIBHORO

o6beMa B

cnoco6a TaioKe npe4)HKcajiBHbiH

npecj)HKcanbHO-cy4)4)HKcajibHbiH

cnoco6bi

pyccKoro

Mojio^emi. OcTanBHe TpaHC(|)0pManH0HHbie cnoco6bi

nemcKoro

H

H3BIKOB

aBjíaioTca n o cpaBHeHHio c
cji0B006pa30BaTejibHbix

HCKa>KeHHe

CJIOB,

cnocoSoB
H

jieiccHHecKHX ejHHHu,

yxasaHHbíM MeHee npoflyKTHBHbíMH. O c o S o e

Bbirne

MeTaTe3y

cjioBonpoH3BoacTBa

H

3 a H H M a e T H3biKoeaH

uapa,

BKjnoHaK^maa

3neHTe3y, Me>K,qycjioBHoe Hajio>KeHHe

MHMHKpHIO H CBHAeTeJIBCTByK>Ii;aH

cpe^H

HaMepeHHoe

(J)OHeTHHecKyio

H

OpHrHHaJlBHOCTH, TBOpHeCKOM

06

MecTO

B006pa>KeHHH

H

Pa3BHT0CTH MBiniJieHHH MOJIOAOKH.
Cpe^H
MOJIOJOKH
nepenocbi

TpaHC(J)0pMauH0HHBix

BBIAEJIAIOTCH:
3HcmenuH;

uuocmpauubix
HacxoTHBiH

cnoco6

META(J)opHHecKHH
3HaHHTeJIbHO

HaCTO

H

MemcupopunecKuů

<ppa3eojioeu3Moe

cjiemoe

nononHeHHa
nepeHoc

nonojiHeHHH j i e K c n n e c K o r o

cy6cmaumueu3aiim;

o6pa3oeaHue
H3UKOG,

cnoco6oB

u

apeo.

3HaneHHH

OTHOCHTeJIbHO

u

H 3auMcmeoeatiue

cocTaBa

BCTpeHaeTCM
6oJIbUiafl

B

MaCTb

H3biKa

JHBIKOBBIX

pyCCKHX

eóuuuif

npe^CTaBjíaeT

pyccKoro

o6enx

MemoHUMmecKUŮ

JieKcmecxux

Cy6cTaiiHTHBH3auHH

JieKcnnecKoro

c o c T a B a H3biKa

H

6onee

MOJIOJOKH.

06pa30BaHHHx

HeiIICKHX

CJ10B

c

NEPEHOCHBÍM 3HaneHHeM 0CH0BaHa Ha TOKAECTBEHHOH HJIH n o x o ^ e ň MOTHBauHH. BHHMaHHe
° 6 p a m a e T C f l TaioKe K pyccKHM
3peHHH

CTpyKTypHO-CHHTaKCHHeCKOH

3aHMCTBOBaHHe
A

H HCIHCKHM cj)pa3eojiorH3MaM,

HHOfl3bIHHbIX,

TJiaBHblM

KTHBHO NONOJIH^ET JIEKCHNECKHH

toojio,ae)KH.

H

cocTaB

HX

conocTaBJíaeMBiM

npeflMeTHO-nOHHTHHHOrO

06pa30M,

aHrJIHHCKHX

nemcKoro

H, npe>Kfle B c e r o ,

c

TOHKH

COjepJKaHHH.

JieKCHHeCKHX

e^HHHX

pyccKoro

H3BIKA

^ARIBIIIE YHHTBIBAERCH TAK>Ke 3AHMCTBOBAHHE JICKCHKH H3 CTYJEHNECKORO c j i e H r a ,

C

JIEHRA HapKOMaHOB, H e 4 ) o p M a j i b H b i x M0JI0,ZIE}KHbix o S b e A H H e H H H H K p H M H H a n b H o r o a p r o T a .
nocpeACTBOM KOMnjieKCHoro o n n c a H H H c j i o B a p H o r o c o c T a B a j n b i K a M o j i o j e a c n 6biJio

MHOrO CBH3eH H Onpe^ejieHHbie pa3JIHHHH Me>Kfly H3bIKOM pyCCKOH H HeiHCKOH

fi

I>lHBJieHO

MOJIOJE^CH.

3a(j)HKCHpoBaHHbiH

JIEKCHNECKHH

PyccKo-nemcKoro cjiOBapa, cojepKaBniero
°TAejiBHbix jieKCHHecKHX
UPOBEAEHHORO

yHHTejieíí

e/THHHU.

MaTepnaji

a TaioKe

B (J)opMe

TaioKe KpaTKoe TOJiKOBaHHe 3HaneHHH

^aHHbiň jieKCHHecKHH

HCCJieflOBaHHH MoryT 0Ka3aTb noMomb

H NEPEBO^HKOB,

CHCTeMaTH3HpoBaH

6BIJI

NOCJIY^HTB B

B

MaTepnan

H

pe3yjibTaTbi

npaKTHHecKoň jeaTejibHOCTH

KanecTBe

OCHOBBI AJIH KOMNNENCHORO

^eKcHKorpa^HHecKoro onncaHHH coBpeMeHHoro pyccKoro H nemcKoro JBBIKOB

MOJIOJOKH.
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RESUMÉ
Die Jugendsprache stellt einen eigenartigen Organismus dar, der seine grammatische,
phonetische und teilweise lexikalische Ebene mit der Nationalsprache teilt. In dieser Arbeit
wird die gegenwartige russische und tschechische Jugendsprache geforscht. Die Diplomarbeit
besteht aus drei Kapiteln. In der Vorrede werden der Forschungsgegenstand, die Hauptziele
der Diplomarbeit, die Methoden der Fixierung des lexikalischen Materials und die
Methodologie seiner Analyse untersucht. Die ersten zwei Kapitel haben einen theoretischen
Charakter

und

stellen

die theoretische

Grundlage

fur die nachfolgende

praktische

Wortschatzanalyse der russischen und tschechischen Jugendsprache dar. Dann folgt die
Grundcharakteristik von diesem Sprachgebilde, die aus der Analyse der Strukturorganisation,
innerlichen GesetzmaBigkeiten und Funktionen besteht. Das dritte Kapitel wird der
praktischen Wortschatzanalyse gewidmet. Die russische und tschechische Jugendsprache wird
hier von dem struktur-semantischen und wortschopferischen Gesichtspunkt aus geforscht.
Die Sprache ist untrennbar mit jedem Mensch als dem Mitglied einer bestimmten
Gesellschaft verbunden. Die Sozialstratifikation der Gesellschaft spiegelt sich ebenfalls in
der Sprache wider. Das tibergeordnete Sprachgebilde stellt die Nationalsprache dar, die ein
geschichtetes System bildet. Die Nationalsprache besteht aus der Hochsprache und nicht
schriftsprachlichen Sprachgebilden. Zu diesen nicht kodifizierten Sprachgebilden gehoren
territorial und sozial differenzierte Sprachgebilde und die Alltagssprache. Die sozial
differenzierten Sprachgebilde umfassen die Termini: Argot, Jargon und Slang, die weiter vom
Gesichtspunkt der russischen und tschechischen Linguistik aus verglichen werden. Das Argot
^vird in dieser Arbeit als Sprache der gesellschaftlich deklassierten Individuen aufgefasst. Der
Slang bezeichnet einen Komplex der Ausdrucksmittel bestimmter professionellen oder
sozialen Gruppen, die mit gemeinsamer Tatigkeit, Interessen usw. verbunden sind.
Eine besondere Stellung nimmt innerhalb von sozial differenzierten Sprachgebilden
die Jugendsprache ein, die mit bestimmten Alters-, Sozial- und Zeitmerkmalen verbunden ist.
die Terminologie uneinheitlich ist (in der russischen Linguistik werden v. a. die Termini
dugendjargon,

Jugendslang,

weniger Jugendsprache

verwendet; in der tschechischen

Linguistik praferiert man den Terminus die Jugendsprache, weniger wird der Fachausdruck
Jugendslang verwendet) haben wir uns entschieden, den neutralen Terminus Jugendsprache
bevorzugen. Zum Abschluss des ersten Kapitels werden fíinf Hauptthesen defmiert, die im
nachfolgenden Kapitel mittels systematischer Argumentation bestatigt werden.
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Das zweite Kapitel, die der Grundcharakteristik der Jugendsprache gewidmet wird,
besteht aus der Analyse der Jugend, die als eine bestimmte Gruppe von Individuen betrachtet
wird, die sich physiologisch, sozial, professionell und psychologisch entwickeln. Daran
schlieBt die Analyse der Strukturorganisation, der innerlichen GesetzmaBigkeiten und
Funktionen der Jugendsprache an. Die Resultate der oben genannten

Untersuchung

bestátigen, dass die Jugendsprache ein geschichtetes Sprachgebilde darstellt, das die
elementaren sowie spezifischen Sprachfunktionen erfúllt und das uber eine eigene Norm
verfugt, die den innerlichen GesetzmaBigkeiten untergeordnet wird. Diese theoretische
Grundlage bildet die Voraussetzung fiir die nachfolgende praktische Wortschatzanalyse der
Jugendsprache.
Im dritten, praktischen Kapitel wird der Wortschatz der russischen und tschechischen
Jugendsprache vom

struktur-semantischen

und wortschópferischen Gesichtspunkt

aus

untersucht. Zuerst werden die zentralen semantisch-thematischen lexikalischen Gruppen der
russischen

und

tschechischen

Jugendsprache

ausgegliedert.

Der

Vergleich

einzelner

lexikalischen Einheiten in beiden Sprachen hat gezeigt, dass relativ groBe Anzahl der Lexeme
auf identischen Úbertragungen der Bedeutung beruht. Darauf folgt die Analyse der
innersprachlichen Systemverháltnisse. Zum meistfrequentierten Systemverháltnis gehórt die
Synonymie. Andere Systemverháltnisse kommen im Vergleich zum oben genannten seltener
vor. Im weiteren werden die Hauptmethoden der Wortschatzergánzung der Jugensprache
untersucht. Dazu gehórt die sog. Transpozition (Derivation; Komposition;
Abbreviaturen;

Apokope

und Synkope;

suffixale

Univerbisation

und

Bildung von

Wortspiel)

und

Transformation (Substantivierung; Bildung von Metaphern und Metonymen; Bildung von
Phraseologismen; Entlehnung der Lexeme aus den Fremdsprachen, Slangs und Argot). Zu
dem meistfrequentieren Mittel der Wortbildung gehórt die Derivation. Die russichen und
tschechischen abgeleiteten Lexeme werden vom Gesichtspunkt der Produktivitat ihrer Suffíxe
aus verglichen. Zugleich wird der nominale oder verbale Charakter des Ableitungsstammes in
Setracht gezogen. Die abgeleiteten Wórter werden ebenfalls nach folgenden Wortarten
klassifiziert: Substantive, Adjektive, Verba und Adverbien. Die Substantive werden in funf
^Veiter genannte Klassen eingeteilt: Personenbezeichnungen;

Gegenstandbezeichnungen;

Bezeichnungen von Handlungen und deren Resultate; Ortsbezeichnungen; Augmentativ- und
beminutivbezeichnungen.

Bei den Verben wird auBerhalb der Suffíxation auch die

Prafigierung und ihre Kombination untersucht. Die anderen Transformationsmethoden der
Wortbildung sind im Vergleich mit der Ableitung weniger frequentiert. Eine besondere
Stellung nimmt jedoch das Wortspiel ein, das die sog. Wortverdrehung, Metathesis und
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Epenthesis, Kontamination und expressive Homonymie einbezieht und das auf die
Originalitát, Kreativitat und Reife des Jugenddenkens hinweist.
Zu den Transpositionsmitteln der Wortschatzerganzung gehóren: Substantivierung;
Bildung von Metaphern und Metonymen; Bildung von Phraseologismen; Entlehnung der
Lexeme aus den Fremdsprachen, Slangs und Argot. Die Substantivierung ist mehr produktiv
in der russischen Jugendsprache. Die Metapherbildung kommt in beiden Sprachegebilden
wesentlich háufig vor und eine groBe Anzahl der Lexeme beruht auf identischen oder
áhnlichen

Ubertragungen

der Bedeutung.

Die Aufmerksamkeit wird ebenfalls den

Fraseologismen gewidmet, die unter dem struktur-syntaktischen Aspekt und nach dem
begrifflichen Inhalt klassifiziert werden. Die Wortentlehnung, v. a. aus dem Englischen,
gehórt zu einem der aktivsten Mittel der Ergánzung vom tschechischen und hauptsáchlich
russischen Wortschatz der Jugendsprache. Die Aufmerksamkeit wird auch der Entlehnung aus
dem Studenten-, Drogenslang, Slang der unformalen Jugendvereinigungen und kriminellen
Argot.
Die komplexe Beschreibung vom Wortschatz der russischen und tschechischen
Jugendsprache hat viele Gemeinsamkeiten und gewisse Differenzen zwischen beiden
Sprachgebilden gezeigt. Das gesammelte lexikalische Material wurde in dem russischtschechischen Wórterbuch systematisiert und bezieht auch kurze Bedeutungserlauterung
einzelner Lexeme ein. Dieses lexikalische Material und die Resultate der durchgefíihrten
Forschung kónnen den Lehrern und Ubersetzern bei ihrer praktischen Tátigkeit eine nutzliche
Hilfe leisten. Das im russisch-deutschen Wórterbuch gesammelte lexikalische Material kann
zum Zweck der kompletten lexikographischen Beschreibung verwendet werden.

141

Seznam literatury
1. CERMAK, F. Jazyk a jazykověda.

Přehled a slovníky. 3. vydání, doplněné. Praha:

Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0154-0.
2. DANEŠ, F„ DOKULIL, M., KUCHAŘ, J. Tvoření slov v češtině 2.

Odvozování

podstatných jmen. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1967.
3. DVONČ, L. K otázce sociálních nářečí. In Slovo a slovesnost XVIII, 1957.
4. DVOŘÁK, L. Ej čuvak! Ruský slang aneb Český hambář jazyka ruského. Praha: Horizont,
1995. ISBN 80-7012-081-9.
5. FILIPEC, J., ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985.
6. HAUSENBLAS, K , KUCHAŘ, J. et al. Čeština za školou. Praha: Orbis, 1974.
7. HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
8. HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. 5. vydání. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1986.
9. HELUS, Z. Úvod do sociální psychologie (Aktualizovaná témata pro studující učitelství).
Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-054-4.
10. HRBÁČEK, J. Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7066869-5.
11. HUBÁČEK, J. Onomaziologické

postupy

ve slovní zásobě

slangů.

Praha: Státní

Pedagogické nakladatelství, 1971.
12. HUBÁČEK, J. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1979.
13. HUBÁČEK, J. Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil, 1988.
14. HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E„ SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. 2. vydání. Český
Těšín: VADER MECUM, 1998. ISBN 80-86041-30-1.
15. HUŠEK, M. Ara bengo! Magazín Právo+TV, 2004.
16. JAKLOVÁ, A. Mluva mládeže v jižních Čechách. České Budějovice: Pedagogická fakulta
v

Českých Budějovicích, 1984.

17. KHOLOVÁ, L. Teenageři 21. století. Magazín DNES+TV, 2005, roč. 12, č. 35.
18. KLABANOVÁ, O. et al.

Všeobecná

encyklopedie

ve čtyřech

svazcích.

Praha:

Nakladatelský dům OP pro Diderot, 1997-1998. ISBN 80-85841-17-7.
19. KOCÁBOVÁ, N. Monarcha Absint. Praha: Mladá fronta, 2003. ISBN 80-204-1016-3.
20. KOPOVÁ, S. „Dobrej hustej borec", tisková zpráva k výsledkům průzkumu, 23. 2. 2006
[online], [cit. 2006-03-04]. Dostupné na WWW:<http://www.zakovsky slang.cz>.

142

21. KOPECKÝ, L„ HAVRÁNEK, B., HORÁLEK, K. et al. Velký rusko-český slovník 6 dílů.
Praha: Nakladatelství československo-sovětského institutu, Nakladatelství československé
akademie věd, 1952-1964.
22. KOPEČNÝ, F. Etymologické poznámky k termínu slang, žargon a argot. In Sborník
přednášek z II. konference o slangu a argotu v Plzni. Plzeň, 1982.
23. KRÁTKÝ, R. Hantýrka pro samouky. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004. ISBN 80-7185495-6.
24. MACHÁLKOVÁ, J. Nemluvit sprostě je teď trapné. Lidové noviny [online], 24. února
2006 [cit. 2006-03-04],
Dostupné na WWW:<http://lidovky.zpravy.cz/export/rss.asp?c=ln_lidovky>.
25. MALIŠ, O., MACHOVÁ, S., SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie. (Nauka o
tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-222-2.
26. MRÁZEK, O. Rusko zaplavuje fašismus. Instinkt, 2006, roč 5, č. 2.
27. OBERPFALCER-JÍLEK, F. Argot a slangy. In Československá vlastivěda. Svazek 3.
Jazyk. Praha, 1934.
28. PETRÁČKOVÁ, V., KRAUS, J. et al. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia,
2001. ISBN 80-200-0607-9.
29. SAVICKÝ, N„ ŠIŠKOVÁ, R„ ŠLAUFOVÁ, E. Rusko-český a česko-ruský slovník
neologismů. Vydání 1. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0686-9.
30. SOCHROVÁ, M. Český jazyk v kostce. Pro střední školy. 2. vydání. Havlíčkův Brod:
Fragment, 1997. ISBN 80-7200-338-0
31. SLOVNÍK SPISOVNÉHO JAZYKA ČESKÉHO (SSJČ). VIII dílů. Praha: Academia, 1989.
32. ŠMILAUER, V. Novočeské tvoření slov. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971.
33. ŠMILAUER, V. Nauka o českém jazyku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972.
34. TRÁVNÍČEK, F. Úvod do českého jazyka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,
1958.
35. UHROVÁ, E. Grundlagen der deutschen Lexikologie. Brno: Masarykova univerzita
v Brně, Filosofická fakulta, 1996. ISBN 80-210-1323-0.
36. ZÁZVORKA, J. Jazyk 2006. Instinkt, 2006, roč. 5, č. 1.
37. APAnOB, M. B. >KaproH. JIumeucmunecKuu sHifUKJionedunecKUŮ cjioeapb. MocKBa:
CoBeTCKaa 3HUHKJioneAHH, 1990.
38. AXMAHOBA, O. C. Cnoeapb numeucmimecKUx mepMunoe. H3flaHHe BTopoe,
CTepeoTHimoe. MocKBa: EflHTopHaji YPCC, 2004. ISBN 5-354-00600-7.

143

39. EAEHHA, A. K. Kpanman xapaKmepucmuKa

Monodeotcnozo cnema [online]. 2000 [cit.

2004-10-18]. Dostupné na WWW:<http://annababina.narod.ru/charslang.html>.
40. EOMKO, E. JI. MOJIO/IOKHBIH acaproH KaK OTpa>KeHne B3aHMOfleňcTByK)mHx cySKynbTyp.
In Bcmpenu 3mumecKux Kyjibmyp e 3epKcuie H3biKa. MocKBa: HayKa, 2002.
41. EOHJJAJIETOB,

B.

fl.

Ycnoenue

Ycnoeitbie H3biKU KOK ocoóbiů

h3UKU

pyccKux

mun coijuajibiibix

peMecnennuKoe

duaneKmoe:

Yueónoe

u

mopeoGifee.

nocoóue.

Pfl3aHb:

feflaTejibCTBO PjnaHCKoro rocyziapcTBeHHoro ne^arornnecKoro iiHCTHTyTa, 1974.
42. E O P H C O B A , E. T. O HeKOTOpbix 3aKOHOMepHOCT«x coBpeMeHHoro

Mono^oííHoro

>KaproHa. PyccKuů H3biK e uiKone, 1981, N° 3.
43. BAJIETEP, X., M O K H E H K O , B. M., H H K H T H H A , T.

Y.

cnoeapb

TOJIKOGUU

pyccKoeo

uiKonbiioeo u cmydennecKOZo otcapzona: OK. 5000 cnoe u ebipaotceuuú. MocKBa: Acipejib,
2005. ISBN: 5-271-10717-5.
44. BE/JEHCKHH, B. A. et al.

Eonbiuan coeemcKan

onijUKnonedm.

BTopoe H3flaHne.

TocyaapcTBeHHoe HayHHoe H3flaTe;ibCTBo „Eojibmaa coBeTCKaa 3HijHKjione,znM." 1952. TOM
15.

45. TAJIEnEPHH, H. P. O TepMHHe cjieHr. Bonpocbi
46.

FOM/IOBA,

naijuoiicuibnoeo

C.

MonodeoiCHbiů

(o6u{enapoónozo)

oicapeou

H3biK03uaHm,

1956, N°6.

cucmeMe

coepejuennoao

e

pyccKozo

H3bim. MocKBa: rocyaapcTBeHHbiň HHCTHTyT pyccKoro

^3biKa HM. A.C. nyuiKHHa, 2004a.
47. T O H ^ O B A , C. Aprora3Mbi B MOJIO^OKHOM >KaproHe. Bonpocu

(punonoaunecux

nayK.

„KoMnaHHH CnyTHHK+", 2004b, JsTs 1.
48. TPAHEB,

M. A. PyccKoe

flo6pojno6oBa,

1997.

49. /JEEB, A. A.

Mojio^e>KHbiH

apzo.

COUHOJICKT

npoóneMbi MemoduKU u npenodaeanm
ceMwiapa).

Monozpacpm.

HHHCHHH

- npo^yKT

wiocmpawibix

n

HoBropofl: HRJLY HM.

HHCTpyMeHT.

H3biKoe (Mamepuadbi

In AKtnycuibitbie
ueotcey30GCKozo

TBepb: TBepcKOH rocyqapcTBeiiHbw yHHBepcHTeT, 2001.

50. /JOBJIATOB, C. HeModau: PaccKa3bi.

CaHKT-rieTep6ypr: A36yKa-KJiaccnKa, 2004.

ISBN 5-352-00327-2.
51. ^ilKOB, A. H. AHrJiHitH3Mbi B coBpeMeHHOM MOJTO^e^HOM acaproHe: ([)opMajibHoe h
c

eMaHTHHecKoe

UnocmpanHbix

ocBoeHHe.
H3UKOG

G

In

ebicuieů

Bonpocu

nimeeucmuKU

uiKone (Memey3oecKuů

u

MemoduKU
cúopnuK

npenodaeanm

Haymux

mpydoe).

HOBOCHGHPCK: H r A B T , 2000.
5

2. EJIHCTPATOB, B. C. PyccKoe apro B H3biKe, o6mecTBe h KyjibType. Pyccmů

H3biK 3a

PyóeoicoM, 1995, Ns 1.

144

53. LUHJIL.MAH, M. Eeauzenue om Mumbxoe [online], 2001 [cit. 2006-01-15]. Dostupné na
WWW: <http://lib.ru/ANEKDOTY/mitxkiewa.txt>.

54. ^CHPMYHCKHH, B. M. IIpo6;ieMBi couHajibHoň JH(])4)epeHUHauHH H3HKOB. In CóopnuK
cmameů:

FOBIX

U

oóuiecmeo.

MocKBa: Hayxa, 1968.

55. ^CHPMYHCKHH, B. M. HaiiuonanbUbiů R3biK u coi\ucuibHbie duanexníbi. JleHHHrpaA:
Xyjo>KecTBeHHaH jiHTepaTypa, 1936.
56. K03KHK0BA, A. B. Opa3eojiorna MOJioae)KHoro >KaproHa. Pyccxan. penb. MocKBa:
PoccHňcKaH aKa^eMna HayK, H3AaTejiBCTBO „HayKa", 2003, N°6.
57. KOJIOMHELJ,, E. A. OcHOBHBie (})yHKUHH MOJioje>KHoro

H3biKa.

In CmíuiucmuKa u

Kyjibmypa pěnu. nararopcK, 2001.

58. KOnELJ,KHÍi, JI. B. IJocočue no

H3biKa. 3.

pyccKozo numepamypnozo

JWKCUKOJIOSUU

vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.
59. KOFIblJIEHKO, M. M. O ceMaHranecKOH npnpojie

>Kapr0H0B.

In

Coifuanbuo-

numeucmunecKue uccnedoeanm. MocKBa, 1976.
60. KPbICHH, JI. II. CoiiuojiumeucmmecKue

acnexmbi mynenun coepeMeimozo

pyccKozo

*3biKa. MocKBa: Hayna, 1989.
61. JIAI1TEBA, O. A. Teopun coepeMennozo pyccKozo numepamypnozo H3bu<a. MocKBa:
Bticmaa uiKOJia, 2003. ISBN 5-06-004541-2.
62. JIEBHKOBA, C. H. Eojibuioů cnoeapb Monodewuozo cnenza. MocKBa: OAHP-IIPECC,
2003. ISBN 5-8183-0673-9.
63. MAPOHKHH, A. H. JIeKCUKo-<ppa3eonozmecme ocoóeuuocmu Mojioděo/cnozo otcapzoua
(na Mamepuajie pěnu Monodejicu z. Boponej/ca).

CWIOHUMM

e MonodeotcnoM

j/capzone

[online]. BopoHe)K, 1998 [cit. 2004-10-18].
Dostupné na WWW:<http://sandym.chat.ru/sinonim.htm>.
64. MOKHEHKO, B. M., HHKHTHHA, T. F. Eojibiuoů cnoeapb pyccKozo oicapzona. CaHKTHeTepSypr: HopnHT, 2001. ISBN 5-7711-0091-9.
65. M 0 P 0 3 0 B A , O. E. )KaproH KaK comioncHxo;iHHrBHCTHHecKHH H JiHHrBOKynbTypHbiH
^enoMen. In CnaenncKoe cnoeo e numepamype

u H3bixe. Mamepuanu

.uejicdyuapodnoú

naynnoů Koucpepenifuu „ CnaemiCKan xynbmypa e coepeMennoM Mupe. " ApxaHrejiBCK, 2002.

66. nEJIEBHH, B. Generation "77" MocKBa: Barpnyc, 2004. ISBN 5-9560-0076-7.
67. POflHMKHHA, A. M., PAHJIH, 3., JIAHflCMAH, H. Poccwi cezodnn. Texcmu u
ynpaoicneuM. 4-oe H3/taHHe, ncnp. H jon. CaHKT IleTep6ypr: 3jiaToycT, 2002. ISBN 586547-226-7.

145

68. CKBOPLJOB, JI. H.

Apro. 3 / i i f u m i o n e d m . PyccKuů

R3biK.

MocKBa: CoBercKaa

3HUHKJione^Ha, 1979a.
69. CKBOPU,OB, JI. H.

)KaproH. 3m\UKnoneóun.

PyccKuů

R3biK. MocKBa: CoBercKaa

3HUHKjioneAHH, 1979b.
70. CYPKOBA, JI. A.
MOJIO^OKH. In Teoů
Koii(pepeni{uu.

uiaz

)KaproH KaK O/IHO H3 epe^CTB caMOBbipa^ceHHH coBpeMeHHoň
e nayKy, nuijeucm.

CóopnuK

naymtbix

cmameů

no

pe3yjibmamaM

CapaTOB: CapaTOBCKHH rocyqapcTBeHHbiH TexHHnecKHH yHHBepcHTeT, 2002.

71. C y X O B E H , E. B., A P K A T O B A , T. E. Mojio;ie>KHbiH acaproH KaK H3biKOBaa cyScncTeMa:
K npo6jieMe KOMnjieKCHoro JieKCHKorpa(J)HHecKoro onncaHHH cneHra. In BecmuuK
FyManumapnbie

AMFY.

nayKU. BbinycK 20, EjiaroBemeHCK, 2003.

72. y C M H H C K H H , O. H. CoBpeMeHHbiň MOJioaoKHbiň cjieHr, (jjyHKnnn n coKpoBHaa cyTb.
In FyManumapnbie nayKU IO?opuu. XaHTbi-MaHCHHCK 2004.
73. y i I I A K O B , J\. H. Eojibiuoů mojiKosbiů cnoeapb coepeMennozo
cnoe u cnoeoconemanuů.

pyccKozo H3biKa: 180000

MocKBa: AjibTa IlpHHT, 2005. ISBN 5-98628-044-X.

74. XMMHK, B. B. PyccKoe ropo^cKoe npocTopeHne. In Mamepucuibi
naymio-MemodmecKoů

Koiupepenijuu

npenodaeameneů

XXVIIIMeo\cey3oecKoú

u acnupaumoe.

HacTb 2. CaHKT-

IIeTep6ypr, 1999.
75. X H M H K , B. B. IIoomuKa

uu3Ko?o, unu npocmopenue

KaK Kynbmypiibiů (penoMen.

CaHKT-

IleTep6ypr: On^oJiorHHecKnn cJjaKyjibTeT C n 6 r y , 2000.
76. IUHHKAPEB, B. MumbKu

[online], 2002 [cit. 2006-01-27]. Dostupné na WWW:

<http://www.kulichki.com/mitki/russian/themitki>.
77. IHMAHKOB, C. A. K Bonpocy o KpnTepnHX pa3rpaHHHeHHH HOHHTHH apro n )i<aproH.
(Ha npHMepe coBpeMeHHoro CTyzjeHHecKoro >KaproHa). In XXI eeK: Hmozu

npoiunozo

u

npoóneMbi nacmoRUfezo. BbinycK 4. HacTb 1. neH3a, 2003.
78.

IIIMAHKOB,

C.

A.

AKTHBH3aijHH

COIÍHOJICKTOB Ha coBpeMeHHOM

3Tane KaK

3aK0H0MepH0e fl3biK0B0e HBjíeHne. In AKmyanbitbie npoóne.Mbi nayKU u o6pa3oeaum:
Meoicdyuapoduozo

wówieůnozo

ciwno3uyMa

(ATIHO

2003).

neH3a: n r y ,

Tpydu

AccomiauHH

neH3eHCKHx npoMbimjieHHHKOB H T0Bap0np0H3B0flHTejieH, 2003.
79. ^IKJIOBA, A. Pa3BHTHe noHaraa „cjieHr" B nemcKOH JiHHrBHCTHKe. In

Cnaenuoeedenue.

MocKBa, Jí» 5, 2000.
80. ilKJIOBA, A. Pa3BHTHe hohhthh „apro" B nemcKoří JiHHrBHCTHKe. In

Cnaemtoeedenue.

MocKBa, N» 1,2001.
81. BEDÚRFTIG, F et al. Enzyklopadie

des Wissens. Band 8. Kóln: Naturalis Verlag, 1990.

82. STEDJE, A. Deutsche Sprache gestem

undheute.

Fink, 1989. ISBN 3-7705-2514-0.

146

Internetové slovníky mluvy mládeže a elektronické slovníky cizích jazyků:
83. COCA-COLA Slovník teenagerského slangu [online]. 1999 [cit. 2006-02-21]. Dostupné
na WWW: <http://www.posliusmevdal.cz/knihovna_slovnik.php>.
84. ČEŠKA, G. Gustav pro jazyk český [online], 2001 [cit. 2006-02-10], Dostupné na WWW:
<http://www.hradec.org/gustav/slangusta.html>.
85. LINGEA GmbH. Deutsch-Tschechisches

Grofiwórterbuch.

Version 4.0.

120.000

Stichworter, 150.000 Bedeutungen, 250.000 Ůbersetzungen, 1997-2001.
86. LINGEA Ltd. English-Czech Advanced Dictionary. Version 4.0. 100.000 entries, 150.000
Word meanings, 250.000 translations, 1997-2001.

147

PŘÍLOHY
Dotazník č. 1: Mluva mládeže v ruštině a češtině
Milí žáci a studenti, tento dotazník bude sloužit pouze pro interní účely mé diplomové práce na téma:
„Mluva mládeže v ruštině a češtině", kterou zpracovávám na Pedagogické fakultě UK v Praze na
Katedře rusistiky a lingvodidaktity.
Při vyplňování dotazníku své odpovědi co nejpodrobněji rozepište a případně uveďte do závorky
vysvětlení.
Vyplňte, prosím, následující údaje: Věk

Pohlaví

Škola/Třída

I. ŠKOLA
1. Jak n a z ý v á t e jednotlivé učební předměty ve škole? (př. český jazyk - čédina, biologie - bioška aj.)

2. Jak říkáte jednotlivým učitelům podle předmětů, kterým vyučují? Jaké mají přezdívky a proč? (př.
učitelka angličtiny - anglinářka aj.)

3. Jaké další výrazy, které se týkají školy, používáte? (př. žákovská knížka - žákajda, nedostatečně (5)
~ koule, škola - ústav, učit se - šprtat)

II. VOLNÝ ČAS
1. Jaké máte koníčky? Jaké výrazy používáte při této činnosti a co znamenají? (př. fotbal - zaskórovat
/dát gól/, počítač - pařit /hrát na počítači/, TV - bedna, večírek - mejdlo aj.)

LH. HODNOCENÍ
1. Jaké výrazy používáte při kladném hodnocení? (př. super, hustý, mazec)

2. Jaké výrazy používáte při záporném hodnocení? (př. vopruz, pruda)

Jak označíte sympatickou, oblíbenou, přitažlivou či chytrou dívku a chlapce? (př. roštěnka /hezoun
a

j)
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4. Jak nazvete nesympatickou, nepřitažlivou, hloupou dívku a chlapce?

5. Jaké výrazy používáte pro označení jednotlivých částí těla? (př. obličej - ksicht, ústa - zobák, prsa
- dudy aj.)

6. Jak nazýváte své rodiče mezi svými kamarády ?

IV. ŽIVOTNÍ STYL

1. Jakými výrazy nazýváte slovo „peníze" a určité částky peněz? (př. peníze - prachy, prašule, deset
korun -pětka)
2. Jaká slova přejatá z angličtiny či jiných jazyků používáte? (př. cédéčko, mejl, bojfrend, párty aj.)

3. Jaké zkratky používáte a co znamenají?
4. Jak se zdravíte se svými kamarády? Používáte nějaké speciální fráze?
5. Znáte nějakou zajímavou průpovídku, básničku či ustálené slovní spojení?

5. Používáte mezi sebou nějaké přezdívky? Jaké a co znamenají?

V. PŘEVEĎTE UVEDENÉ VĚTY ZE SPISOVNÉHO JAZYKA DO MLUVY MLÁDEŽE

1. „Včera jsem se nepřipravil/a do školy, a proto jsem se velmi vylekal/a, když mě paní učitelka
vyzvala k tabuli. Za můj výkon jsem byl/a oceněn/a nedostatečně."
2. „Ve svém volném čase si hraji na počítači, sleduji televizi, poslouchám hudbu, pomáhám doma
matce a otci, připravuji se do školy, chodím tancovat na diskotéku nebo se bavím se svými přáteli."....

3. „Před třemi týdny jsem se na večírku seznámil/a s velmi pěknou dívkou/chlapcem a dnes ji/ho chci
Pozvat na schůzku a vyznat jí/mu lásku."
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Dotazník č.

2 : MOJIOAESKHBIŇ

cjieHr

YBamaeMbie yiieHHKH H CTYAEHTBI, 3Ta

B PVCCKOM H HCUICKOM

aHKeTa

cjiy>KHT TOJibKO

TeMy:,, Mojiodejicitbiů cnem e pyccKOM u HCUICKOM

fljm

MoeH

H3biKax
AHMOMHOH paSora

Ha

H3UKCIX. "

NPH 3anojiHeHHH aHKe™ oStncHHTe BaMH npHBeaeHHbie npHMepbi, nocKOJibKy STO Hy>KHO ,/yifl
nOHHMaHHJI.
FIOJI

HanHiiJHTe, n o > I < a J i y H C T a , cjieayioinHe AaHHbie: Bo3pacT

LllKOJia/Knacc

I. UlKOJia
1. KaK Bbi

Ha3biBaeTe oTflejibHbie y L i c 6 n b i e npe^MeTbi? ( n p .

c])H3KyjibTypa -

(puspa, (pu3ep, (pmyxa)....

2. KAK Bbi Ha3biBaeTe yHHTejiefi no npenoAaBaeMbiM HMH npeAMeTaM? (np. ywHTejib anre6 P bi cuieečpoud). Ecrb y HHX KaKHe-HH6yab npo3BHina H noneMy?

3. KaK Bbi Ha3biBaeTe apyrne npe^MeTbi H HBjíeHHa, KacaroinHeca yMe6bi? (np.mnaprajiKa - uinopa,
AHĚBHHK - deenuK, YMHTBCA - óomamb)

H. Jocvr

I. HeM Bbi

HHTepecyeTecb

n a a o c y r e ? K a n n e Bbipa>KeHHfl Bbi y n o T p e Ď J i a e T e n P H

1

ITO OHH o6o3HaMaioT? ( n p . KOMnbíOTep -

KOMIWK,

AHCKOTeKa - ducmn,

3TOH , a e 5 r r e . n b H O C T H H

TejieBH3op -

MIFUK,

BbinHBKa

- óyxjio )

III. OneiiKa
1.

KaKHMH

2.

KaKHMH cjiOBaMH Bbi BbipawaeTe OTPHuaTej]bHyio oueHKy? ( n p .

3. KaK

c i i O B a M H Bbi B b i p a w a e T e

BM o6o3HaHaeTe

AeByuiKa -

KUCKQ,

nojiojKHTejibHyřo oueHKy? ( n p . KJieeo, Kaiupoao, xpymo)

CHMnaraHHyio,

MypKa,

ÓJIUH)

KpacHByjo, ;iio6HMyK) HJIH yMHyio jeByuiKy H IOHOIUV? ( n p .

lOHOUja - KoměnoK)
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4. KAK Bbi HA3BIBAETE ne oneHb cHMnaTHMHyio,

KpacHByio, yMHyio

5. KaK

Bbi

o6o3HaHaeTe oxaejibHbie MacTH Tena (np. pyKH -

6. KaK

BBI HA3BIBAETE CBOHX PO^HTEJIEŇ CPE^H Apy3efi?

JEBYUIKV H KJHOWV?

zpaónu,

rpyqb -

ananac, roJiOBa - map)

IV. EbiT
1. KaK Bbi o6o3HaHaeTe BbipaM<eHHe "AeHbrH" H oTAejibHbie cyMMbi AeHer? (np. 6aÓKu, Tbicana
py6jieň - Kocapb)

2.

KaKMe

HHOCTpaHHbie

poflHTejiH - nspsiinibi,

3.

(3aHMCTBOBaHHbie

Han.

H3

aHrjiHHCKoro)

Bbi

ynoTpe6j]*ieTe? (np.

aeByuiKa - zepjia, ICQ - acbKa)

KAKHE COKPAMEHHA

4. KaK Bbi

cnoBa

3 , a o p o B a e T e c b

Bbi y n o T p e S j í a e T e ?

co

HTO OHH

O6O3HAHAIOT?

CBOHMH flpy3bnMH? EcTb y

Bac KaKHe-HH6y,ab cneuHanbHbie cj)pa3bi?

5. Bbi nojib3yeTecb cpe/in Bamnx flpy3eň KaKHMH-HH6yflb npo3BHmaMH? HTO OHH o6o3HaHaK)T?

5. KaKHe

ocTpoyMHbie

noroBopKH

HJIH

<j)pa3eojiorHHecKHe coneTaHHH

Bbi

3HaeTe?

ITeneBeaiiTe. noraajiyňcTa, JiiiTenaTyniibiii «3MK na Mojiofleraiibiil cjienr.
1. „Bnepa N He npHr0T0BHJicfl/-Jiacb K ypoKy H n03T0My A oneHb Hcnyrancfl/-;iacb, KOR^a MCHH
yHHTejibHHua Bbi3BaJia K AOCKe. HAK0HEU-T0 oHa MHE nocTaBHJia Hey^OBJíeTBopHTeJibHO."
V.

2.

„Ha aocyre « nrpaio Ha KOMnbiOTepe,

MaTepn

H

OTuy, roTOBJíiocb

K

CMOTPIO TejieBH3op,

ypoKaM, xo>Ky

cjiyiuaio My3biKy, noMoraio flOMa

TaHueBaTb HaflHCKOTeKyHJIH pa3roBapHBaio co CBOHMH

flpy3bHMH."

3. „T P H He^ejiH Ha3a,a » n03HaK0MHJica/-jiacb Ha BenepHHKe c oneHb KpacHBoň aeByuiKoň/iOHOiiieH H
ceroflHfl

H

ee/ero xony npnrjiacHTb Ha CBH^aHHe

H

o6bflCHHTbCfl eří/eMy

B JHO6BH."
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Dotazník č.3; Mluva mládeže v ruštině a češtině
Jaké cizí jazyky se učíte a jak dlouho?
I. Přeložte do češtiny:

xayc

cjiHnaTb

Konej)

MaHH
xennH
KHjuiep

BOTHH

MyTep

repna

KHHfl

n3p3HCbI ....

MYH ...

HCKEÍÍNHYTB

BOPK ..

/I>KO6ATB

reiuecjyr
(J)pHIIITbIKaTb
ajuiec

(l)peHfl
6ěp3fl3H
4>eHC ...
KpeřÍ3H .
6yK

(j)ěpCTblH
HT3Tb

6ynA3COBbiři

RYAOBBIŇ

LUTyaHpOBaTbCfl

mpaříSaTb ...

BafÍTOBblH
nepeHaHTOBaTb

H. Zakroužkujte správnou variantu nřekladu dané ruské věty.
I. He nopa JIH naiw BKJiioiiiiTb HaiÍKOBCKoro?
A) Neměli bychom se už připravit na koncert?
B) Nevypijeme si šálek čaje?
C) Neposlechneme si Čajkovského?

2. Y nero TOJiOBa B

uiTaiibi

na/íaeT.

A) Neví, kde mu hlava stojí.
B) Má díru na kalhotách.
C) Chce se mu velmi spát.

3. nOflOHCOlH, MM TOJIbKO 3aMOpiIM *iepBH«IKa.
A) Počkej, jen si vezmeme něco k jídlu.
B) Počkej, až nakrmíme zvířata.
C) Počkej, jenom se postříkáme odpuzovačem hmyzu.

4. Koimafi 6a3ap H flBHraň OTCio^a.
A) Dojdi do obchodu a přines něco k jídlu.
B) Zmlkni a padej odsud.
C) Odnes věci do bazaru a brzy se vrať.
He^ejiio iia ia;i on KOIIBKH OT6POCNJI.
A) Před týdnem vyhrál hokejový zápas.
B) Před týdnem ztratil brusle.
C) Před týdnem zemřel.

6. JJ,anaii KimeM KOCTII K Marné.

A) Pojď, přineseme Máše večeři.
B) Pojď, půjdeme za Mášou.
C) Pojď, necháme psa u Máši.
7. Hai\i iiaao nepe/j 3K3aMenaMii Maccnponarb M03rn.

A) Musíme si před zkouškami dojít na masáž.
B) Musíme se před zkouškami pořádně učit.
C) Musíme před zkouškami pravidelně dodržovat docházku.
8. Tbi MTO, NE 3aMeTHJia, MTO y iiero Kpbiuia CBE3>KAET.

A) Copak jsi si nevšimla, že blázní?
B) Copak jsi si nevšimla, že mu teče do domu?
C) Copak jsi si nevšimla, že se odstěhoval?
9. ÍI caejiaio Bce, HTOGM MOÍÍ peGciioK Sbiji BECB B uioKOJia^E.

A) Udělám vše proto, aby mělo moje dítě dobrý prospěch.
B) Udělám vše proto, aby bylo moje dítě plně zabezpečené.
C) Udělám vše proto, aby si moje dítě neumazalo nové šaty.
10. OII coBceM CKopo y5Ke 6y,neT CHfleTb na CTaKaiie.

A) Už brzy mu dojdou peníze.
B) Brzo už půjde k přijímacím zkouškám.
C) Již brzy z něj bude alkoholik.

III. Dokážete odhadnout, jaké slovo označují ífoné skupiny lexikálních výrazů? (Slovo uveďte
v češtině a popřípadě i v ruštině, pokud jej znáte).
1. npe^KH, CTapubi, fleflbí =
2. Abitifl, pena, rjioSyc =
3.

nyBHxa, KOJiGaca,

Kypíma =

4. nemepa, xa3a, nopa =

5. GyjiKOTpnc, /uicKa-i, njiHcaimniio

=

6. KJIIIIIIIK, iiapKouia, XHMHK =
7. KonbiTa, jibi/Kii, netajili =
8. naiinpyc, eura, naKyp =
9. 3y6pnjia, SyKBapb, 3ay«iKa =
10. cjienoTHHKH, cneKTpa, CTeKJibiuiKH =
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RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK MLUVY MLÁDEŽE
Přiložený rusko-český slovník je koncipován jako výsledek fixace nashromážděného
ruského lexikálního výraziva mluvy mládeže, kterému jsou přiřazeny české ekvivalenty a
stručný výklad jejich významu. Daný slovník zahrnuje 734 rusých lexikálních jednotek
•

Při zjišťování původního významu výrazů ruské mluvy mládeže bylo užito Velkého

výkladového slovníku současného ruského jazyka (Ušakov 2005) a dále Velkého ruskočeského slovníku (Kopecký, Havránek, Horálek 1952-1964).
•

Přízvuky a rovněž význam ruských výrazů mluvy mládeže byly systematicky ověřovány

ve Velkém slovníku ruského žargonu (Mokienko-Nikitinovová 2001) a Velkém slovníku
slangu mládeže (Levikovová 2003).
•

Překlad anglických a německých výrazů byl ověřován v elektronickém Anglícko-českém

velkém slovníku (LINGEA Ltd. 1997-2001) a Německo-českém velkém slovníku (LINGEA
GmbH 1997-2001).

• České ekvivalenty ruských lexikálních jednotek mluvy mládeže jsou uspořádány abecedně
v synonymických řadách. Pokud byl nalezen doslovný ekvivalent, je vždy vyčleněn na
prvním místě a od ostatních synonym oddělen středníkem.
Seznam použitých zkratek:
Zkratky přejaté z Velkého rusko-českého slovníku (Kopecký. Havránek. Horálek 1952-1964)
anat. anatomie
bot.
botanika
elektr. elektrotechnika
etn.
etnografie,
národopis
fam.
familiární
jyz.
fyzika
híst. historický

hov. hovorový
kuch. kuchařství
mat. matematika
med. medicína, lékařství
náb. náboženství
námoř. námořnictví
nespís. nespisovný

poet.
spec.
tech.
voj.
vulg.
zool.
želez.

poetický, básnický
speciální
technika
vojenství
vulgární
zoologie
železnice

Další zkratky
angl. anglický
mod. modifikace významu slova
něm. Německý
pl.
plurál, množné číslo
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RUSKÝ VÝRAZ
A
adpuK03

ameópoud
AMIK

AJÍK

ajiKcuioud

CVIKAHUMB

ajiKaui

cviKonaem

anaKonda

ATIKJI

6enc

apnojibd

acKamenb

ČESKÝ VÝRAZ

SPISOVNÁ VARIANTA

bonbónek, broskvička, buchtička,
čičinka, kočička, kořenka,
kostička, lízátko, masíčko, pusinka,
sasanka, šťávička, prdelka
matikář
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notorák, vochlasta,
vožungr, vykalenec
anakonda; hybrid, hydra, jezinka,
lochneska, nestvůra, netvor,
příšera, zjev, zrůdička
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
arnold, arnie; hrana, hrouda,
korba, korbič, masér, nabušenec,
nařachanec, rambič, udělátor,
vazba, vazoun
somr, somrák

přitažlivá dívka (doslovně:
meruňka)

acbxa

ajsíkjú, ícékvéčko

amoMHbiú

atomovej, bombovej, boží, epesní,
extrovní, famózní, hustej, libovej,
luxusní, mazeckej, megovej,
mlaskózní, mocnej, nabušenej,
našlapanej, nářezovej, nátérovej,
suprovej, špicovej, ukázkovej,
vostrej, vychytanej, žůžovej
budka, ciferník, fasáda, fazóna,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž

CKpuiua

učitel algebry (matematiky)
alkoholik (mod. CUIKOSOJIUK)

alkoholik

alkoholik (mod.

CUIKOZORUK)

konzumovat alkohol
alkoholik (mod.

CUIKOSOJIUK)

alkoholik (mod.

CUIKOZOJIUK)

nepřitažlivá dívka (doslovně:
anakonda)
alkoholik

kulturista (podle Arnolda
Schwarzeneggera)

žebrák (od angl. to ask - žádat,
prosit)
ICQ (program určený k posílání
textových zpráv mezi uživateli
internetu)
velmi pozitivní hodnocení
(skvělý, úžasný) (doslovně:
atomový)

obličej (doslovně: plakát)
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6aÓKu

(pl.)

6a6jio

óao.nocbi (pl.)

6a6ynbKu (pl.)
6aů
6a3apumb
6a3Jiamb
óaKJiaotcan

dcuidemb

6andecnc

cachy, chechtáky, keše, lováky,
love, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
cachy, chechtáky, keše, lováky,
love, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
cachy, chechtáky, keše, lováky,
love, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
chechtáčky, prašule, prašulky,
lováčky
baj, čágo, čus, čus bus, tě péro, tě
pic, zdarec, zdárek
kecat, klábosit, kušnit, mlít,
tlachat, žvanit
kecat, klábosit, kušnit, tlachat,
žvanit
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
1. ujíždět, frčet na čem (om KOZO,
om nezo)
2. labužit, zevlovat
1. extoška, hédoné, rauš
2. bomba, luxus, supr, špica,
žrádlo, žraso, žůžo

6anmuKU (pl.)

1. labužník
2. lemra, lemrouch
čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
cvrčci, špunti

6anmucm

děvkař, holkař, kaňour

GcipóuK

chlastačka, kalba, mejdan, mejdlo,
pařba, spářka, vožíračka
dýlovat s čím

6ajidějicnw<
6anan

QapbiDicnmamb
HeM
Gamou
Gamoubi2 (pl.)
6aui
fkiuuiHmb

fog, fogy, fagyč, fotřík
balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazníky, válce, vemena
gandža, hulení, hůlo, marjánka,
travka, tráva
cálovat, cvakat, solit

peníze

peníze

peníze

peníze
pozdrav při loučení (od angl. bye)
mluvit, povídat si
mluvit, povídat si
mužský pohlavní úd (doslovně:
bot. lilek)
1. nechávat se strhnout, unést čím
2. vychutnávat si požitky; lenošit,
zahálet
1. stav radosti, nadšení,
uspokojení
2. pozitivní hodnocení; o
objektech vysoké kvality
1. požitkář
2. lenoch, povaleč
dostatečná známka (4/v ruštině 2)
(doslovně: banán)
poslušné děti (doslovně:
mašličky)
sukničkář (doslovně: náb.
baptista)
večírek s konzumací alkoholu
obchodovat s narkotiky
otec (od 6amn - tatínek; doslovně:
šiška bílého chleba)
prsa (doslovně: šišky bílého
pečiva)
marihuana
platit
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óauimi

OaiuKii

óaijamb
6UHU

6eJI biu

6ecnoitmo6biú

óecmoGbiu

6ě3ÓUUK

6uo
SumjutK
ÓJLULT

OJlOnÓUHKCl

SoeKOMWieKm
OojmiHKCi
óoMÓucm

kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
práskat, třískat
buchna, pichna

1. ejč, háčko, herák, héro
2. běloba, cukr, koks, sníh, pudr
budižkničemu

atomovej, bombovej, boží, epesní,
extrovní,famózní, hustej, libovej,
luxusní, mazeckej, megovej,
mlaskózní, mocnej, nabušenej,
našlapanej, nářezovej, nátěrovej,
suprovej, špicovej, ukázkovej,
vostrej, vychytané i, žůžovei
narky, narozky
biola, bioška, bižule
hároš, mánička
kurňa, kurník, do háje, do kelu,
do prkna, do prkvančic
chlast, kořalka, kořka, pálenka
chlast, kořalka, kořka, pálenka
cédo, cédéčko,

placka

usama

ČOMČUmb KOSO

holit koho

6oju6bi (pl.)

balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazníky, válce, vemena
boss; kápo, šerif, šéf

6occ
Gomcuio
6omaii
GomaiiuK

6omamb
6OHKCI

kafemlejnek, klapačka, kušna,
pant, pysk
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,
šprťák, šrot, šrotič
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,
šprťák, šrot, šrotič
biflovat (se), bichlovat (se), drtit,
hustit, šprtat (se), šrotit (se), vrčet
bečka, buřt, pupkáč, sud, špekoun,
tlustoprd

hlava (doslovně: věž)

hlava

hrát na kytaru
injekění stříkačka narkomanů
(doslovně: chromatická
harmonika)
1. heroin
2. kokain
negativní hodnocení (o
neužitečném, bezvýznamném
člověku)
velmi pozitivní hodnocení (od
angl. best- nej lepší)

narozeniny (od angl. birthday)
biologie (učební předmět)
dlouhovlasý muž (od názvu
hudebí skupiny Beatles)
vyjádření nevole, podrážděnosti,
zlosti (doslovně: druh nesladkého
lívance)
vodka (doslovně: blondýnka)
alkohol (doslovně: voj palebný
průměr)
prázdný kompaktní disk
terorista
okrádat (doslovně: bombardovat)
prsa (doslovně: bomby)
ředitel školy (od angl. boss - šéf,
vedoucí)
ústa
nadměrně pilný student
nadměrně pilný student (doslovně:
botanik)
úporně se učit
tlustý člověk (doslovně: sud,
bečka)
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oslovení mezi vrstevníky
mužského pohlaví
hlava (doslovně: budka)

6paman

brácha, kámo

6ydi<a

budka; kebule, kokos, kotrba,
koule, lebza, makovice, palice,
řepa, šiška, škeble, škéca, škopek,
tykev
úporně se učit
biflovat (se), bichlovat (se), drtit,
hustit, šprtat (se), šrotit (se), vrčet
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun, nadměrně pilný student (doslovně:
šprťák, šrot, šrotič
slabikář)
nohy (doslovně: housky)
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky,
válečky
automobil značky BMW
bavorák, bávo
nárazníky; balóny, dudy, kozy,
prsa (doslovně: žel. nárazníky)
melouny, válce, vemena
chlast, kořka, pitivo
alkohol
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
konzumovat alkohol
nasávat, tankovat
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač, alkoholik
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
cucnout si, dát si jedno/jednoho,
napít se alkoholu
nasát, natankovat
nadranej, nadrátovanej,
opilý
nalámanej, namazanej, nametenej,
nasátej, navátej, zbořenej,
zduněnej, zkárovanej,
zkrumpáčovanej, zmáčenej
bejbidlo, harant, kindroš, mrně,
dítě (od angl. baby)
pískle, prcek, smrádě, svišť,
škleboun, usmrkanec
humid, humus, sračka, šit, šmejd
negativní hodnocení (o něčem
špatném, nekvalitním)

óyKGapumb
óyKGapb
OyjiKu (pl.)

6y.\tep
6y(j)epa (pl.)
óyxano
6yxamb
óyxan

óyxnymb
6yxoů

Crj(ů)6uK

6HKCI

B
ecviumb

eapeoicKa
tíaoi KpflKUH
aejiuK
eenmwib
semKU (pl.)
Jiědpa (pl.)

1. (KOZO) zasedávat si na koho
2. valit; fičet, svištět, hasit si,
kýblovat, mastit, plachtit, sypat,
táhnout
chlebárna, kušna, pant, pysk,
tlama, zobák
blokař, hegešák, choroš, kačer,
lebkoun, slizák, slizoun, volez
bajk, horskáč
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
hrábě, klepeta, pádla, pařáty,
paznechty, ploutve, pracky, tlapy
balóny, dudy, kozy, melouny,

1. neobjektivně snižovat známku
ve škole (o učiteli)
2. jít, procházet okolo
ústa (doslovně: palečnice - pletená
vlněná rukavice)
nepřitažlivý chlapec
jízdní kolo
ústa (doslovně: ventil, záklopka,
klapka)
ruce (doslovně: větvičky)
prsa (doslovně: vědro, kbelík)
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nárazníky, válce, vemena
pádla; hrábě, klepeta, pařáty,
paznechty, ploutve, pracky, tlapy
foun, mobil

sečna (pl.)
euopamop

GlldlOUlHUK
Giiuda
eunm
GwimoGOU

video
video
vokna, voknous
perník, péčko, piko
perníkář

Goóna

seschlá větev; kostra

EUDCÍK

kořalka, kořka, pálenka
rachota, robota
fachat, fachčit, hákovat, makat,
rubat, šroubovat, zařezávat
bouchnout si, dát si, nastřelit se,
GM(l3amb
prásknout si, sjet se, střelit si,
šlehnout si, vysmažit se
višnička; bonbónek, broskvička,
GiiuieuKa
buchtička, čičinka, kočička,
kořenka, kostička, lízátko,
masíčko, pusinka, sasanka,
šťávička, prdelka
epyOumbCH eo nmo kopírovat, rozseknout co
Godnpa
GOpK
GopKamt

epyčou
GmpecKíimbcn G

jasan, jasná páka, kapíšto
zabouchnout se do koho

ruce (doslovně: vesla)
mobilní telefon (doslovně:
vibrátor)
videomagnetofon
videomagnetofon
operační systém Windows
pervitin (doslovně: šroub)
uživatel pervitinu (doslovně:
šroubový)
hubená, vyzáblá žena (doslovně:
zool. plotice)
vodka
práce, zaměstnání (od angl. work)
pracovat (od angl. to work)
užít narkotika (doslovně: zasadit,
vsadit - o sklech, ozdobách)
přitažlivá dívka (doslovně:
višnička)

pochopit co, vyznat se v čem
(doslovně: prosekat se)
o naprostém pochopení čeho
zamilovat se do koho

KOZO

emiopumbcn

G

KOZO

GtnbiKamb
Kozo/nmo
GbinUGOUUlUK

Gbicmynana

zabouchout se, zakoukat se do
koho
holit koho/čórovat, votáčet co
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
1. chuloš, sígr
2. exhibouš

r
zaówuinuK
eaŮ3bi (pl.)

knajpa, pajzl, putyka, špeluňka
kámoši, kámové

eciMumb

gejmit, mastit, pařit, špílit

juippuK
eacumb

ejč, háčko, herák, héro
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat

zamilovat se do koho
okrádat koho/krást co (doslovně:
zarážet, zapichovat, zabodávat co)
alkoholik

1. chuligán; agresivní, drzý člověk
2. milovník vystupování před
obecenstvem
restaurace nevysoké úrovně
přátelé (od angl. guys - lidi:
oslovení skupiny)
hrát počítačové hry (od angl.
game - hra)
heroin
konzumovat alkohol (doslovně:
hasit)
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zaiu

haš

zeŮM

gameska, pařba

zepacuM

ejč, háčko, herúk, héro
baba, bábovka, bembeřice,
roštěnka, štěrbina
kšeft

zepjia
zeuiecjjm
znoóyc

ZJIWHUmb

buchta,

kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
1. (KOZO) mít halušky, stihu
2. mít bagy (z angl. bug - brouk)

Zne3ÓO

hnízdo,

zrninou

řiťovej, řídkej, sračkoidní,

zonydapb

bukvice, buzna, homouš, hulibrk,
kuřbuřt, přiteplenec, teplouš
bukvice, buzna, čtyřprocentní,
homouš, přiteplenec, teplouš
řiťovej, řídkej, sračkoidní, šitovej

zojiyóoů
ZOJlUMblŮ
ZOMyCUK

zorawpa
zopóamumb na
KOZO

zopóyxa
zpaónu
zpaoicdaiíKd

zpecmu

zpy3UJio
zpy3umb

jpynnoeyxa
zydemb

jy.Mainaamop
eyMdHOud
jycb

rozcuch
šitovej

bukvice, buzík, čtyřprocentní,
homouš, houmr, teplouš
vylízanec, vymaštěnec, vypatlanec
fachat, hákovat, makat, šroubovat
na koho
čurina, džouk, fór, frk, hlína, hlod,
kameňák, kůlna, prča, prdel
hrábě; klepeta, pádla, pařáty,
paznechty, ploutve, pracky, tlapy
občanka

pádlovat; fičet, frčet, hasit si,
kýblovat, mastit, plavat, plachtit,
svištět, tachtit, táhnout, valit
buzerant, jebač
biflovat (se), bichlovat (se), drtit,
hustit, šprtat (se), šrotit (se), vrčet
grupac
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
čokolodávej klacek, pendrek
blokař, hegešák, choroš, kačer,
lebkoun, slizák, slizoun, volez
1. čtverák, čtverec, sesle, stolička,

hašiš
počítačová hra (od angl. game)
heroin
dívka (od angl. girl)
záležitost, obchod (od něm. das
Gescháft)
hlava (doslovně: globus)

1. mít halucinace
2. pracovat s chybami (o
počítačovém programu)
neupravené vlasy (doslovně:
hnízdo)
negativní hodnocení (špatný,
nekvalitní; doslovně: shnilý,
zetlelý; ztrouchnivělý)
homosexuál (od zonyóoů)
homosexuál (doslovně: světle
modrý, lazurový)
negativní hodnocení (špatný,
nekvalitní)
homosexuál (od
zoMoceKcyajiucm)

primitivní, nevzdělaný člověk
pracovat na koho
legrace, vtip
ruce (doslovně: hrábě)
občanská výchova
jít kam, odkud (doslovně:
pádlovat)
člověk, který neustále zatěžuje
druhé prací
úporně se učit (doslovně: nakládat
na co, do čeho)
skupinový sex
konzumovat alkohol (doslovně:
hučet, šumět; dunět, znít; bzučet;
houkat)
obušek
nepřitažlivý chlapec
1. dostatečná známka (4/v rušt.2)
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štýra, židle
2. mazák

2. voják, který slouží druhý rok
služby (doslovně: husa)

Anča dávačka, běhna, šlapka,
šlápota, štětka
depka, frustráč, schýza

prostitutka

N

daeana
dayu
deunymbiů
deenuK
denoeoú

cáklej, pošahanej, šáhlej, šiblej,
šouplej, trhlej, vadnei
žákajda, žákule; buzerlist
aktivista

dwiaMiquK

prašulky; lováčky
depka, frusráč, schýza
fachat, fachčit, hákovat, makat,
rubat, šroubovat, zařezávat
boss, kápo, šerif, šéf
slibotechna

dup
dupioaa

říďa, říďas, řízek
říďa, říďas, řízek

denboicama (pl.)
denpeccnnK

dotcoúamb
dwanamop

ducKomiiH

ducKomyxa
duccepmyxa
ducmpocftan
dout
dončdK

Ó OJI

6(VIK A

dojičanymbiů
dojidamb nmo
donóeoic

doMauiKa

žákovská knížka
příliš aktivní, houževnatý jedinec
jdoucí přes všechny překážky
(doslovně: hov. o dovedném,
přičinlivém, šikovném člověku)
peníze (mod. deubzu)
deprese (mod. óenpeccun)
pracovat (od angl. to job)
ředitel školy (doslovně: diktátor)
nespolehlivý člověk, který neplní
své sliby
ředitel (mod. dupeKmop)
ředitel (mod. dupeKmop)
diskotéka (mod. ducKomeKá)

duCKClH
ÓUCKOÚOÚ

stav sklíčenosti, deprese (od angl.
down - deprimovaný, sklíčený)
podivný, bláznivý

diskofil, geláč

diskotékový tanečník, milovník
diskoték (od angl. disco diskotéka a boy - chlapec)

diskárna, diskoška, dýza, dýzina
diskárna, diskoška, dýza, dýzina
dizertačka

diskotéka (mod. ducKomeKá)

houžvička, párátko, třasořitka,
vořezávátko
němina, ňémina, švajnina
degěn, dřevák, dýzl, íkváč.jouda,
kokot, lama, pařez, šulin, trotl,
vylízanec, vymaštěnec, vypatlanec
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nářadí, nádobíčko, péro, pták,
vercajk
cáklej, pošahanej, šáhlej, šiblej,
šouplej, trhlej, vadne/
biflovat (se), bichlovat (se), drtit,
hustit, šprtat (se), šrotit (se), vrčet
1. uspávačka, vopruz
2. buzerace, pruda
3. píchání
domácák; dé účko

diskotéka (mod. ducKomeKá)
disertační práce (mod.
duccepmaifun
astenický, neduživý člověk
německý jazyk (od něm. Deutsch)
hloupý člověk

mužský pohlavní úd

podivný, bláznivý
úporně se učit (doslovně: hloubit;
dlabat)
1. monotónní, nezajímavá práce
2. únavné poučování,
moralizování
3. sexuální poměr
domácí úkol
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fošna, prko

ÓOCKCl

houžvička, párátko,
vořezávátko
fet
hulba, hulení, hůlo

ÓOXOdltHK

dpaec
ÓpHUb

dpuuKamb
ÓpUHKUH

dpunnyea

dpuHH-coiiuin

dpoea (pl.)

dpyeau
dpyjicóau
dyóuiiKa

dyruiumb

KOSO

dyruio
dypiiJibUUK
dypb

dbióumb nmo
ÓblMlUlO
dbíMumb
ÓblUbKU

dbuiH

dHmen

(pl.)

třasořitka,

chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
chlastačka, kalba, mejdan, mejdlo,
pařba, spářka, vožíračka
dřeva; fajfky, haksny, hnáty,
hokejky, kopyta, ploutve, protézy,
sulcky
brácha, kámo, kámoš, parťák
brácha, kámo, kámoš, parťák
1. pendrek
2. pendrekář; bengo, fúcka, fízl,
floyd, chlupatej, polda, poliš
mydlit, rašit, rubat, řezat, třískat
koho / dávat nakládačku,
spravovat fasádu komu
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
blbárna, cvokárna, nalejvárna,
pakárna, šprtinghaus, ústav
hulba, hulení, hůlo

čárovat, votáčet co
bago, cigáro, cígo, čvaňhák, žváro
hulit, práskat
melounky; balónky, dudy, kozenky,
pahorky, vemínka
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
1. datel; degén, dřevák, dýzl, jetel,
jouda, kokot, lama, pařez, pičus,
šulin, trotl, trouba, vylízanec,

dívka s plochou hrudí (doslovně:
prkno, deska)
astenický, neduživý člověk
narkotika (od angl. drugs)
jakákoliv narkotika určená pro
kouření (doslovně: fam. krámy,
haraburdí, svinstvo, brak, šmejd)
konzumovat alkohol (od angl. to
drink - pít)
alkoholik (od angl. to drink - pít)

alkoholik (od angl. to drink-

pít)

večírek s konzumací alkoholu (od
angl. to drink - pít a session večírek)
nohy (doslovně: dřevo, dříví)

přítel, kamarád (mod. dpys)
přítel, kamarád
1. ukazovátko
2. policista (doslovně: pendrek)
bít, tlouct koho

ústa (doslovně: dutina, kotlina
stromu; díra - např. v zubu)
škola
jakákoliv narkotika určená pro
kouření (doslovně: hov. hloupost,
bláhovost; podivínství, vrtoch)
krást co
cigareta
kouřit narkotika (doslovně: kouřit
- o ohni, kamnech aj.)
prsa (doslovně: melounky)
hlava (doslovně: dýně)

1. hloupý, nechápavý jedinec
2. udavač (doslovně: datel)
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vymaštěnec,
vypatlanec
2. bonzák, práskač
E

Eaop

chybson,

euenumb

chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
mejl, mejlík

eMenH

kiks

chyba v počítačovém programu
(od angl. error)
konzumovat alkohol
elektronická pošta (od angl. email)

'/K

chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
na beton, stopro, tutáč, tutovka
drobáky, drobný

Diceeajio
.Jicene-Jiio
j/cejie30
3icejie3o6emoiino
3/ce.nmoK
D/cpaxamb
oicyuapa

na beton, stopro, tutáč, tutovka
šikmovokej
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
čórkař, chmaták; podfukář,
šmelinář, šméčkař,
(v)ochcávač

ústa
vyjádření jistoty, přesvědčení
mince (doslovně: železo, železná
ruda)
vyjádření jistoty, přesvědčení
Aziat (doslovně: žloutek)
konzumovat alkohol
zloděj; podvodník

3

3a6auviumb
3a6owtbiů

3aúop
3a6pana
3aecuiiimb(cH)
3aeoÓKa
3aaojiy6emb
3adon6amb
3aoicuza<iKa
3aŮKa

KOZO

3aŮHUK
3aKiicamb
3cuienon
J3cuienyxa
3cata3Ka

KOSO

trhnout, vyvařit
bombovej, epesní, extrovní,
mazeckej, nabušenej,
nářezovej,
našlapanej, suprovní, špicovej,
ukázkovej,
vychytanéi
bajle, bůr, koule, kule, kulman,
plnej počet, sardel
bengo, filcka, fizl, floyd, chlupatej,
pendrekář, polda, poliš
prasknout, proletět, rupnout,
řachnout, vybouchnout,
vyletět
jebání prudění koho, / navážení se
do koho, rejpánído koho, /tlaky
oteplit se, zbukvicovatět
(v)otrávit, vyflusat, zprudit koho
bouchačka
buchtička, číča, kočička, kostička,
lízátko, prdelka, pusinka, sasanka,
šťávička, štěrbinka
brouček, cukroušek, kocourek,
milášek, prdelka, slaďoušek
dát hubana komu, / mlasknout,
(v)o(b)líznout, (v) o cucat koho
bejkovina, hovadina, konina,
kravina, pičovina,
ptákovina
čurina, džouk, fór, frk, kameňák
pešek, smolík

vydělat peníze
pozitivní hodnocení (skvělý,
výborný)

nedostatečná známka (5/v rušt.l)
(doslovně: ohrada, plot; zeď)
policista
neuspět u zkoušky (doslovně:
spadnout, zapadnout - o věcech)
vyzývavé, drzé chování s cílem
začít rvačku
stát se homosexuálem
unavit koho, zprotivit se komu
pistole (doslovně: zapalovač)
přitažlivá dívka (doslovně: dětské
zajíček)
přitažlivý; milovaný chlapec
(doslovně: hov. zajíček)
políbit koho (od angl. to kiss)
nesmysl, hloupost, omyl
zábavná historka, vtip
neúspěch, smůla (doslovně: tmel,
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3aMOHUmb

3aMymumb

3anuuimnK
3anapumb

KOZO

sejmout, skrouhnout, sundat,
(v)oddělat,
(v)odkráglovat,
(v)odkrouhnout
1. spáchat, zkoulet co
2. nakrmit, natáhnout,
podfouknout,
(v)obalamutit,
(v)ochcat, (v) osul i t koho
bomba, mazec, nářez, rachot, supr,
špica, vodvaz, žůžo, žrádlo, žraso
(v)otrávit, vyflusat, zprudit koho

3anodnHK

zabouchnout se do koho
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
bota, hnus, svinstvo

3apy6a

světovka

3apy6e:)icKa

světovka

3apndnoe

munice; chlast, kořka,

3amycoeanuuú

1. pařmen
2. vyflusanec
klofnout, nabalit, nabrnknout,
sbalit, uhnat, ulovit koho

3anacmb na
3anmana

3aijenumb

KOZO

KOZO

pitivo

3auiu6ucb

boží, čuprový, epesní, extrovní,
kvalitativní, libový, luxusní,
megový, nářezový, suprový,
špicový, ukázkový, vychytaný

36HKOJIO

chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
brnknout, callnout [kolnout],
nažhavit drát
čus bus, kuř buřt, pic, tě budka, tě
péro, tě péro bambáne, tě vidím,
zdarec, zdárek, zduř, zduř pero kuř
boží, čuprovej, epesní, extrovní,
kvalitativní, libovej, luxusní,
mlaskázní, suprovej,
špicovej,
ukázkovej, vychytanei, žůžovei
doláče
bulvy
almužna, berousek
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,

3GHK}tymb

3ÓOpOGO

3ÓopoeCKUŮ

3ejienb
3enbKu (pl.)
3pnnjiama
JYFY

kyt)
zavraždit

1. (umo) zorganizovat společně co
2. (KOZO) podvést (doslovně:
zkalit, zakalit)
pozitivní hodnocení (výborně,
skvěle)
zprotivit se komu, unavit koho
(doslovně: hov. pařením v parní
lázni vysílit koho)
zamilovat se do koho
alkoholik

negativní hodnocení (o úmyslné
podlosti, mrzkosti)
zahraniční literatura (v češtině:
světová) (učební předmět)
zahraniční literatura (v češtině:
světová) (učební předmět)
alkohol (od 3apndnbiů —
nábojový, muniční)
1. pravidelný návštěvník večírků
2. člověk zavalený, unavený prací
seznámit se s kým (doslovně:
zachytit (se), zakopnout, zavadit o
koho)
pozitivní hodnocení (výborné,
skvělé, úžasné)

ústa
zatelefonovat
pozdrav při setkání

pozitivní hodnocení (skvělý,
výborný)

dolary (doslovně: zeleň; zelenina)
oči
mzda, výdělek
nadměrně pilný student (doslovně:
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3y6pwia
3bipKU

(pl.)

H
u3Mena
U310MHUK
umnuiu
unorvianemHituH
uncmpyMenm
unmejib
uinpa
wom
ucKeúnnymb

ucnoeedb

šprťák, šrot, šrotič
biflař, bifloun, drtič, šprt, šprtoun,
šprťák, šrot, šrotič
bulvy

zool. zubr)
nadměrně pilný student

stíhá

úzkostný stav po vyprchání
účinků narkotik (doslovně: zrada)
krasavec

biih, cukrouš, idol, kocour, kusan,
playboy, samec, slaďouš
ájina, ánina, anglina
marťan, ufoun; exot, mešuge
nádobíčko, nářadí, vercajk
intoš
infoška
ínet; infernet, net, síť
vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout
tasení

ucmepuHKd
K

dějepisářka

Kaóan

kanec, kaňour

KadpěDicKCi
Kcidpucm

balení, lovení
balič, lovec

Kadpiimb
Kctdpiiija
Kú3ěiiKa

Ka3ěnu\UK
KCIŮíp
Kaú(p06blů

Kanamb
KcmmpyuiuuK
Kanycma

Kap
Kanamb

balit, lovit, uhánět
baba, borka, číča, koc, kóča,
kořenka, kost, sympaťanda
blbárna, cvokárna, nalejvárna,
pakárna, šprtinghaus, ústav
flákač
extoška, hédoné, rauš
boží, bombovej, čuprovej, epesní,
extrovní, libovej, luxusní,
mlaskózní, suprovej, špicovej,
žůžovej, žrádlovej, žrasovei
fičet, hasit si, pádlovat, plachtit,
svištět, sypat, tachtit, táhnout, valit
vidlák, buran
cachy, chechtáky, keše, lováky,
love, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní; doláče
kára
jet, makat

oči

anglický jazyk (od angl. english)
podivín
mužský pohlavní úd (doslovně:
nástroj)
inteligent
informace
internet
utéct (od angl. to escape)

zkoušení ve škole (doslovně:
zpověď)
učitelka dějepisu
muž úspěšný u žen (doslovně:
zool. divoký vepř, kanec)
flirtování, namlouvání
muž, jenž se snaží být vtipný,
originální, aby zaujal dívku
dvořit se, snažit se zalíbit
sympatická, přitažlivá dívka
škola
záškolák
stav radosti, nadšení, uspokojení
pozitivní hodnocení (výborný,
skvělý)

jít; přicházet, odcházet
venkovan (od angl. country venkov)
peníze; dolary (doslovně: zelí)

osobní automobil (od angl. car)
posilovat (doslovně: pumpovat)
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KOHOK

Keadpam

Kenm
Kewnapb
Kenmyxa

Kuóopa

KudajibiquK

Kudamb

KOSO

KUKUMOpa

KUJinep
KUJlb

KUHÓep

KUpnUH
KucambCM
KUCKa

Kwnaeif
Kjiaea
KJiaCCHblŮ

hrana, hrouda, korba, korbič,
masér, nabušenec, nařachanec,
rambič, udělátor, vazba, vazoun
hrana, hrouda, korba, korbič,
masér, nabušenec, nařachanec,
rambič, udělátor, vazba, vazoun
brácha, kámo, kámoš, parťák
brácha, kámo, kámoš, parťák
brácha, kámo, kámoš, parťák
kyborg; hybrid, hydra, jezinka,
lochneska, nestvůra, netvor,
příšera, strašidlo, zjev, zrůdička
podfukář, šméčkař, šmelinář,
(v)ochcávač
natahovat, podfoukávat koho,
dělat boudu / levárnu na koho
hybrid, hydra, jezinka, lochneska,
nestvůra, netvor, příšera,
strašidlo, zjev, zrůdička
vrahoun, zabiják
čuchometr, chobot, rypák, smrkáč,
trumpeta, zoban
bejbidlo, harant, kindroš, mrně,
pískle, prcek, smrádě, svišť,
škleboun, usmrkanec
bichle
cicmat se, cucat se, frantit se,
muckat se, (v)o(b)lizovat se
číča, koc, kočka, kočanda, kost,
kusanec, lízátko, pusinka,
roštěnka, sasanka, sexbomba,
šťabajzna, štávička, štěrbina
černá huba, negr, nesroš
čudlíkoviště
čuprovej,
libovej,

extrovní,
suprovej,

kvalitativní,
špicovei

KJ1106

klepeta; hrábě, pádla, pařáty,
paznechty, ploutve, pracky, tlapy
čuprovej, extrovní, kvalitativní,
libovej, suprovei, špicovéi
notor, notář, notorák, násoska,
mazavka, vochlasta, vožungr
pařit
zoban; čuchometr, rypák, smrkáč

KJIIOIUKU (pl.)

hokejky;

KJieuinu

(pl.)

KJieebiů
KJIUHUK
KJiyóumbcn

kopyta,

Koúbina

kobyla,

Kojica

kůže

f a j f k y , haksny,
ploutve,

protézy,

kombajn

hnáty,

kulturista

kulturista (doslovně: mat. čtverec,
druhá mocnina, kvadrát)
přítel, kamarád
přítel, kamarád (mod. Kenm)
přítel, kamarád (mod. Kenm)
nepřitažlivá, ošklivá dívka

podvodník
okrádat podvodem (doslovně:
házet co, čím; odhazovat)
nepřitažlivá, ošklivá dívka
(doslovně: etn. zlá lesní žínka,
čarodějnice)
nájemný vrah (od angl. killer)
dlouhý nos (doslovně: námoř. kýl,
lodní páteř)
dítě (od něm. das Kind - dítě)

objemná kniha (doslovně: cihla)
líbat se (od angl. to kiss)
velmi pěkná dívka

Afroameričan (doslovně: Číňan)
počítačová klávesnice
pozitivní hodnocení (výborný,
skvělý)
ruce (doslovně: klepeta)
pozitivní hodnocení (výborný,
skvělý)
chronický alkoholik
navštěvovat kluby
nos (doslovně: zobák - zvířecí)
nohy (doslovně: hokejky)

sulcky

velká, mohutná dívka (doslovně:
kobyla)
kožená bunda (doslovně: kůže)
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K03JIUK

KOKOCbl

(pl.)

KOKC
Konóacumb

Koneito
Koneco

broučík, cukroušek, kocourek,
milášek, prdelka, slaďoušek
kokosy; balóny, dudy, kozy,
melouny, nárazníky, válce, vemena
koks; běloba, cukr, pudr, sníh
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
holouhead, kulečníková koule,
holouhead
1. kára
2.

Koneca (pl.)
KOMOK
KOMU
KOMnUK
KOMnocmep

KOHtnpa
Konmpoiua
Koit(pemKa

KOHbKll

(pl.)

KonanKu

(p.)

KoneŮKa

Koneij
Korníma (pl.)
Kopecfan
KOpMyiUKÚ
Kocapb
Kocmu (pl.)
Kocmbinu (pl)
Kocmu
Kocbóa

zob

.fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
komp, kompik, pécéčko, písíčko,
poč
komp, kompik, pécéčko, písíčko,
poč
komp, kompik, pécéčko, písíčko,
poč
kompič

kontrolka
kontrolka
bonbónek; broskvička, buchtička,
čičinka, kočička, kořenka,
kostička, lízátko, masíčko, pusinka,
sasanka, šťávička, prdelka
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
mastná tyč, socka

propadák
kopyta; haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, protézy, ploutve, sulcky
brácha, kámo, kámoš
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
hadr, klacek, litr, papír, tác, talíř
fosílie, geronti, starý
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
kostlivec, kostra
fušeřina, prasečina

přitažlivý chlapec (doslovně:
kozlík, kozlíček)
prsa (doslovně: kokosy)
kokain
konzumovat alkohol
plešatý člověk (doslovně: koleno)
1. automobil (doslovně: kolo)
2. tabletky s narkotiky
nohy (doslovně: kola)
počítač (mod. Kounbiomep)
počítač (mod. Kounhiomep)
počítač (mod. KOMnbiomep)
počítač (mod. KOMnbiomep)
(doslovně: želez, kompostér datovací přístroj)
kontrolní práce ve škole
kontrolní práce ve škole
přitažlivá dívka (doslovně:
bonbónek)

nohy (doslovně: brusle)
nohy
městská hromadná doprava
(autobus, tramvaj, trolejbus)
(doslovně: kopejka-setina rublu)
neúspěch, nezdar, fiasko
nohy (doslovně: kopyta)
kamarád, starý přítel
ústa (doslovně: krmítko)
tisícová peněžní částka
rodiče (doslově: poet. tělesné
pozůstatky)
nohy (doslovně: berle)
vyhublý člověk
nedbalá práce (doslovně: kosení,
sekání)
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1. cigareta s marihuanou
2. negativní hodnocení (o něčem
špatném, nekvalitním) (doslovně:
stádo; hejno)
psychiatrická
léčebna (od angl.
cvokárna, cvokhaus
Kpe3yuinuK
crazy - bláznivý)
velmi pozitivní hodnocení (o
bomba, brutus, fičák, hardcore,
KpymiiHK
něčem mimořádném,
hukot, hustopeč, hustota, jízda,
kotel, marast, mars, masakr, maso, neobyčejném)
mazec, nářez, nátěr, petelice,
rachot, supr, šleha, špica, vodvaz,
žraso, žrádlo
pozitivní hodnocení (o velmi
brutálně, hustě, mazecky,
Kpymo
silném dojmu; skvěle, výborně)
nářezově, špicově, ukázkově
pozitivní hodnocení (skvělý,
bombovej, extrovní, hustej,
Kpymoů
výborný, neobyčejný)
mazeckej, nabušenej, našlapanej,
pekelnej, nářezovej, špicovej,
ukázkovej, vostrej
ruce (doslovně: křídla)
křídla; hrábě, klepeta, pádla,
KpblJlbH (pl.)
pařáty, ploutve, pracky, tlapy
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza, hlava (doslovně: střecha)
Kpbima
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek tykev
plešatý člověk (doslovně:
holouhead, kulečníková koule,
KydpHGblÚ
kudrnatý, kučeravý, kadeřavý)
plešoun
kulturista (doslovně: pytlík,
hrana, hrouda, korba, korbič,
KyneK
sáček)
masér, nabušenec, nařachanec,
rambič, udělátor, vazba, vazoun
pozitivní hodnocení (skvěle,
kůl, supr, supráč
KyjlbllO
výborně) (od angl. cool)
nohy {hov. pahýl - u ruky, nohy)
pahýly; fajfky, haksny, hnáty,
KyjibmnriKU (pl.)
hokejky, kopyta, ploutve, protézy,
sulcky
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza, hlava (doslovně: kupole, báň)
hcynon
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
ročníková práce ve škole
ročníkovka
Kypcoeyxa
ženská kolej (doslovně: kurník)
slepičárna, slepičinec
KypjWIHUK
tisícová peněžní částka (doslovně:
hadr, klacek, litr, papír, talíř, tác
KyCOK
kousek, kus)
scházet se ve skupině
slejzat
se
KVHKOGCWlbCH
hotové peníze (od angl. cash)
keše; many
K31U
JI
peníze (mod. naee)
lováky
naeandoc
peníze
love, lováky; cachy, chechtáky,
naee (naes)
keše, lupeny, many, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
negativní hodnocení (o kvalitě)
\Jl(lJICO(!blŮ ______ řiťovej, řídkej, sračkoidní, šitovej

KOCHK

1. bambáro, brko, brčko, joint,
špek
2. šit, šitong, šmejd
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jiciMnacumb
nana
nacmbi (pl.)

Jieóedb
nezaebiů

jimambcn
nUMOH
numeed
numpa
noKamopu
noM

noAiamb

KOZO

chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
pracka, tlapa; pařát, pádlo,
ploutev
1. ploutve; fajfky, haksny, hnáty,
hokejky, kopyta, protézy, sulcky
2. ploutve; hrábě, klepeta, pádla,
pařáty, pracky, tlapy
čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
bengo, Jilcka, fizl, floyd, chlupatej,
pendrekář, polda, poliš, špicl,
švestky (pouze mn.č.)
cicmat se, cucat se, frantit se,
muckat se, (v)o(b)lizovat se
meloun, míč
literka, litoška
literka, litoška
vysílačky; plachty, plácačkv
depka, frustráč, schýza
šulit, natahovat koho
depka, frustráč, schýza
buran, degén, vylízanec,
vymaštěnec,
vypatlanec
buran, degén, vidlák, vylízanec,
vymaštěnec,
vypatlanec
mastná tyč, socka

noMKa

nocb
noxan
noxoeo3
noxyuiKa
nouiapa

JlbIJICU (pl)

blbka, dorota, dylina, kravka,
mařka, mařena, slípka, vidlačka
kobyla, kombajn, kisna, krabice,
masna, špekna
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
holá

nbicuK

lebka

konzumovat alkohol
ruka (doslovně: tlapa, pracka zvířecí)
1. nohy
2. ruce (doslovně: ploutve - u
tuleňů, mrožů)
dostatečná známka (4/v ruštině 2)
(doslovně: labuť)
policista (doslovně: stopařský pes)

líbat se
milionová peněžní částka
(doslovně: citrón)
literární věda
literatura
uši (doslovně: lokátory)
stav sklíčenosti, deprese
podvádět koho při sčítání
bankovek
stav sklíčenosti, deprese
primitivní, agresivní jedinec
(doslovně: zool. los)
omezený, nevzdělaný jedinec
měská hromadná doprava
(autobus, trolejbus, tramvaj)
hloupá dívka
mohutná, tlustá dívka
nohy (doslovně: lyže)
skinhead

M
Maz

magič, magneťák; dvojče,

MU3Cp

mutra

Ma3060

bomba, jízda, mazec, nářez,
rachot, supr, špica, vodvaz
párátka, špachtličky, špejle

MaKapOllbl

(pl)

MaKiiymb

KOZO

MaKcamb

KOMy

Manbiui

kazeták

sejmout, skrouhnout, sundat,
(v) oddělat,
(v)odkráglovat,
(v)odkrouhnout koho
cálovat, cvakat, solit komu
broučík, cukroušek, kocourek,

magnetofon
matka (od angl. mother)
velmi pozitivní hodnocení
(skvělé, výborně, úžasně)
hubené nohy (doslovně:
makaróny)
zavraždit koho

platit komu
milovaný chlapec (doslovně: hov.
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MCUlbllUKa
Manu

Mapa

MameM
MamuKa

Mamwibda
Macfion
Maxnymb
Medy3a
Menm

Menmoeamb
Menmoeo3
Mep3aeei{

Mepnn

Memenumb
Meme/iKa
MUZURKU
MWlbmOH

M032
M032UH
MOKpyUillUK
Monomumb

Mopeajibi
Mopda

milášek, prdelka, slaďoušek
čičinka, kočička, lízátko, prdelka,
pusinka
mana, many; cachy, chechtáky,
keše, lováky, love, lupeny, mařeny,
mergle, prachy, škvára, vata,
vejvar, voves, zrní
gandža, hulení, hůlo, marjánka,
travka, tráva
matika, máťa
matika, máťa
čičinka, kočička, lízátko, prdelka,
pusinka
magič, magneťák; dvoiče. kazeťák
cucnout si, dát si jednoho/jedno,
nasát, natankovat
humid, hybrid, hydra, jezinka,
lochneska, maska, příšera, zjev
bengo, filcka, fizl, floyd, chlupatej,
po Ida, poliš, pendrekář, švestky
(pouze mn.č.)
fizlovat, špiclovat
pekáč, plech
měďák, medour

méďa, měďák
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat
koště, roští; hydra, jezinka,
lochneska, maska, příšera, zjev
kukadla
bengo, fdcka, fizl, floyd, chlupatej,
polda, poliš, pendrekář, švestky
(pouze mn.č.)
intoš, koumák, mozkovna,
myslivna
intoš, koumák, mozkovna,
myslivna
vrahoun, zabiják
1. fachat, fachčit, hákovat, makat,
rubat, šroubovat, zařezávat
2. camrat, cincat, hemzat, kecat,
klábosit, kušnit, kydat, mlít, pindat,
plkat, slintat, tlachat, žvanit
mrkačky
čumák, držka, huba, chlebárna,
klapačka, ksicht, kušna, pant, pysk,
tlama, zobák

chlapeček, děcko)
milovaná dívka (doslovně: nespis.
batolátko, děťátko)
peníze (od. angl. money)

marihuana
matematika
matematika
milovaná dívka
magnetofon
napít se alkoholu (doslovně:
mávnout)
nepřitažlivá dívka (doslovně: zool.
medusa)
policista (z polského argotu: ment,
mqt, menta, mqta, menda - voják,
policista, policie)
pracovat jako policista
policejní auto
automobil značky Mercedes Benz
(doslovně: nadávka ničema,
padouch, lotr, darebák)
automobil značky Mercedes Benz
konzumovat alkohol
nepřitažlivá dívka (doslovně: hov.
košťátko, smetáček)
oči
policista (mod. Mwiuifuonepb)

chytrý, inteligentní člověk
(doslovně: mozek)
chytrý, inteligentní člověk (mod.
M03S)
vrah
1. úporně pracovat
2. mluvit
(doslovně: mlátit obilí)

oči
obličej; ústa (doslovně: tlama,
huba, čumák - zvířecí)
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Mopdoeopom
Mopdonjuoů
MopxoGKa

Momwsa
MomuiKa
MOHlimb KOSO

MydlVlbHUK
My3QU

My3biKajiKa
MyKa
MynbmuKU
Mycop

mučitel; bachař, kruťas, týčr
mejl, mejlik

My mimeJI B
MblJlO

kopřiva, megera
kafemlejnek, klapačka, kušna,
pant; chlebárna, pysk, tlama,
zobák

Mbi.upa

MHcopyÓKa

H
naóyxambcn

uaóunaMumb

KOSO

nadpunKambCH

uaoicpamuu

bouchač, mlátička, řezník
bouchačka
1. brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
2. mrkváče
hydra, jezinka, koště, lochneska,
maska, příšera, zjev
fěrovka, masakr, rubka
mydlit, rašit, rubat, řezat, třískat
koho, / dávat nakládačku,
spravovat fasádu
blbárna, cvokárna, nalejvárna,
pakárna, šprtinghaus, ústav
muzika, sound
hudebka
běloba, cukr, koks, pudr, sníh
halušky
bengo, filcka, fizl, floyd, chlupatej,
pendrekář, švestky (pouze mn.č.)

mohutný, obhroublý člověk
pistole
1. mužský pohlavní úd
2. džíny s dole rozšířenými
nohavicemi (doslovně: mrkvička)
nepřitažlivá dívka (doslovně:
motyka)
bitka, rvačka
bít, tlouct koho (doslovně: máčet,
namáčet, smáčet)
škola
hudba
hudební škola
kokain (doslovně: mouka)
halucinace
policista (od hebrejského slova muser. předpis, pokyn; doslovně:
odpadky, smetí)
učitel (doslovně:mučitel, trýznitel)
elektornická pošta (od angl. email) (doslovně: mýdlo)
nesympatická dívka
ústa (doslovně: mlýnek na maso)

nacamrat se, nadrátovat se,
nalámat se, namést se, natankovat,
spráskat se, zbořit se, zdrátovat se,
zdunit se, zežrat se, zkalit se,
zkárovat se, zlískat se, zlít se,
zmrskat se, zrušit se, zřídit se,
ztřískat se

opít se

nakrmit, natáhnout, podfouknout,
(v)obalamutit, (v)ochcat koho
nacamrat se, nadrátovat se,
nalámat se, namést se, natankovat,
spráskat se, zbořit se, zdrátovat se,
zdunit se, zežrat se, zkalit se,
zkárovat se, zlískat se, zlít se,
zmrskat se, zrušit se, zřídit se,
ztřískat se

podvést, obelhat koho

nadranej, nadrátovanej, nalámanej, namazanej, nametenej, nasátej, navátej, zbořenej, zduněnej,
zkalenej, zkárovanej,
zkrumpáčo-

opít se (od angl. to drink - pít)

opilý (doslovně: vulg. nažraný,
nacpaný, napraný)
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HaKcmamaH
HdKOJlKd
lldpK

iidpKoma
lldpKOUld

ndcmynamb Ha
KOZO

nanajibHUK

neepyóoii
uezamue
nenpyxa
nuiurriHK
wopno
moxariKa
nioxajio
woxan
O
odajidenubw

o6e3bnnnuK
OÓJIOM
oóufaza
oóujecimo
oeija
ozpecmu

odywiumb nmo
OKeůno
ojidyxa

vanej, zmáčenej,
těhule

ztřískanej

kérka
fetka, fetak, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec,
vypálenec
fet, matroš
fetka, fetak, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
nabonzovat, napráskat, naprášit,
koho
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
nekapíšto
černá huba, negr, negroš
pešek, smolík
bomba, mazec, nářez, supr, špica,
vodvaz, žůžo, žraso, žrádlo
budka, ciferník, držka, huba,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž
šňupáček
čuchometr, rypák, smrkáč, šňupák
1. šňupač
2. slídil, špicl, vočko
atomovej, bombovej, boží, epesní,
extrovní, famózní, hustej, libovej,
luxusní, mazeckej, megovej,
mlaskózní, mocnej, nabušenej,
nářezovej, našlapanej, suprovej,
špicovej, ukázkovej, vostrej,
vychytané]', žůžovej
vopičárna; blbárna, bouda,
cvokárna, nalejvárna, pakárna
depka, frustráč, schýza
občanka
občanka
blbka, dorota, dylina, kravka,
mařena, mařka, slípka, vidlačka
1. dostat bombu / dělo / do tlamy /
na budku /pumu
2. zůstat s holou prdelí
pobrat co
okáč, ókáčko, oki, oukej, oukyš
babka, bába

těhotná žena (doslovně:
napumpovaná)
tetování
narkoman

narkotika (mod. napKomuKU)
narkoman (mod. uapKOMan)

udat koho
mužský pohlavní úd (doslova:
vedoucí)
nepochopení, nechápavost
Afroameričan (doslovně: negativ)
smůla, neúspěch, nezdar
pozitivní hodnocení (výborně,
skvěle)
obličej
nos
nos
1. uživatel kokainu
2. tajný detektiv
velmi pozitivní hodnocení
(skvělý, znamenitý, výborný)

škola (doslovně: opičí klec)
těžký duševní stav, deprese
společenská (občanská) nauka
společenská (občanská) nauka
hloupá dívka (doslovně: ovce)
1. být zbit
2. zůstat s prázdnou (doslovně:
shrabat - o listí, očesat - o vozu
sena)
pochopit co
v pořádku (od angl. o.k.)
stařena (od angl. old - starý)
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OJlÓbl

omeanumb

omKuuymbCM

omji
0mM0p030K
omopeambcn

omnycK
ompocmoK
ompyóumbCH
omcmoů
omcmoŮHUK
omcmoŮHbiu
ommmueambCH
omnwDiaibiů
omfpeiícoeamb

omxodriHK
ocpupeniibiú

o(pu2umeJibiio

oípueumeJibHbiů

oxpenumejibiibiu

starý, staříci; důchodci
(v)odkýblovat,
(v)odpádlovat,
(v)odplachtit,
(v)odprejsknout,
(v)odtáhnout, (v)odvalit, vyfičet,
vypakovat se, vysmahnout
nacamrat se, nadrátovat se,
nalámat se, namést se, natankovat,
spráskat se, zbořit se, zdrátovat se,
zdunit se, zežrat se, zkalit se,
zkárovat se, zlískat se, zlít se,
zmrskat se, zrušit se, zřídit se,
ztřískat se
ajncka, bič
buran, degén, kokot, vylízanec,
vymaštěnec, vypatlanec
kalit, pařit

flákárna
hnát, paznecht, pařát
vypnout příjem
demo, hegeš, vojeb, vopruz, výmaz
blokař, hegešák, choroš, kačer,
lebkoun, slizák, slizoun, volez
hegešáckej, jetej, řiťovej, řídkej,
vopruzáckej, vyjebanej, výmazovej
vegetit
boží, labužnickej, libovej,
mlaskózní, žůžovej
dát bombu/dělo/do tlamy/pumu/,
dylítovat, jláknout, majznout,
resetovat, rozhodit úsměv, spravit
fasádu, šlehnout, uzemnit,
vytečkovat, zmalovat ciferník
opice / absťák
epesní, extrovní, husťáckej,
kvalitativní, libovej, luxusní,
nabušenej, nářezovej, suprovej,
špicovej, ukázkové/, vychytanéj
bomba, brutus, hustopeč, marast,
mars, masakr, maso, mazec, mega,
nářez, nátěr, šleha, špica
bombovej, famózní, mazeckej,
megovej, mocnej, nářezovej,
nátěrovej, špicovej
bombovej, famózní, mazeckej,
megovej, mocnej, nářezovej,
nátěrovej, špicovej

rodiče (od a n g l . o l d - starý)
odejít, odjet (doslovně: odvalit,
odstranit co)

opít se (doslovně: zvrátit se
dozadu)

výborná známka (l/v ruštině 5)
hloupý, omezený, agresivní
jedinec
aktivně, uvolněně se veselit
(doslovně: utrhnout se, upadnout
- např. o knoflíku)
záškoláctví (doslovně: dovolená)
ruka (doslovně: anat. výrůstek)
ztratit vědomí
negativní hodnocení
nepřitažlivý chlapec
negativní hodnocení
odreagovávat se, užívat si
pozitivní hodnocení (o objektech,
vyvolávajících příjemné emoce)
uhodit do obličeje (od angl .face obličej)

nepříjemné pocity, způsobené
užitím alkoholu / narkotik
pozitivní hodnocení (skvělý,
úžasný, výborný)

nej vyšší míra pozitivního
hodnocení
nej vyšší míra pozitivního
hodnocení (nepředstavitelný,
úžasný)
nej vyšší míra pozitivního
hodnocení (nepředstavitelný,
úžasný)
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OHKapb

brejláč, brejloun

člověk s brýlemi

cigára, cíga, žvára
hrábě, klepeta, pařáty, paznechty,
pádla, ploutve, prackv, tlapv
bago, cigáro, cígo, čvaňhák, žváro
1. čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
2. hegeš, humáč, humus, vojeb

cigarety
ruce (doslovně: hůl, klacek)

n
naxyp
nanKU

(pl.)

nanupyc
napauia

napumbCH

být vyklepanej

namu

chlastačka, mejdan, mejdlo, kalba,
pařba, párty, spářka, vožíračka
pačesy
fotr
mutra
fachat, fachčit, hákovat, makat,
rubat, šroubovat, zařezávat
rachota, robota

namnbi
naxau
naxanKa
naxamb
naxoma
naifaH

naifaiiKa
nedánu (pl.)

nedcpcíK
nenbMenb

neuč
neucm
nepemupamb umo,
0 HCM
nepemb

nepeif
nepcuK

cigareta
1. dostatečná známka (4/v ruš. 2)
2. negativní hodnocení (o něčem
velmi ohavném) (původně: kbelík
ve vězeňské cele na odpadky a
výkaly)
zbytečně se obávat, nervovat
(doslovně: pařit se, napařovat se
v lázni)
večírek (od angl .party)
vlasy
otec
matka
pracovat (doslovně: orat)
práce (zaměstnání) (doslovně:
orba)
jedinec uznávaný mezi svými
vrstevníky

bomber, borec, boryš, bourák,
frajer, frája, huston, husťák,
chlapák, king, klasa, machr, mástr,
párkos, řízek, sekáč
mladá, nabíječka, stará
mužské označení přítelkyně
pedály; fajfky, haksny, hnáty,
noha (doslovně: tech. nožní páka,
hokejky, kopyta, ploutve, protézy,
pedál)
sídcky
pajda, pajdák, pedák, pedárna
pedagogická fakulta
blokař, hegešák, choroš, kačer,
nepřitažlivý, hloupý chlapec či
lebkoun, tragéd, vidlák, volez
muž (doslovně: kuch. pelmeň vometák
taštička z nudového těsta, plněná
nejčastěji mletým masem)
alien, hůlkoplaz, kyslíkář
důchodce
almužna, štípko
stipendium (doslovně: důchod)
kecat, klábosit, tlachat, žvanit (o
povídat si, besedovat (o čem)
čem)
(doslovně: roztírat, rozmělňovat)
fičet, hasit si, kýblovat, mastit,
jít kam
pádlovat, plachtit, svištět, sypat,
tachtit, táhnout, valit
bojfrend, kořen, šamstr
blízký přítel (doslovně: pepř)
broskvička; bembeřice, buchtička, pohledná dívka (doslovně:
číča, koc, kočanda, kočička,
broskev)
kořenka, kostička, lízátko, masíčko, prdelka, pusinka, roštěnka,
sasanka, šťabajzna, šťávička
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nwiumb

fičet, hasit si, kýblovat, mastit,
pádlovat, plachtit, svištět, sypat,
tachtit, táhnout, valit
demo, hegeš, kadák, řiť, vojeb,
vopruz, výmaz
vychna
ploutev; fajfka, haksna, hnáta,
hokejka, kopyto, protéza, sulcka
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
plešoun; holouhead, kulčnlková
koule
připádlovat; přihasit, přikýblovat,
připlachtit, připlavat, přitachtit,
přitáhnout, přivalit
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák

nuneif
num
nnaenuK
nneea/io
wieuiKapb
nodzpecmu

noddyeano

noÓKJieumb
nodozpemb

KOZO

KOZO

nodouiebi (pl.)
nodpyzciHKd
nodcecmb na nmo
noexaeuiuu

noKeda
nojimuHiiM
KOMOeHHUK
noAWŮKa
nOMbimb KOZO,
umo

nonmoeo
nonca
nocpuz(y) KOMy
umo
npedm
npe3UK
npenod
npuKud

npuKunymb nmo

klofnout, nabalit, nabrnknout,
sbalit, uhnat, ulovit koho
bodnout, helfnout, píchnout komu

křusky
kámoška
bouchat, sjíždět, smažit, šlehat si
exot, mešuge, pošahanec,
psychouš
čágo, čus, zdarec, zdárek
pade, padik, padina, pádo, pajska
bordelář, kaňour
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
č(m)ajznout, klofnout, líznout,
sbalit, seknout, šlohnout, štípnout,
(v)otočit, zčórovat co, / (v)oholit,
(v)očórovat koho
bomba, brutus, jízda, mazec,
nářez, rachot, supr, špica, vodvaz
popík; diskofilárna
šumafuk, šumák, u prdele

fosílie, geronti, starý, staříci
guma, šprcka
kanťour
hadry, vohoz
kopírovat co

jít, kráčet kam

negativní hodnocení
vychovatel/ka
noha (doslovně: zool. ploutev)
ústa
holohlavý člověk
přijít, přijet (doslovně:
přiveslovat)
ústa (doslovně: popelník u kamen,
průtah; tech. dmýchací otvor pod
topeništěm)
namluvit si dívku (doslovně:
nalepit, přilepit dolů; dodatečně)
pomoci komu (doslovně: ohřát,
přihřát)
boty (doslovně: podešev)
přítelkyně, kamarádka
začít pravidelně užívat narkotika
(doslovně: přisednout si)
podivín, blázen (doslovně:
odcestovavší)
pozdrav při loučení
padesát rublů/korun
nepořádný člověk
ústa (doslovně: hov. jáma na
pomyje; nádoba na smetí)
ukrást komu co; okrást koho
(doslovně: umýt)

velmi pozitivní hodnocení
(skvělé, výborně, úžasně)
populární hudba
být lhostejné komu co
rodiče (doslovně: předkové)
prezervativ (mod. npe3epeamué)
učitel
oblečení
chápat, vzít na vědomí, představit
si co (doslovně: hov. přibližně
odhadnout)
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npuKiienamb

KOSO

npuKOJi
npUKOIlbllblÚ

npuMOHumb

KOSO

npuHHeiuuů
npuxiuinmb

npuuiumb

KOMy

klofnout, nabalit, nabrnknont,
sbalit, uhnat, ulovit koho
čurina, džouk, fór, frk, hlína, hlod,
kameňák, kůlna, prča, prdel
bombovej, epesní, extrovní,
mazeckej, nářezovej,
suprovní,
špicovej, ukázkovej,
vychytanéj
zmydlit, zřasit, zrubat, zřezat,
ztřískat koho, / dát nakládačku
komu
vykalenec
přihasit, přikýblovat,
připádlovat,
připlachtit, připlavat,
přitachtit,
přitáhnout,
přivalit
přišít komu co

nmo
npooKCt

npoeojiocumbCH
npodeusambcn

npoKamumb

KOSO

npoKpymumb

KOSO

nponememb
npome3bi (pl.)
npofy

npyxa

kobyla, kombajn, kisna,
masna, špekna
(v)oplešatět
být v rauši, frčet

1. natáhnout, (v)ošulit
2. chytnout se

krabice,

koho

natáhnout,
podfouknout,
(v)obalamutit, (v)ochcat, (v)ošulit
prasknout, proletět, rupnout,
řachnout, vybouchnout,
vyletět
protézy; fajfky, haksny, hnáty,
hokejky, kopyta, ploutve, sulcky

prófa
klika, štígro

nyiuKun

balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazníky, válce, vemena
černá huba, negr, negroš

nspoumu

naši,

starý

bůr,

pětikáble

nyjieMěmbi

(mp3itCbi/nap3HCbi
/napenmbi)
nnmaK

mmuxamm

pětibába, pětičento, pětikilo, péťo;
Božena

namluvit si dívku (doslovně:
přinýtovat)
legrace, vtip, něco zábavného
pozitivní hodnocení (výborný,
skvělý, úžasný)
zbít koho (doslovně: přiložit
mokrý obklad nač)
opilý člověk (doslovně: přijmuvší)
přijít

obvinit koho neprávem, svalit
vinu na koho (doslovně: přišít,
připevnit)
nepřitažlivá, plnoštíhlá dívka
(doslovně: zátka)
ztratit vlasy
být ve stavu narkotického opojení
(doslovně: posunovat se;
postupovat)
1. (KOSO)
podvést koho při dělení,
vyplácení čeho
2. líbit se divákům (doslovně:
svézt; překutálet - např. o míči)
podvést (doslovně: zakroutit si,
nakroutit si - např. o knírku)
neuspět u zkoušky (doslovně:
proletět, uletět; přeletět)
nohy (doslovně: protéza)
profesor
štěstí, úspěch
prsa (doslovně: voj. kulomety)
Afroameričan (podle původu A.S.
Puškiná)
rodiče (do angl. parents)

pět rublů/pět korun
pět set rublů/korun

P
pa3ÓopKa

masakr, rubka

pa3Ú0pHU6blÚ

jebač,

prudič

rvačka, bitka (doslovně:
rozebírání, demontáž)
konfliktní, agresivní člověk
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pacKOJióac
paccjiaóou
pe3una
pejiaKCiiynibCH

pena

peuiemo
potcan (pjicaHKd)
pumanynib
podaKU
podlinu

kalení, paření
havaj, léháro, klídek, pohodička,
veget
guma, šprcka
dát si leháro / relax
řepa; kebule, kokos, kotrba, koule,
lebza, makovice, palice, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
basa, díra, chládek, krim, krimoš,
lapák loch, pankrác
čurina, dšouk, fór, frk, hlína,
kůlna, prča, prdel, vytlemenda
callnout [kolnout]; brnknout,
nažhavit drát
staříci, starý
fosílie, geronti, stařešiny, staříci

pyKodenue

bagrovat, baštit, dlabat, futrovat,
ládovat, luxovat, šrotovat
ruční práce; honitba

pyjibuo

hustě, slušně, solidně, ukázkově

pbďxiK
psůeoeamb

čórkař, chmaták
mixovat

pydamb

C
ceanumb

(doslovně: náročný, vybíravý)
zábava, veselení se na večírku
stav spokojenosti (o relaxování)
prezervativ (doslovně: guma)
uvolnit se, odpočinout si (od angl.
to relax)
hlava (doslovně: řepa)

vězení (doslovně: řešeto, síto)
něco veselého, vtipného,
zábavného
zatelefonovat (od angl. to ring)
rodiče
rodiče (doslovně: hist. příbuzný,
člen rodu)
jíst (doslovně: spec. rubat)
masturbace (doslovně: ruční
práce)
pozitivní hodnocení (pořádně,
správně)
zloděj, lupič (doslovně: rybář)
hrát techno (od angl to rave - hov.
divoce si užívat)

1. (v)odkýblovat,
(v)odpádlovat,
(v)odplachtit, (v)odplavat, (v)odprejsknout, (v)odsvištět, (v)odtáhnout, vyfičet, vyfunět, vymáznout,
vysmahnout; zdekovat, zpakovat se
2. sfouknout, zmáknout

1. odejít, odjet
2. udělat zkoušku
(doslovně: povalit, svalit)

ceaiiKa

krchov

ceucmemb

kalit, pařit

cdymb

(v) obškrábnout,
(v)obšlehnout,
(v)obtáhnout
chlastačka, kalba, mejdlo, mejdan,
pařba, spářka, vožíračka
síť; infernet, ínet, net
cígo; bago, cigáro, čvaňhák, žváro
sympaťanda
kořalka, kořka, pálenka
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,

hřbitov (doslovně: skládka,
smetiště, rumiště)
veselit se (doslovně: pískat,
hvízdat)
opsat (doslovně: sfouknout)

ceůuin

cemKa
cuea

cuMnamma
cunee
cunioza

večírek (od angl.

session)

internet (doslovně: síť, síťka)
cigareta (mod.
cueapema)
sympatická dívka
vodka
alkoholik
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CUllHK

cwmmb

vochlasta, vožungr, vykalenec
alkáč, chlastač, mazavka, nasávač,
násoska, notář, notor, notorák,
vochlasta, vožungr, vykalenec
chlastat, chmelit, kalit, lámat,
nasávat, tankovat

cucmeMHbiů

hipísák

cucm

ségra, švestra
klofnout, nabalit, nabrnknout,
sbalit, uhnat, ulovit
stáhnout co

CKClÓpUmbCH

CKcmamb nmo

alkoholik (doslovně: modřina,
krevní podlitina)
konzumovat alkohol
člen sdružení hippies (doslovně:
systémový)
sestra (od angl. sister)
namluvit si dívku
zkopírovat z počítače co
(doslovně: odčerpat)
odejít, utéct

CKunemb

vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout

CKyn

blbárna, bouda, cvokárna,
nalejvárna, pakárna,
šprtinghaus,
ústav

škola (od angl. school)

cnenomnuxu

půllitříky,
teleskopy
vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout

brýle
odejít, utéct, zmizet (doslovně:
vyblednout; vypelichat, vylínat o zvířatech)
odejít, utéct, zmizet (doslovně:
smazat se, setřít)

cnunamb

CMCl3ambCH

CMepmnuK

CMbinibCX

vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout
odpadl ik

COGCIKU

vypařit se, zahnout kramle,
zdejchnout se, zdekovat se,
zdrhnout
sníh; běloba, cukr, koks, pudr
1. drožka, tágo

conoMa

2. zavináč
sláma

cnes

cneKmpa (pl.)

cucat se, cicmat se, frantit se,
muckat se, (v)o(b)lizovat se
mobil; foun
půllitry,
teleskopy

cnopmcMen

sporťák

cmmumb (c KCM O
Hě.u)

kecat, klábosit, kušnit, mlít,
tlachat, žvanit (s kým o čem)
sirky; párátka, špejle,
špachtličky

cocambCH
comuK

CnUHKU
cpedcmea

cachy, chechtáky, finance, keše,
lováky, love, lupeny, many,

student, kterého chtějí vyloučit ze
školy (doslovně: odsouzenec
k smrti)
odejít, utéct, zmizet (doslovně:
smýt se)
kokain (doslovně: sníh)
1. taxi (doslovně: pes)
2. symbol @
vlasy (doslovně: sláma)
líbat se (cocamb - cucat, sát)

mobilní telefon
brýle (od angl.
spectacles;
doslovně: fyz. spektra)
učitel tělocviku (doslovně:
sportovec)
mluvit, povídat si s kým o čem
(od angl. to speak)
hubené nohy (doslovně: zápalky,
sirky)
peníze (doslovně: prostředky)
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cpyóamboi nod
Kozo/nmo
cmeóambCH

cmepembcn
cmě6u[UK

CmeKJlblMKU
Cměna
cmunyxa
cmojibituK
cmonpoi\
cmopnanibcn

mařeny, mergle, prachy,
vata, vejvar, voves, zrní
ujíždět na čem

škvára,

gebit se, hřebit se, chlámat se,
mamutit se, křenit se, řehnit se,
řepit se, tlemit se, zubit se
vypařit se, zdejchnout se
hláškař, rejpal, stěrkař
půllitříky, teleskopy
štípko
štípko
stováč, Slovák; čento, hradčany,
kilo
stopro, na beton, tutáč, tutovka
vytuhnout, zhebnout

cynep

strašák, strašidlo; koště, zjev
slezina, spich, sraz, střetko
študióz
bonzák, práskač
č(m)ajznout, čórnout, klofnout,
líznout, sbalit, seknout, šlohnout,
štípnout, (v)otočit, zčórovat
supr, suprafon, supráč, suprd

cynepenno

supr, suprafon, supráč, suprd

cynepcKUŮ

supráckej,

cynoK

bonzák, práskač

C(pomozpa<pupoeamb
T
maóno

(v)obškrábnout,
(v)obtáhnout,

cmpauiujiKa
cmpenKa

cmyduo3yc
cmyxan
cmbipumb nmo

mapciKau

mamina
mamta
meuhcc

suprovej

(v)obšlehnout,

budka, ciferník, fasáda, fazóna,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž
fetka, feťák, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec,
vypálenec
drožka, tágo
drožka, tágo
čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle

meneny3UK

bečka, buřt, pupkáč, sud, špekoun,
tlustoprd

menuK

telka; bedna

být velmi zaujat čím
smát se, veselit se

zmizet (doslovně: setřít se;
ošoupat se)
posměváček
brýle (doslovně: sklíčka)
stipendium (mod. cmunendm)
stipendium (mod. cmunendm)
sto rubů/korun
vyjádření jistoty, přesvědčení
zemřít v důsledku užívání
narkotik
ošklivá, nepřitažlivá dívka
setkání, schůzka
student
udavač
ukrást co

pozitivní hodnocení (výborně,
skvělé) (od angl. super)
pozitivní hodnocení (výborně,
skvělé) (od angl. super)
pozitivní hodnocení (výborný,
skvělý) (od angl. super)
udavač (doslovně: souček;
větvička)
opsat ve škole (doslovně:
vyfotografovat)
obličej (doslovně: spec. kontrolní
deska)
narkoman (doslovně: zool. šváb)

taxi
taxi (doslovně: trakař, kolečko)
dostatečná známka (4/v ruštině 2)
(od názvu dvou čokoládových
tyčinek v jednom balení - Twix)
tlustý člověk
televize (mod. meneeiaop)
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meppapuyM
mejiKa
mun

kurník
baba, bembeřice, buchta, kost, kus,
roštěnka, štěrbina, sťabajzna
týnejdžr; trenažér

muuiKa
moeap

tríčo
zboží; matroš

moKamb

kecat, klábosit, kušnit, mlít,
tlachat, žvanit
degén, dřevák, dýzl, jetel, jouda,
kokot, lama, pařez, péro, pičus,
šulin, trotl, trouba
zásek

mopMC>3

m0pM031tHK

mopnamb na HČM
mopnuK()3

mopmina

mopnoK

mpaGKa
mpanc(})opMamop
mpaxanb(uiuK)
mpecKambCH
mpoůóan
mpyóa
mpyóoHUcm
mpiondenb
mynoK

mypóoxaů

mycoGKa

mycfima

bouchat si, dávat si, frčet, práskat
si, smažit, šlehat si
jízda, rauš, špička
fetka, fetak, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
fetka, fetak, hulič, smažka,
vyhulenec, vykroucenec,
vysmaženec, vypálenec
tráva, travka; gandža, hulení,
hůlo, marjánka
godzila, mutant, nestvůra, netvor,
příšera, zjev, zrůda
děvkař, holkař, kanec
bouchat si, dávat si, frčet, práskat
si, smažit, šlehat si
trója, trojec; lidovka
foun, mobil
bukvice, buzna, homouš, hulibrk,
kuřbuřt, teplouš
trója, trojec; lidovka
degén, dřevák, dýzl, íkváč, íkvoň,
játro, jetel, jouda, kokot, lama,
pařez, pičus, šulin, trotl, tydýt
čus bus, kuř buřt, pic, tě budka, tě
péro, tě péro bambáne, tě vidim,
zdarec, zdárek, zduř, zduř pero kuř
1. chlastačka, kalba, mejdan,
mejdlo, pařba, spářka, vožíračka
2. sleziště
3. banda, parta, spolek
1. bouda, čachr, fixl, levárna,

sborovna (doslovně: terárium)
přitažlivá dívka (doslovně:
jalovice)
mladý člověk, dospívající (od
angl. teenager)
triko (od angl. T-shirt)
1. pohledná dívka
2. narkotika (doslovně: zboží)
mluvit, povídat si, besedovat (od
angl. to talk)
přihlouplý, nechápavý člověk
(doslovně: tech. brzda)
stav zpomalenosti po užití
narkotik
užívat narkotika (doslovně: trčet,
čouhat)
stav alkoholického opojení či
narkotické euforie
narkoman

narkoman

marihuana (doslovně: travička)
nepřitažlivá, ošklivá dívka
(doslovně, elektr. transformátor)
sukničkář
užívat narkotika nitrožilně
(doslovně: praskat, pukat)
známka dobře (3)
mobilní telefon (doslovně: roura,
trubka; trumpeta)
homosexuál (doslovně: kominík)
známka dobře (3)
hloupý člověk

pozdrav při setkání

1. večírek
2. místo setkávání mládeže
3. skupina mladých lidí se
společnými zájmy
1.podvod
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mycpmapb
mbiKcuiKa
mbiKea

mbma
y
yzap

levota, podfuk, podraz
2. šmejd, šit, šitong
lemra, lemrouch, líná kůže,
nemakačenko
šťouchá tko
kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
uca
chlastačka, kalba, mejdan, mejdlo,
pařba, spářka, vožíračka

yKaů(j)oeambCH

negroš, negřík
1. čórkař, chrna ták
2. sociál, socka, vobejda, vyžírka
socka, sociál, vobejda, vyžírka
blokař, hegešák, choroš, kačer,
lebkoun, slizák, slizoun, volez
zrušit se

yKíímambCH

zhulit se

ynaKOGaiiHbiů

mastňák, pracháč, šustič, vatař,
zazobanec
hadry, vohoz
chuloš, sígr
nestůra, netvor, příšera, zjev,
zrůda, zrůdička

yeoněK
ydujia
ydujio
ydod

ynaKOGKCt
ypxa
ypoÓKa
ymepembCR

ymKci
ymviKa
yiuanibiů

<ř
cf>ci3ep
(paúcp
(papbi
(peuc
(pecm
(pmnn

(v)odkýblovat,
(v)odpádlovat,
(v)odtachtit, (v)odtáhnout
(v)odvalit, (v)odprejsknout, vyfičet,
vypakovat se, vysmahnout
čtverák, čtverec, sesle, stolička,
štýra, židle
uca
degén, dřevák, dýzl, íkváč, jetel,
jouda, kokot, lama, pařez, pičus,
šulin, trotl, vylízanec, vymaštěnec
fotr, fotřík; fog, fogy, fogyč
ajncka, bič
balóny, dudy, kozy, melouny,
nárazníky, válce, vemena
budka, ciferník, fasáda, fazóna,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž
fesťák
hegeš, hnus, humáč, humus, řiť, šit

2. nekvalitní věc
líný, nespolehlivý člověk
ukazovátko
hlava (doslovně: bot. tykev)

učitelka (od angl. teacher)
velmi veselý, bezuzdný večírek
(doslovně: kysličník uhelnatý;
otrava kysličníkem uhelnatým)
Afroameričan (doslovně: uhlík)
1. zloděj
2. příživník
příživník
nepřitažlivý, ošklivý mladík
(doslovně: zool. dudek)
úplně se vyčerpat vlivem
nadměrných požitků
vykouřit hašiš v nadměrném
množství
příslušník vyšší střední vrstvy
(doslovně: zabalený, složený)
oblečení (doslovně: obal, balení)
agresivní výrostek, chuligán
nepřitažlivá, ošklivá dívka
odejít, nechat na pokoji (doslovně:
utřít se, osušit se)

známka dostatečně (4/v ruštině 2)
(doslovně: kachna)
učitelka (mod. ymimenbnui\á)
hloupý, nechápavý člověk
(doslovně: nespis. ušatý,
s dlouhýma ušima)
otec (od angl. father)
známka výborně (l/v ruštině 5)
(od angl. five - pět)
prsa (doslovně: reflektory,
světlomety)
obličej (od ang\.face)
festival
negativní hodnocení (o něčem
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<jmeoGbiit
(f)ii3pa
cjnayxa
pwupax
(pWlbMdK
(pwiancbi

(pji3tn
(ppam\y3
(ppUK

(pymúuK
(pyípJlOGblU
(piopep
X
XdGCUlbHllK
xcieamb
xaep
xa3a
xaů

xaůno
xaůpacmbiú
XaJlHGU{UK
xama

humidní, řiťovej, řídkej,
sračkoidní, šitovej
tělák
tělák
fdda
biják, trhák
finance; cachy, chechtáky, keše,
lováky, love, lupeny, many,
mařeny, mergle, prachy, škvára,
vata, vejvar, voves, zrní
bejvák, kvartýr
frantík, fráninář
godzila, humus, hybrid, hydra,
jezinka, lochneska, mutant, netvor,
nestvůra, zjev, zrůda
fočno, fočus
humidní, humusáckej, řiťovej,
řídkej, sračkózní, šitovej
boss, kápo, šerif šéf

chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
bagrovat, baštit, dlabat, futrovat,
ládovat, luxovat, šrotovat
háro; deka, hříva
bejvák, kvartýr
čus bus, kuř buřt, pic, tě budka, tě
péro, tě péro bambáne, tě vidim,
zdarec, zdárek, zduř, zduř pero kuř
držka, huba, chlebárna, klapačka,
kušna, pant, pysk, tlama, zobák
hároš, mánička
1. břídil, fušer, packal
2. socka, sociál, vobejda,
bejvák, kvartýr

vyžírka

XUMllHKÚ

hajzl, óáčko, vécéčko
bodnout, helfnout, píchnout
fičet, hasit si, mastit, pádlovat,
plachtit, plavat, sypat, tachtit,
táhnout, valit
chemička; chemikářka

XUM03CI

chemička,

Xe3CUlbllUK
xennanymb
xwinmb

chemikářka

nekvalitním, špatném, odporném)
negativní hodnocení (o něčem
nekvalitním, špatném)
tělocvik
tělocvik (mod. (pmxyjibmypa)
filologická fakulta (v CR pouze:
filosofická)
kinofilm (mod. (pwibM)
peníze (doslovně: finance)

byt (od angl. fiat)
učitel francouzštiny (doslovně:
Francouz)
ošklivá dívka (od angl.freak monstrum, hříčka přírody)
fotbal (mod. (pymóon)
velmi negativní hodnocení
(odporný, nekvalitní)
ředitel školy (od něm. der Fůhrer
- vůdce; o Adolfu Hitlerovi)
ústa
jíst
vlasy (od angl. hair)
dům, byt
pozdrav při setkání

ústa
dlouhovlasý člověk (od angl. hair
- vlasy)
1. neprofesionál, diletant
2. příživník
dům, byt (doslovně: chalupa,
stavení na Ukrajině a jihu Ruska)
toaleta
pomoci (od angl. to help)
jít kam

učitelka chemie (doslovně:
chemička)
učitelka chemie
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držka, huba, chlebárna, klapačka,
kušna, pant, pysk, tlama, zobák
držka, huba, chlebárna, klapačka,
kušna, pant, pysk, tlama, zobák
držka, huba, chlebárna, klapačka,
kušna, pant, pysk, tlama, zobák
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
chobot; čuchometr, rypák, smrkáč,
sosák, trumpeta, zoban
fajfky, haksny, hnáty, hokejky,
kopyta, ploutve, protézy, sulcky
boss, kápo, šerif šéf

xjiedcuio
xjieóaJibiiuK
xjieóoepbi3Ka
xo66u

xočom
xodynu (pl.)
X03HUH
XOM eopK

domácák
čajka, dvója
řiťovej, řídkej, sračkoidní,
šit

xop
XpeilOGblŮ
xpeub
xpycmajibiifUK

šitovej

santus, vágus
lidovka
čus bus, kuř buřt, pic, tě budka, tě
péro, tě péro bambáne, tě vidim,
zdarec, zdárek, zduř, zduř pero kuř

xydojtcKa
X3ŮH

ústa
ústa
ústa
mužský pohlavní úd (doslovně:
záliba, koníček; od angl. hobby)
dlouhý nos (doslovně: zool.
chobot)
nohy (doslovně: chůdy)
ředitel školy (doslovně: majitel,
vlastník; pán domu)
domácí úkol (od angl. home work)
známka velmi dobře(2/v ruštině 4)
negativní hodnocení
negativí hodnocení (o něčem
nekvalitním, nepotřebném)
člověk sbírající prázdné lahve
umělecká škola
pozdrav při setkání (od angl. hey hej, haló)

n
ijenmp060Ů
ijiiíiKauymb
KOSO

hlavas, kápo
na

donést na koho, / napráskat,
naprášit koho

lídr, vedoucí (doslovně: tech.
středový, středící)
udat koho

H
naůnuK

nan

neaKiiymbCH

nen
neModan
nepeoneif
nepsHK

nepena
necamb

kebule, kokos, kotrba, koule, lebza,
makovice, palice, řepa, šiška,
škeble, škéca, škopek, tykev
škopek; kebule, kokos, kotrba,
koule, lebza, makovice, palice,
řepa, šiška, škeble, škéca, tykev
dát si francouzáka, mlasknout,
(v)o(b)líznout se, (v)ocucat se
typ, týpek, typan
chlebárna, klapačka, kušna, pant,
pysk, tlama, zobák
deska, pětka
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
fosílie, geronti
klepat, propírat / kecat, kydat,
lakovat, žvanit

hlava (doslovně: čajová konvice)

hlava (doslovně: káď, džber)

políbit se
člověk
ústa (doslovně: kufr)
deset rublů/korun
mužský pohlavní úd (doslovně:
červ)
rodiče (doslovně: lebky)
pomlouvat / vyprávět smyšlenky
(doslovně: drbat se, škrábat se)
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HUKCa
Humimb

KOZO

HlipUK
HOKiiymbiů
nyeaK

nyeuxa
Lil
uianaea
uicmnyHb
uiap

uiapaummb

mapuKU

lueaópa
uieapifeuezzep

uieeHÓHmb
uieeejibnymb

uiepiuaebiů

uiecf)
uaaaitymbiú
lumanymbCH
uiu3emb
UIU3UK

UIU3UHK
UIU30UÓ
uiupanymbCH

buchta, roštěnka, šťabajzna,
štěrbina
mydlit, rašit, rubat, řezat, třískat
koho, / dávat nakládačku,
spravovat fasádu komu
deska, pětka
cáklej, šáhlej, šiblej, pošahanej,
šouplej, trhlej, vadne/
frajer, typ, týpek
baba, borka

veselá dívka, obyčejně lehčích
mravů
bít, mlátit koho (doslovně:
opravovat, spravovat)

běhna, šlapka, šlápota, štětka
šampáňo, šáňo
koule; kebule, kokos, kotrba,
lebza, makovice, palice, řepa,
šiška, škeble, škéca, škopek, tykev
drandit, fičet, fofrovat, hulit,
mastit, mazat, padat, plachtit, prát,
smažit, svištět, sypat, tachtit,
túrovat, upalovat
balóny, melounky, kozenky,
vemínka
koště, roští, příšera, strašidlo, zjev

prostitutka; dívka lehkých mravů
šampaňské (doslovně: šampon)
hlava (doslovně: koule)

švarcenegr; hrana, hrouda, korba,
korbič, masér, nabušenec,
nařachanec, rambič, udělátor,
vazba, vazoun
prdelit se, slimejšit
cucnout si, dát si jednoho/jedno,
nasát, natankovat
brko, delfín, klacek, kláda, lano,
nádobíčko, nářadí, péro, pták,
vercajk
šéf; boss, kápo, šerif
cáklej, pošahanej, šáhlej, šiblej,
šouplej, trhlej, vadnej
šibnout, zvencnout se
cvokatět
1. exot, mešuge, pošahanec,
psychouš
2. fyzikář
schýza
exot, mešuge, pošahanec,
psychouš
bouchnout si, dát si, nastřelit se,
prásknout si, sjet se, střelit si,
šlehnout si, vysmažit se

deset rublů/korun
přihlouplý, bláznivý
mladík; muž
dívka; mladá žena

jít rychle

prsa (doslovně: balónky)
zanedbaná, špinavá dívka či žena
(doslovně: provazový smeták)
kulturista (podle Arnolda
Schwarzeneggerá)

jít pomalu
napít se alkoholu (doslovně:
pohnout, zahýbat)
mužský pohlavní úd (doslovně:
drsný, zdrsnělý, hrubý; chlupatý,
huňatý - o zvířeti)
ředitel školy (doslovně: hov.
představený, přednosta, vedoucí)
bláznivý, psychicky nenormální
zbláznit se
bláznit, chovat se podivně
1. blázen
2. učitel fyziky
schizofrenie
blázen (doslovně: med. schizoid)
užít narkotika nitrožilně
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uiupeeo
uiupeeoů
uiupnmbCH
uiKandbióamb
UlMCUllimb
uutapa
UlMOmKU
UUlOÓeJlb
utuonaK
umopxeiib

fet, matroš
feťák, smažka,
vykroucenec,
vysmaženec,
vypálenec
bouchat si, dávat si, frčet, práskat
si, smažit, šlehat si
pajdat, šmaťhat, vlíct se
hulit, práskat
jezinka, dorota, lama, mařka, zjev
hadry, vohoz
zoban; čuchometr, chobot, rypák,
smrkáč, sosák, trumpeta
čuchometr, chobot, rypák, sosák,
smrkáč, trumpeta, zoban
skoba

mnypKU (pl.)
uinopa

bachaři,
tahák

lumyKa

hadr, klacek, litr, papír, tác, talíř

uimyKapb

hadr, klacek, litr, papír, tác, talíř,
křusky
čárovat, (v)otáčet co

Uiy3USlK

luyuiepumb umo

prudiči

narkotikum k vnitřnímu užití
narkoman, užívající narkotika
nitrožilně
užívat narkotika nitrožilně
jít kam
kouřit narkotika
ošklivá, hloupá dívka
oblečení
velký nos (od něm. der Schnabel zobák)
velký nos
nos s hrbolkem (od něm. der
Schnorchel - potápěčská dýchací
trubice)
rodiče (doslovně: tkaničky)
nepovolená pomůcka při zkoušení
(od uinapeajiKa; doslovně:ostruha)
tisícová peněžní částka (doslovně:
kus)
tisícová peněžní částka
boty (od angl. shoes)
krást co

III
UfU

3
3ŮH
3CKCUiamop

HUfUK

budka, ciferník fasáda, fazóna,
kejhák, ksicht, tlama, vizáž

obličej

ejč, háčko, herák, héro
godzila, mutant, nestvůra,
příšera, zjev, zrůda

heroin
nepřitažlivá, ošklivá dívka
(doslovně: pohyblivé schody)

netvor,

1. bedna; čumbedna, telka
2. bedna; kebule, kokos, kotrba,
koule, lebza, makovice, palice,
řepa, šiška, škeble, škéca, škopek,
tykev

1. televize
2. hlava (doslovně: bedna,
skříňka)
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ODKAZY NA INTERNETOVÉ SLOVNÍKY MLUVY MLÁDEŽE,
RŮZNÝCH SLANGŮ A ARGOTU
I. I n t e r n e t o v é

slovníky

mluvy

mládeže

v

• České:
1. C O C A - C O L A : Slovník íeenagerského slangu. (1999)
Dostupné na WWW:<http://www.poslii 1S mevdal.cz/knihovna slovnik.php>
2. WEB STUDENTŮ 3.A G J V J : Slovník studentského slangu. (2002)
Dostupné na WWW^httpV/www.givjmazaci.w/.cz/slRn^
• Ruské:
1. EAEHHA, A. )Kapzon

uapKOManoe

u MonoděotcHbiů

cnem.

(2000)

Dostupné na WWW:<http://annahahina.narod.ru/slovarikl.html>.
2. KOJIECHHKOBA, T. Cnoeapb Monodeoicuozo cnema.
Dostupné na WWW:<http://www.pacn net/~odessa-mag/slovar/index.htm>.
3. COPOKOJ1ETOB, B. Cnoeapb Monodeoicuozo cnema. (2003)
Dostupné na WWW:<http://vadim-soft narod.ru/slenp/hf htm>
4. Cnoeapb Monodeoicuozo oicapzona.
Dostupné na WWW:<http://avtor-nfíi 7 vp g t e n.planetaknÍP.ru/read/414-1 ,html>
5. Cnoeapb Monodeoicuozo oicapzoua.
Dostupné na WWW:
<http://www.vbooks.ru/read hook/?id=79^W P y =fae833e9224he91b9e476b5a1094Rňrl^ p ,
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II.

Internetové

slovníky

různých

slangů

a

argotu

• České:
1. ČEŠKA, G. Gustíkova slangusta. (2001)
Dostupné na WWW:<http://www.hradec.org/gustav/slangusta.html>.
2. Marek, B. Brněnské hantec. Slovník brněnského hantecu. (1998)
Dostupné na WWW:<http://www.hantec.cz/hantec/slovnik/slovnik.htm>.
3. NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVA, H. Slovník prevence problémů působených návykovými
látkami pro rodiče a pedagogy. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999.
Dostupné na WWW:<http://www.plbohnice.cz/nespor/slovnik8.doc>.
4. SANANIM Drogová poradna. Slangový slovník. (2002-2003)
Dostupné na WWW:<http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=8>.
5. MATUŠKOVÁ, B. Slangový slovník.
Dostupné na WWW:<http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/drogy/BM/slang.htm>.
4. PAVLÍČEK, J. Vidlákův výkladový slovník. (2000)
Dostupné na WWW:<http://www.volnv.cz/ratcatcher/gallery/parby/slovnik.htm>.
5. GAUDLOVÁ, D. Slangový golfový slovník. (2000)
Dostupné na WWW:<http://www.a-ga-ma.cz/>.
• Ruské:
1. BRATVA COMMON SITES, INC. Enamnoú cnoeapb. (1997)
Dostupné na WWW:<http://www.bratok.com/dictionary/index.html>.
2. BYKBA XV: Eojibuioů EecmojiKoebiú Cnoeapb. (2002)
Dostupné na WWW:<http://www.zovu.ru/bes/>.
3. 3AXAPOB, A. KpamKuů cnoeapb čnamnoeo .mapeona. (2000)
Dostupné na WWW:<http://aferizm.ru/iargon/slovar.htm>.
4. JIOMTEB, A. T. Kopnopamueitbiů Jicapeon mm, nompe6nniou{nx napxomuKu. (1999)
Dostupné na WWW:<http://www.teneta.ru/rus/aa/argotrava.htm>.
5. OPJIEHOK: Cnoeapb mapeotia u cnema. (2003)
Dostupné na WWW:<http://orlenok4.narod.ru/iargon6.html>.
6. CH/^OPOB, A. Cnoeapb únamnopo j/capeona. (2000)
Dostupné na WWW:<http://www.zona.com.ru/fenya/slovar.shtml>.
7.11IHPÍIHOB, B. HapKOMancKuů cnoeapb Eanna UlupHnoea. (1998)
Dostupné na WWW:<http://imperium.lenin.ru/EOWN/eown7/dictionary/>.
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