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 Úvod  
 

Studie slangů různých zájmových prostředí jsou v současné době 

velmi populární díky pronikání slangových názvů do veřejného 

vyjadřování (hlavně publicistického) a vzhledem k tomu, že slovní 

zásoba tohoto nespisovného jazykového útvaru se neustále mění podle 

aktuálních potřeb společenství mluvčích, které ve svých pojmenovacích 

potřebách také nestagnují, je jejich zkoumání stále aktuální. Jsem 

dlouholetou hráčkou volejbalu a to jak na výkonnostní úrovni tak 

amatérské. Díky tomu jsem v kontaktu s velkým množstvím hráčů, 

trenérů i fanoušků tohoto sportu. Proto byl výběr zájmového prostředí 

velmi jednoduchý. Při studii materiálů k tématu jsem objevila práci 

Marie Terčové¹ vydanou roku 1987 v Západočeské vlastivědě věnované 

jazyku. Jedná se o studii sportovního slangu dvou různých sportů, 

jedním z nich je právě volejbal. Studie je zaměřená na slang volejbalový, 

volejbal zde zastupuje kolektivní sport nenáročný na pomůcky, 

srovnávaný se slangem sportovní střelby jakožto zástupcem 

individuálního sportu, pro jehož provozování je třeba množství různých 

pomůcek a zahrnuje mnoho disciplín. Slang sportovní střelby je pro moji 

práci irelevantní, studie ale obsahuje slovník volejbalového slangu, který 

mapuje jeho stav v 80. letech, tedy minimálně 25 let starý. Proto tuto 

práci použiji jako výchozí materiál. Marie Terčová
1
 vytvořila slangový 

slovníček čítající kolem 444 výrazů. Materiál sbírala v průběhu několika 

let a zaměřovala se hlavně na oblast západočeskou, nicméně, jak se 

v práci píše, jen málo výrazů je specifických pro určité teritorium, 

                                                      
1
 TERČOVÁ, Marie. Sportovní slang (volejbal a sportovní střelba). In: Západočeská vlastivěda. Jazyk. 

Západočes. nakl. : Plzeň, 1992. - ss. 203-237. 
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většina pojmenování jsou výrazy shodné pro celé volejbalové 

společenství. Cílem mojí práce je tedy porovnat současný stav sportovní 

volejbalové mluvy se slovníkem starým 25 let. Zjistit, zda a jak se slovní 

zásoba tohoto slangu změnila. Porovnat výsledky se závěry Marie 

Terčové.  

Vstupní hypotézy pro srovnání dvou zmíněných slovníků jsou: 

1) Současný slovník bude obsahovat menší množství výrazů 

vůbec a tím pádem i menší množství synonym. 

2) U značné části hesel došlo k významovým posunům. 

3) Ve výchozím slovníku budou v menší míře obsažena slova 

přejatá než ve slovníku současném. 

4) Při tvorbě výrazů se nejvíce uplatňují transpoziční postupy. 

5) Hesla, jež se vyskytují pouze ve výchozím slovníku, už 

současní mluvčí neznají, protože sportovní slang je v čase 

velmi variabilní. 
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1. Slang a národní jazyk 
 

Jak píše Jaroslav Hubáček
2
 v úvodu své knihy O českých slanzích 

– jazyk jakožto nástroj lidské komunikace plní svůj účel nejen ve 

spisovné podobě, ale díky měnící se moderní společnosti se uplatňují 

stále více i jeho nespisovné formy a vrstvy. Toto napsal v roce 1977. 

V dnešní době je to stále platné a aktuální.  

Národní jazyk je vymezen jako soubor jazykových prostředků, 

který pro přirozenou vzájemnou komunikaci užívají příslušníci jednoho 

národa. To platí i pro český národní jazyk.  Současný český jazyk jako 

národní jazyk Čechů je souborem nejrůznějších forem existence tohoto 

jazyka, rozrůzněným funkčně, sociálně, teritoriálně, rozdílně 

využívaným v různých typech komunikačních situací. Má tedy podobně 

jako jiné národní jazyky množství variet
3
.  Tyto variety samozřejmě 

vstupují do vzájemných vztahů, navzájem na sebe působí a ovlivňují se a 

uvnitř národního jazyka dochází ke zjevné dichotomii spisovnosti a 

nespisovnosti. Ve Stylistice češtiny
4
 rozdělují vrstvy národního jazyka 

takto:  

1.1 Strukturní útvary 

Strukturní útvary jsou útvary, které mají ucelený systém 

prostředků různých jazykových rovin, mají tedy celistvou jazykovou 

strukturu na úrovni skladby, tvarosloví, hláskosloví i lexikologie.  

                                                      
2
 HUBÁČEK, Jaroslav. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1979. s. 7. 

3
 KRČMOVÁ, Marie. Stratifikace současné češtiny. Online, 2005. 

4
 CHLOUPEK, Jan. Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1990. ss. 46-61. ISBN 80-04-23302-3. 
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1.1.1 Spisovný jazyk 

Jedná se o nejdůležitější, nejprestižnější útvar. Jako jediný útvar 

plní národně reprezentativní funkci a jako jediný se řídí kodifikací. Je na 

celém území stejný, a proto je užíván mluvčími a pisateli při 

sledování vyšších komunikačních cílů tzn. při oficiálním styku nebo 

odborných veřejných prezentacích. Je to jazyk úředníků, učitelů, vědců, 

právníků atd. Zde se jedná většinou o písemnou podobu jazyka nebo 

alespoň o projevy, které se opírají o předem připravenou písemnou 

podobu.  

I spisovná čeština se dá dále vnitřně diferencovat, například ze 

stylistického hlediska zde můžeme rozlišovat výrazy knižní, neutrální 

nebo hovorové. Hovorová čeština je mluvená forma spisovné češtiny, 

řídí se spisovnou normou, ale zahrnuje i některé nekodifikované 

prostředky. Není tedy brána jako samostatný útvar jazyka, ale jako 

součást široce chápaného spisovného jazyka a je hlavním nástrojem 

uživatelů jazyka při běžné komunikaci (komunikace, která nesleduje 

vyšší komunikační cíle).
5
 

1.2 Nespisovné útvary 

1.2.1 Teritoriální dialekt 

Teritoriální dialekty jsou teritoriálně neboli geograficky vymezené 

útvary podléhající normě užívané pro běžné mluvené dorozumívání a 

v menší míře jako nástroj ústní slovesnosti. Nářeční vyjadřovací 

prostředky – dialektismy plní funkci vyjádření společenské solidarity a 

sounáležitosti s daným okolím a intimity či privátnosti komunikačního 

prostředí. Často je obtížné stanovit hranici mezi jednotlivými dialekty a 

                                                      
5
 CHLOUPEK, Jan. Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1990. ss. 46-51. ISBN 80-04-23302-3. 
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v současné době dochází například v důsledku migrace obyvatel z vesnic 

do měst ke stírání a odumírání dialektů.
6
  

1.2.2 Interdialekt 

Interdialekty vznikají jako poslední vývojové stádium dialektu, 

jsou mezistupněm mezi spisovným jazykem a dialektem. Vznikají 

stíráním rozdílů mezi blízkými dialekty nebo pronikáním spisovného 

jazyka do tradičního nářečí. 

 Za interdialekt je na našem území považována obecná čeština. 

Vychází ze středočeského nářečí a používají ji jako primární jazyk 

komunikace lidé na území Čech a na okrajových oblastech jižní a 

západní Moravy.
7
 

1.2.3 Nespisovné poloútvary 

Za poloútvary označujeme takové jazykové formy, které nemají 

jazykové prostředky ze všech jazykových rovin, většinou obsahují pouze 

lexikální a frazeologická specifika to znamená, že se realizují pouze na 

rovině slovní zásoby. Jedná se většinou o jazykové prostředky používané 

v rámci komunikace mezi členy určité sociální skupiny, proto se někdy 

nazývají též sociolekty.  

1.2.3.1 Profesní mluva 

Profesní mluva je spojená s určitým pracovním prostředím. Je to 

zvláštní soubor vyjadřovacích prostředků zaměstnaneckých skupin, které 

používají při výkonu práce. Jedná se o užívání termínů a 

terminologických spojení bez zřetele k tomu, zda jsou používány 

spisovně či nikoli. Účelem je úspornost vyjadřování a jednoznačnost 

                                                      
6
 CHLOUPEK, Jan. Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1990. ss. 51-55. ISBN 80-04-23302-3. 

7
 Tamtéž.  
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v daných souvislostech. Příslušníci profesních skupin si často vytvářejí 

výrazy pro usnadnění vzájemné komunikace, proto se většinou jedná o 

jednoslovné pojmenování a některé výrazy ztrácí svoji významovou 

jednoznačnost bez zakotvenosti do pracovního prostředí. Často se 

uplatňuje proces univerbizace, tedy nahrazování víceslovné lexikální 

jednotky jednoslovným pojmenováním a některé výrazy profesního 

slangu mohou proniknout do spisovného jazyka.
8
  

1.2.3.2. Argot  

Rozumí se jím tajná mluva společensky izolovaných skupin, 

původně byl argot asociován s příslušníky nejspodnějších společenských 

vrstev, jako jsou například zloději, prostitutky či žebráci. Účelem této 

mluvy je, aby si navzájem rozuměli příslušníci určité skupiny a aby jim 

nerozuměl nikdo zvenku. Užívání argotu zároveň signalizuje příslušnost 

k takové skupině a solidaritu k jejím členům.
9
  

1.2.3.3 Slang 

Soubor speciálních výrazů a obratů spojený s určitým zájmovým 

nebo pracovním prostředím. Slovo slang má pravděpodobně původ 

v anglickém „s´language“ v překladu znamenající něčí jazyk. Stejně jako 

u argotu užívání slangu vyjadřuje solidaritu a sounáležitost ke skupině. 

Podstatou tvoření slangových výrazových prostředků je jazyková hra. 

Hlavním principem je pak vytváření pojmenování na základě podobnosti 

(metafora). Lidé stojící vně zájmových skupin často nerozumí významu 

slangových pojmenování, nesrozumitelnost však není jejich úkolem. 

Výrazy jsou často tvořeny zkracováním nebo redukováním víceslovných 

pojmenování na jednoslovné (univerbizace). Slangy se poměrně rychle 

                                                      
8
 CHLOUPEK, Jan. Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1990. s. 57. ISBN 80-04-23302-3. 

9
 CHLOUPEK, Jan. Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1990. s. 60. ISBN 80-04-23302-3. 
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mění v čase a mohou se místně lišit. Výjimkou je slang myslivecký, 

který je velmi stabilní a územně rozšířený.
10

  

  

                                                      
10

 CHLOUPEK, Jan. Stylistika češtiny. Praha: SPN, 1990. s. 59. ISBN 80-04-23302-3. 
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2. Přístupy ke slangu v odborné literatuře 
 

V předchozím teoretickém úvodu do pozice slangu mezi ostatními 

útvary a poloútvary jsem vycházela z České stylistiky. V chápání místa, 

obsahu a rozsahu slangu ale mezi lingvisty není jednota, proto podávám 

nástin dosavadních přístupů k tomuto jazykovědnému pojmu. 

V chronologickém pořadí uvedu nejzásadnější stanoviska významných 

českých jazykovědců, většinou uvedená v monografických statích nebo 

v teoretických pracích širokého záběru.  

 

2.1 František Oberpfalcer-Jílek 

Stať Argot a slangy
11

 tohoto jazykovědce z roku 1934 je 

považována za základní a výchozí pro mnohé další práce, které v tomto 

přehledu budu zmiňovat. Slangy jsou zde chápány jako rozvrstvení 

mluvené češtiny dle stavů. Argot definuje jako zvláštní jazyk zločinců 

z povolání a individuí jim blízkých a slang jako zvláštní jazyky všech 

ostatních společenských skupin. 

 

2.2 Pavel Trost  

Pavel Trost
12

 vychází ve svém příspěvku časopisu Slovo a 

slovesnost z roku 1935 z práce Oberpfalcera-Jílka. Mezi argotem a 

slangem nevymezuje zásadní rozdíly. Slangy přejímají některé výrazy 

z argotu a mají společnou podstatu, kterou je nahrazování slov pro věci 

afektivně zatížené. Jazyk odborný charakterizuje jako neutrální, přesný a 

                                                      
11

 OBERPFALCER-JÍLEK, František.: Argot a slangy. In: Československá vlastivěda. Sv. 3, Praha 1934, s. 311. 

12
 TROST, Pavel. Argot a slang. In: Slovo a slovesnost. 1. 1935. s. 250.  
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jednoznačný a jazyk zvláštní naproti tomu jako afektivní, s cílem 

zatajování významu a snahou o záhadnost. 

  

2.3 František Trávníček
13

 

Spisovný jazyk je popisován jako jazyk plnící dorozumívací úkon 

ve všech oblastech lidské činnosti pro celý národ, nářečí jsou pak jazyk 

sloužící dorozumívání necelonárodně jen členům národa v okolí jejich 

bydliště. Vedle lidových nářečí jsou zde i nářečí třídní nebo vrstvová, 

označení sociální považuje za nesprávné. Od spisovného jazyka nebo 

nářečí se odlišují tím, že zahrnují jistá zvláštní slova, nemají ale vlastní 

mluvnickou stavbu ani vlastní základní fond, toto přebírají od 

spisovného jazyka. Mluvčí většinou užívají hovorový spisovný jazyk 

nebo některé nářečí a slangové výrazivo, které se hláskově nebo tvarově 

může lišit v závislosti na dialektu, který mluvčí užívá. Dále se Trávníček 

zabývá příčinami vedoucími ke vzniku těchto třídních nářečí. Jsou jimi: 

a) nestejná potřeba výrazových prostředků po stránce věcné,  

b) zvláštní věcné pojetí některých věcí známých i jiným příslušníkům 

jazyka,  

c) působení citového zaujetí, různý citový vztah ke skutečnostem, 

 d) snaha některých společenských vrstev o výlučnost. 

 

2.4 Adolf Kellner 

Kellner
14

 v Úvodu do dialektologie užívá termínů nářečí vrstvové 

nebo společenské, či nářečí zvláštní (speciální). Společenské nářečí 

                                                      
13

 TRÁVNÍČEK, Jaroslav. Úvod do českého jazyka. Praha: SPN. 1952. ss. 44-48.  

14
 KELLNER, Adolf. Úvod do dialektologie. Praha: SPN. 1954. ss. 74-79. 
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vymezuje jako „soubory výrazových prostředků, kterými se od sebe 

navzájem odlišují uživatelé národního jazyka vlivem jistých 

společenských činitelů a kterých užívají určité společenské vrstvy.“ 

Společenská nářečí se od nářečí místních dle Kellnera liší: 

 a) tím, že nemají svoji vlastní gramatickou stavbu a základní 

slovní fond, 

 b) nikdy se nemohou vyvinout v samostatný jazyk, 

 c) slouží pouze uzavřené společenské skupině, kdežto místní 

nářečí slouží lidovým masám, 

 d) sociální dialekty se snaží odlišit od národního jazyka, kdežto 

místní jsou otevřena vlivu spisovného jazyka, 

 e) sociální nářečí není nikdy jediným jazykem mluvčího, ten 

používá místního nářečí čí hovorový spisovný jazyk spolu s výrazy 

vrstvového nářečí. 

 Vrstvové nářečí dále dělí na mluvu lidí spojených stejnou náplní 

svého zaměstnání (mluva horníků, rybářů nebo právníků). Dále si vlastní 

slovník vytvářejí skupiny lidí spjaté společným zájmem, zmiňuje, že 

v odborné literatuře se nazývá cizím slovem: slang. Třetím typem je 

mluva vrstev společensky izolovaných a ta se nazývá hantýrka nebo 

cizím slovem argot.  

 

2.5 Ladislav Dvonč
15

  

Ve svém příspěvku pro Slovo a slovesnost z roku 1957 podává 

stejné rozdělení sociálních nářečí jako Adolf Kellner. Nesouhlasí ale 

                                                      
15

 DVONČ, Ladislav. K otázkám sociálních „nářečí“. Slovo a slovesnost. 1957. ss. 180-183.  
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s označením sociální nářečí, nářečí spojuje pouze se smyslem 

zeměpisným a pro argot a slang navrhuje souhrnné označení žargon. 

 

2.6 Břetislav Koudela
16

 

V jeho práci se nově objevuje termín profesionální nářečí. Slangy 

a nářečí charakterizuje jako tendenci k záměrné deformaci lexikálních 

prostředků. 

 

2.7 Jan Chloupek 

Jan Chloupek
17

 třídí slangy na profesní mluvu, slang a argot. 

Profesní mluvu definuje jako mluvu skupin zaměstnanců, kteří při 

výkonu služby užívají termínů pro jejich výrazovou úspornost a 

jednoznačnost v daném pracovním kontextu, nezřídka též z důvodů lpění 

na tradici. Motivací a podstatou pro vznik slangových výrazů je jazyková 

hra.  

 

2.8 Lumír Klimeš 

Lumír Klimeš
18

 podává důkladný hodnotící pohled na chápání 

slangu ve své stati v Příspěvku k poznání západočeského slangu z roku 

1969. Preferuje termín sociální mluva, kterou dále rozděluje na slang a 

argot. Slang je pak rozdělen na profesionální a skupinový. Pro 

profesionální slang je charakteristická převaha funkce sdělovací, kdežto 

u skupinového slangu se výrazně projevuje i emocionální složka.  
                                                      
16

 KOUDELA, Břetislav. O tzv. nářečích sociálních. In: Sborník Pedagogického institutu v Ústí nad Labem. 

SPN 1960, ss. 3-16. 

17
 CHLOUPEK, Jan. O sociální a územní rozrůzněnosti češtiny. Naše řeč. 1969. S. 141. 

18
 KLIMEŠ, Lumír. Příspěvek. In: Příspěvek k poznání západočeského slangu. Habilitační spis UK Praha 1969. 
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2.9 Jaroslav Hubáček  

Kniha Jaroslava Hubáčka
19

 je první monografií z tohoto přehledu. 

Práce O českých slanzích je cele věnována tomuto tématu a ve své práci 

z ní vycházím. Hubáček uvádí skutečnost, že definovat slang není 

jednoduché, protože v dosavadní literatuře v tomto nenastala shoda a to 

jak v literatuře domácí, tak i zahraniční. Konsenzus není ani v termínu, 

proto existuje mnoho více či méně synonymních výrazů (sociální nářečí, 

společenské nářečí, speciální nářečí, vrstvová nářečí, společenská mluva, 

pracovní mluva, vrstvová mluva). Slang definuje dle mluvnice Jedličky a 

Havránka jako „soubor jistých speciálních názvů a obratů, kterých se 

užívá v běžném styku mezi členy pracovního nebo zájmového 

společenství kromě příslušné terminologie. Tyto speciální názvy a 

obraty, jimž se obecně říká slangové názvy (slangové výrazy, slangové 

pojmenování), vznikají z důvodů věcných i expresivních a na rozdíl od 

běžného výraziva se ve společenském styku mimo dané společenství 

(často vázané i na specifické prostředí) neuplatňují buď vůbec, nebo jen 

velmi omezeně.“  Kniha obsahuje kapitolu věnovanou hlavním aspektům 

slangu. Hubáček je dělí na jazykové a mimojazykové.  

Jazykové aspekty:  

1) Nespisovnost je jedním ze základních znaků slangových 

výrazů, často jsou to synonyma k pojmenováním spisovným. 

Míra nespisovnosti výrazů se ale liší. 

2) Dalším zásadním aspektem je komunikativní funkčnost 

slangového výraziva. Výraz má být výstižný, významově 

jednoznačný a stručný. Velmi často je motivací vzniku 

                                                      
19

 HUBÁČEK, Jaroslav. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1979. ss. 9-27. 



13 

 

slangových pojmenování univerbizace, sousloví se vyskytují 

velmi zřídka.  

3) Systémovost není u slangu tak zřetelná jako u strukturních 

útvarů, nicméně i slangové výrazy tvoří systém.  

4) Snaha o pojmovou diferenciaci může být větší či menší 

podle pojmenovacích potřeb konkrétního slangového prostředí. 

5) Různá pracovní a zájmová prostředí mají různé podmínky, co 

se týká stavu, propracovanosti, přístupnosti a stupně 

praktického užívání odborného názvosloví. Proto mají některé 

slangy mnoho převzatých pojmenování z jiných jazyků.  

6) I ve vrstvě slangových výrazů vedle sebe koexistují výrazy 

neexpresivní a výrazy s různou mírou expresivity.  

7) Posledním jazykovým aspektem, který Hubáček zmiňuje je 

skutečnost, že tvorba slangových výrazu je uzpůsobená tomu, že 

se jedná většinou o mluvené projevy a že se jedná o názvy 

motivované nikoli značkové.  

Mimojazykové aspekty  

Jsou v různých slanzích různé a o jiné intenzitě.  

1) Stupeň uzavřenosti prostředí se liší například ve vojenském 

slangu oproti studentskému. Prostředí vojenské je odříznuté od 

veřejnosti a tím pádem na něj nemá vliv, což se projevuje 

v ustálenosti výraziva. Dalšími ovlivňujícími faktory může být 

stáří prostředí.  
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2) Různé věkové složení mluvčích určitého slangu má na jeho 

podobu též vliv. Mladí lidé projevují častěji snahu o originální, 

vtipné či expresivní vyjádření než starší lidé.  

3) Dalšími výraznými faktory jsou faktory psychické, jako je 

snaha o jazykové vyjádření výjimečnosti činnosti, kterou 

společenství provozuje, či snaha o rychlé začlenění se do 

skupiny.  

Hubáček se dále zabývá konkrétními slangy, z nichž největší 

pozornost věnuje slangu železničářskému, ale i sportovní slang zde 

zaujímá podstatné místo.  

Sportovní slang reprezentuje jak zájmové, tak pracovní prostředí, 

vzhledem k tomu, že existují mluvčí, pro které je sport profesí, tak i 

amatérští sportovci, provozující sportovní činnost jako volnočasovou 

zábavu. Další skupinou, která šíří a používá sportovní slang je skupina 

sportovních žurnalistů, užívající slang pro zvýšení autentičnosti a 

bezprostřednosti zpráv a reportáží, a sportovní příznivci neboli fanoušci, 

kteří nutně nemusí sport provozovat, pouze se o něj zajímají a užívání 

slangu je pro ně výrazem sounáležitosti se sportovci. Nejčastěji se zde 

uplatňují pojmenovací postupy metaforické, metonymické či přejímání 

z cizích jazyků.  
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3. Současný přístup ke slangu 
 

Jako reprezentanta pro nastínění současného stavu vnímání slangu 

jsem vybrala Slovník nespisovné češtiny
20

 z roku 2006. Nespisovné 

útvary jsou zde děleny na teritoriálně omezené nespisovné útvary – 

nářečí (dialekt) a na větších územích vznikající útvary nadnářeční 

(interdialekt). Nejvýznamnějším interdialektem na našem území je 

obecná čeština, která se používá na celém území Čech a značné části 

Moravy. Nestrukturní útvary jsou potom vymezeny především sociálně, 

jedná se o slangy a argot. Dále lze rozlišovat „profesionalismy jako 

nespisovné názvy terminologické povahy a slangismy, které vykazují 

výrazný prvek citovosti a expresivity“. To platí pro slang v užším slova 

smyslu, termín se však užívá i pro nespisovné výrazy, které jsou součástí 

obecné češtiny.  

4. Způsoby tvoření slangových názvů 
 

Při obohacování slovní zásoby slangů se uplatňují stejné 

pojmenovávací postupy jako u ostatních útvarů národního jazyka. 

Rozdělují se na postupy: 

 a) transformační, slovotvorné, zahrnující odvozování, skládání či 

zkracování  

 b) transpoziční, které využívají již existujících pojmenování a 

patří mezi ně metaforické a metonymické přenášení významů či 

přejímání z jiných jazyků.
21

  

                                                      
20

 HUGO, Jan. Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf. 2006. ss. 21-23. 

21
 HUBÁČEK, Jaroslav. Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil. 1988. s. 14. 
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5. Sportovní slang 
 

Sportovní prostředí je pro vznik slangových výrazů ideální. Je to 

prostředí, kde se výrazně uplatňují emoce, a kvůli soustředění na to, aby 

sportovci podali co nejlepší výkon, jdou často zásady jazykové 

správnosti stranou. Při hře je hlavním cílem komunikace rychle, úsporně 

a jednoznačně předat informaci. Sportovní slangové výrazy často vnikly 

z důvodu absence terminologie v našem jazyce, tudíž jsou velmi častou 

cestou jejich vzniku výpůjčky z cizích jazyků, především angličtiny. 

Výraz v angličtině fungující jako odborný termín v češtině funguje jako 

výraz slangový. Slovník nespisovné češtiny
22

 uvádí stejně jako 

Hubáček
23

, že na vzniku a šíření sportovního slangu se nepodílejí pouze 

hráči. Kromě profesionálních sportovců spolu s jejich trenéry a 

sportovními funkcionáři uvádí další tři skupiny mluvčích: amatérské 

sportovce, sportovní žurnalisty a sportovní fanoušky. Sportovní slang je 

uváděn jako jedna z nejrozsáhlejších skupin tohoto poloútvaru.
24

 

  

                                                      
22

 HUGO, Jan. Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf. 2006. s. 32 ISBN 80-7345-098-4. 

23
 HUBÁČEK, Jaroslav. O českých slanzích. Ostrava: Profil, 1979. s. 66. 

24
 HUBÁČEK, Jaroslav. Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil. 1988. s. 22. 
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6. Volejbal – historie a charakteristika hry 
 

Vzhledem k tomu, že jsem na začátku práce uvedla teoretický 

úvod do problematiky slangu, považuji za vhodné podat také základní 

charakteristiku prostředí, se kterým je zkoumaná mluva spjata.  

Volejbal vznikl v roce 1895 v Massachusetts. Pod jiným názvem a 

i pravidla samozřejmě prošla značným vývojem, než došla do současné 

podoby. U nás se začal rozvíjet až po 1. světové válce. V roce 1921 

YMCA ustanovila první volejbalovou organizaci u nás – Volejbalový 

svaz. Důležitou roli při šíření hry a zvyšování její kvality hráli 

vysokoškolské týmy, později i středoškolské týmy a tělovýchovné 

organizace. V roce 1921 se také konalo první mistrovství republiky. Ve 

třicátých letech rozvoji volejbalu pomohlo trampské hnutí, které založilo 

Trampskou volejbalovou ligu, která vytvořila velkou konkurenci 

Volejbalovému svazu. Zástupci České republiky patřili mezi 

nejaktivnější při zakládání Mezinárodní volejbalové federace mezi roky 

1928-1934. 
25

  

Volejbal je týmová míčová hra. Slovo volejbal pochází 

z anglického „to volley the ball“, což v překladu znamená „odrážet míč“, 

domácí termín je odbíjená. Hra je charakterizovaná soupeřivou činností 

dvou družstev, která se snaží prokázat svou převahu tím, že lépe ovládají 

společný předmět – míč. Jedná se o nekontaktní hru, to znamená, že 

soupeřící družstva jsou od sebe oddělena sítí a každý hraje na své straně 

hřiště. Hra je rozdělena na jednotlivé sety a sety jsou rozděleny na 

rozehry. Každá rozehra začíná podáním a končí chybou na jedné nebo 

druhé straně a tudíž získáním bodu pro nechybující družstvo. Družstvo, 

                                                      
25

 BUCHTEL, Jaroslav. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum. 2005. ss. 13-14. ISBN80-246-1011-6. 
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které získá pravidly daný počet bodů dřív, vyhrává set. Po vyhrání 

určeného počtu setů, vyhrává tým celé utkání. Pro tento sport je 

charakteristická jeho materiální nenáročnost a malé nároky na prostor. 

 Každý tým je složen minimálně ze šesti hráčů, kteří mezi sebou 

potřebují komunikovat a to i přímo během hry a to nejen hráči mezi 

sebou, ale i s rozhodčím nebo trenérem. Tato skutečnost spolu 

s emocionálním, psychickým a tělesným vypětím během hry vytváří 

ideální prostředí pro vznik slangových výrazů. Pro hru je důležitá jak 

činnost jednotlivce, tak kooperace celého týmu. Hráči mají různé role, 

kterým přísluší různé aktivity, které potřebují být při komunikaci 

jednoznačně diferencovány.  
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7. Metody práce 

7.1 Místo výzkumu 

Průzkum byl prováděn hlavně na území Prahy a nejbližšího okolí, 

což se může zdát jako místně poměrně úzké prostředí. V současnosti ale 

do Prahy proudí lidé za zaměstnáním z celé republiky a je velmi častým 

jevem, že pokud ve svém rodném kraji provozovali sportovní činnost, 

hledají způsoby, jak v tom pokračovat. Většina pražských družstev má 

tedy rozmanité složení co do původu hráčů.  

V současné době jsou stále více populární amatérské soutěže, kde 

se mezi sebou utkávají smíšené týmy (zpravidla 2+4, minimálně dvě 

ženy a minimálně dva muži). Takovéto soutěže nemají žádné nároky na 

úroveň hráčů a tím pádem si zde mohou zahrát hráči jakéhokoliv věku a 

kvality a záměrem hry většinou nebývá výsledek ale relaxace ve 

společensky příjemném prostředí. 

Takovým místem, kde se setkávají volejbalisté z různých koutů 

republiky a různé věkové generace je pražská AVL (Amatérská 

volejbalová liga), která funguje od roku 1999 a z původního počtu 

čtyřiceti družstev se rozrostla na současných 188. Tato soutěž je 

pomyslný „melting pot“ volejbalové komunity Čech i Moravy. Z výše 

uvedených důvodů tedy považuji stanovení jednoznačného místa 

výzkumu za velmi problematické, protože hráči si samozřejmě svoji 

slovní zásobu berou s sebou. Vzhledem k tomu že stěhování za studiem 

či za prací do větších měst je velmi výrazným rysem naší doby, 

nepovažuji tedy úzké místo výzkumu za překážku, protože na jazyk 

působí jak jazykové tak mimojazykové vlivy a toto je jeden z nich. 

Dalším zajímavým aspektem této soutěže je, že svádí dohromady 

družstva, která jsou různorodá nejen původem hráčů, ale také věkem a 
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úrovní hry. Setkávají se zde tedy různé generace hráčů, muži i ženy, 

bývalí vrcholoví sportovci s amatéry, což je z hlediska komunikace mezi 

hráči jiné prostředí než mistrovská soutěž. Účelem komunikace není 

pouze korektní a stručná domluva, ale častěji pobavení spoluhráčů. 

Rozhovor mezi rozhodčím a hráčem amatérské soutěže se výrazně liší od 

komunikace profesionálního hráče a profesionálního rozhodčího. 

Amatérské soutěže svou nižší mírou formálnosti vytvářejí ideální 

prostředí pro rozvoj slangových výrazů.   

 

7.2 Tvorba současného slovníku 

K tomu, aby byl výchozí slovník s čím porovnávat, bylo nejdříve 

bylo potřeba vytvořit vlastní slovník v současnosti používaných 

slangových výrazů. K tomu jsem použila vlastní znalosti, odposlech na 

zápasech různých profesionálních i amatérských družstev a rozhovory 

s hráči. Dále bylo třeba oba slovníky (výchozí ze studie Marie Terčové 

z roku 1987 a současný slovník) pro lepší přehlednost sjednotit. Sjednotit 

formu a definice, pokud se význam shodoval. Vzhledem k tomu, že jsem 

pro potřeby práce musela být dobře obeznámena se slovníkem výchozí 

práce, bylo nutné hesla konzultovat s někým, kdo tento slovník neviděl. 

Velké množství výrazů totiž, ačkoli v aktivní slovní zásobě nefigurují, 

mají pro mluvčího srozumitelný význam a mohli by tak proniknout do 

současného slovníku. Proto jsem požádala tři uživatele volejbalového 

slangu, aby pročetli slovník výchozí a označili pro ně známé výrazy, 

které tím pádem oba slovníky sdílejí.  Následovalo dotazníkové šetření, 

jehož cílem bylo zjistit, zda výrazy, které se v novém slovníku 

nevyskytují a figurují pouze ve starším, jsou v povědomí volejbalové 

obce a při sběru materiálu jsem je nezachytila či zda zanikly nebo byly 
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nahrazeny. Druhým cílem dotazníku bylo doplnit současný slovník o 

další výrazy. Využila jsem možnost internetového dotazníku. Důvodem 

byl fakt, že jeho prostřednictvím je možné oslovit i družstva z různých 

koutů republiky, se kterými nejsem v přímém kontaktu, stejně jako 

funkcionáře či trenéry.  

7.3 Dotazník 

Jako jedna z metod práce bylo k vypracování slovníku provedeno 

dotazníkové šetření. Jeho primárním cílem ale bylo zjistit, zda slova z 

volejbalového slovníku 80. let (dále jako výchozí slovník), která 

nefigurují v nově vypracovaném slovníku (dále jako současný slovník), 

jsou uživateli zapomenuta úplně nebo zda ve slovní zásobě 

volejbalového slangu alespoň okrajově přetrvávají a proto nebyly při 

sběru zachyceny. Vstupní hypotézou bylo, že jen velmi malé procento 

respondentů nebo žádní nebudou významy vybraných výrazů znát. Aby 

se zajistila dostatečná návratnost dotazníku, nebylo možné zahrnout 

veškeré rozdílné výrazy. Vybrala jsem tedy pouze část a to na základě 

určitých kritérií. Význam mnohých slangových výrazů je pro jedince, 

kteří jsou s prostředím, ve kterém se výrazy používají, důvěrně 

obeznámeni, odvoditelný. Toto je dáno faktem, že slangová pojmenování 

často vznikají přenášením významů.  U takovýchto výrazů by mohly být 

výsledky dotazníku zkresleny tím, že by respondenti význam odhadli. 

Proto jsem vybrala 32 výrazů s 23 různými významy, které není možné 

jednoznačně odvodit (jako např. u výrazů: komenský nebo lišák, kde by 

respondenti mohli odvodit, že mají význam chytrého hráče). Sekundární 

cíl dotazníku byl sběr dalších aktuálních výrazů, které se nepodařilo 

zaznamenat předchozím sběrem dat. Proto jsem v dotazníku vytvořila 

prostor pro uvedení synonymních výrazů, které mluvčí aktivně užívají, 
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k výrazům, na které jsem se dotazovala. Touto cestou se slovník 

současného volejbalového slangu výrazně rozrostl.  

7.4 Vyhodnocení dotazníku 

 Jak už jsem předeslala, využila jsem možnosti internetového 

dotazníku. Hlavním důvodem byla snadná a rychlá distribuce i do 

vzdálenějších míst. Dotazník vyplnilo 362 respondentů z toho 193 mužů 

a 165 žen (zbylí 4 respondenti pohlaví neuvedli) ve věku od 15 do 88 let. 

Zahrnují jak registrované, tak i amatérské hráče, funkcionáře, trenéry i 

fanoušky a to hlavně z Prahy a Středních Čech, ale i z Jižních Čech, 

Moravskoslezského kraje, Severočeského kraje a Brna. Respondenti 

nevybírali z několika uzavřených možností, dotazník nabízel pouze 

možnosti a) nevím nebo b) jinou odpověď s prázdným polem pro 

vyplnění vlastní odpovědi. Následkem toho jsou odpovědi velmi 

různorodé a bylo potřeba je i přes automatické vyhodnocení přehodnotit. 

Automatické vyhodnocení například rozlišuje mezi odpověďmi bagr a 

Bagr, které jsou po významové stránce totožné. Pro účely mojí práce 

jsem odpovědi rozdělila do tří skupin. 

1) První skupina je a) nevím.  

2) Druhá skupina zahrnuje odpovědi možnosti b) jiná odpověď, 

kde respondenti napsali význam, který výrazu přisuzují, ale který není 

shodný s významem uvedeným ve slovníku. Tyto odpovědi by vlastně 

mohly spadat pod skupinu 1), ne ve všech případech to ale platí. Tomuto 

jevu se budu věnovat níže. 

3) Třetí skupina je také skupina odpovědí možnosti b), zde se ale 

význam shoduje s významem uvedeným ve slovníku.  
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Vybrané výrazy: 

1. čudla 

2. japan, japonec 

3. holič, podrazka 

4. naentlovaný míč 

5. naběrák 

6. pucka, puchr 

7. telefon 

8. čulibrk 

9. nastřelit figuru 

10. gramle 

11. krchňa 

12. zaskáčka 

13. cihla 

14. bolevák, habeš 

15. dát míč do kapsičky 

16. drak, plakát, špona 

17. čvachťák 

18. dát bambuli 

19. etovka, prcek, šoust 

20. koule 

21. čurda 

22. šetelička, šmrdla 

23. vejpal 

 

7.5 Výsledky vyhodnocení dotazníku 

 Výsledky odpovídají hypotéze, že většina uživatelů volejbalového 

slangu už vybrané výrazy nezná, nicméně pouze ve dvou případech 

úplně chybí respondent, který by význam uvedl (viz grafy 2 a 3). Kromě 

jednoho případu převažuje počet odpovědí nevím. Ve 12 případech z 23 

je to dokonce větší než 90% převaha. Pouze v 5 případech znalo význam 

výrazu více než 10% respondentů. Kompletní přehled výsledků u 
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jednotlivých výrazů uvádím v příloze ve formě výsečových grafů. Zde 

předkládám pouze některé zajímavé výsledky. 

 Graf 1 

 

 

Tento graf uvádím jako ukázku většinového výsledku. Přes 90% 

respondentů odpovědělo: nevím. Počet jiných odpovědí je 23, což je 

pravděpodobně důsledek otevřené možnosti a faktu, že výraz čvachťák ve 

značné míře nabízí různé konotace, takže respondenta svádí zkusit 

odpovědět. Pouze 3 respondenti odpověděli, že význam daného výrazu je 

dvojdotek míče. K otázce, zda znají jiný, synonymní výraz naprostá 

většina uvedla dvoják.  

92,81% 

6,35% 

0,83% 

17. Co znamená čvachťák? 

nevím 336(92,81%) 

jiná odpověď 23(6,35%) 

dvojdotek míče 3(0,83%) 
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Graf 2 

  

Graf 3  

 

 

91,46% 

8,29% 

0% 

13. Co je to cihla? 

nevím 332(91,71%) 

jiná odpověď 30(8,29%) 

vysoká nahrávka 0(0%) 

91,99% 

8,01% 

0% 

21. Co je to čurda? 

nevím 333(91,99%) 

jiná odpověď 29(8,01%) 

míč tečující pásku 0(0%) 
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Tyto grafy znázorňují jediné dva případy, kdy ani jeden 

z respondentů neuvedl správný význam daných výrazů. Pro úplnost u 

grafu uvádím i význam a nulovou hodnotu odpovědí.  

Graf 4 

 

Tento graf zaznamenává nejzajímavější výsledek. Výraz čudla 

Marie Terčová
26

 uvádí jako odbití míče v pádu. V současné době ho 

uživatelé volejbalového slangu používají pro nepovedený útočný úder. 

Nejdříve jsem se domnívala, že prvý význam musel být špatně 

zaznamenán. Ale vzhledem k tomu, že se v odpovědích vyskytuje (i 

když ve velmi nízkém počtu) i tato možnost, je pravděpodobné, že došlo 

k posunu významu. Jaroslav Hubáček v Malém slovníku českých 

slangů
27

 z roku 1988 uvádí u hesla čudla, že se jedná o rybářský 

slangový výraz znamenající malou rybu. Vzhledem k tomu, že další 

výrazy odpovídající významu odbití míče v pádu jsou ryba, rybka, 

                                                      
26

 
26

 TERČOVÁ, Marie. Sportovní slang (volejbal a sportovní střelba). In: Západočeská vlastivěda. Jazyk. 

Západočes. nakl. : Plzeň, 1992. s. 213.  

27
 HUBÁČEK, Jaroslav. Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil. 1988. s. 55.  

49,45% 

43,37% 

4,97% 2,21% 

1.Co je to čudla? 

nevím 179(49,45%) 

nepovedený úder 157(43,37%) 

jiná odpověď 18(4,97%) 

odbití míče v pádu 8(2,21%) 
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rybička, kapr nebo štika, je tu logická souvislost. U nového významu – 

nepovedený úder, žádná očividná souvislost není.  

Celkové výsledky dotazníkového šetření odpovídají vstupní 

hypotéze. U převážné většiny mluvčích vybrané výrazy z výchozího 

slovníku v aktivní slovní zásobě nefigurují. Nedá se ale říci, že by 

výrazy byly už zaniklé. Vzhledem k tomu, že slangové výrazy jsou na 

periferii slovní zásoby, dá se říci, že tyto výrazy jsou na periferii 

periferie a za dalších několik let pravděpodobně zmizí. V aktuálním 

slovníku mají zpravidla synonymní výrazy, které se užívají s větší 

frekvencí (naběrák = bagr, čudla = ryba, japonec = plachta, pucka = 

balon, gramle = stěna,…). Významnou roli by mohl hrát věk nebo 

původ respondentů, kteří uvedli správné významy. Další zkoumání by 

mohlo přinést zajímavé výsledky, ale vliv věku či původu na slovní 

zásobu není předmětem této práce. Nicméně rozpracování výsledků 

v tomto směru by mohlo být námětem práce diplomové.  
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8. Porovnání slovníků slangových výrazů z volejbalového 

prostředí  
 

Předkládám současný slovník a výchozí slovník, uvedený v práci 

Marie Terčové, pro porovnání. Hesla jsou řazena podle abecedy. 

Původně jsem chtěla použít řazení pomocí sémantických skupin dle 

Terčové. Ukázalo se ale, že zařazení slov není vždy jednoznačné a že se 

ne vždy v zařazení s autorkou shodnu (například označení bijec, 

bombarďák, bombař nebo bouchač jsou řazeny do sémantického okruhu 

hráči podle specializace a funkcí, dle mého názoru patří do skupiny 

hráčů podle charakteristických vlastností, stejně tak odrážeč nebo rybář). 

Ve většině výrazů se slovníky překrývají, v případech, kdy se význam 

shoduje, jsem převzala definici z výchozího slovníku. Pokud definice 

nebyla totožná s aktuálně užívaným významem, vytvořila jsem vlastní. 

Většinu srovnání uvádím tabulkovou metodou. Údaje v tabulkách 

(tabulka 1-7) týkající se výchozího slovníku jsou převzaté z práce Marie 

Terčové
28

.    

8.1 Poměrné zastoupení slovních druhů 

Pro oba slovníky je platný závěr, který uvádí ve své práci Marie 

Terčová. Jedná se o sledování zastoupení jednotlivých slovních druhů. 

Marie Terčová píše že „slangová pojmenování se realizují jen jako 

slovní druhy plnovýznamové.(…) Slangová pojmenování ve sportovním 

slangu jsou utvořena především podstatnými jmény (64,7%), slovesy 

(14,5%) a víceslovnými pojmenováními (19,7%). I víceslovná 

pojmenování jsou buď nominální, nebo verbální povahy. Ostatní slovní 

                                                      
28

 
28

 TERČOVÁ, Marie. Sportovní slang (volejbal a sportovní střelba). In: Západočeská vlastivěda. Jazyk. 

Západočes. nakl. : Plzeň, 1992. ss. 233-234. 
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druhy jsou zastoupeny okrajově“
29

. Srovnání procentuálního zastoupení 

slovních druhů uvádím v následující tabulce 1. 

Tabulka 1 

Slovník Podstatná 

jména 

Slovesa Víceslovná 

pojmenování 

Ostatní slovní 

druhy 

Současný 

slovník 55,5% 17,4% 19.9% 7,2% 

Výchozí 

slovník 
62,2% 13,1% 23,5% 1,2% 

 

Slovníky se shodují v tom, že v největším počtu jsou zde 

zastoupena podstatná jména, poté víceslovná pojmenování a slovesa a 

v nejmenší míře se zde vyskytují ostatní slovní druhy. Poměrně nápadný 

je rozdíl v procentech ostatních slovních druhů. V současném slovníku 

se totiž ve větším počtu objevují adjektiva (např.: zapikanej, 

zaparkovanej, vostrá, taženej, nalitej, dobrej).  

8.2 Poměrné zastoupení pojmenovacích postupů 

I závěry týkající se původu slangových pojmenování se od závěrů 

Marie Terčové výrazně neliší. Ve volejbalovém slangu převládají 

postupy transpoziční (metaforické a metonymické přenášení významu, 

tvoření víceslovných pojmenování a přejímání z cizích jazyků) nad 

transformačními (odvozování, skládání, zvláštní způsoby tvoření). Ve 

výchozí práci je to zdůvodněno tím, „že metaforické přenášení významu 

a frazeologická spojení skýtají možnost vyjádření expresivity, názornosti 

a aktuálnosti. Přejímání z cizích jazyků umožňuje ihned nahradit to, co 

                                                      
29

 
29

 TERČOVÁ, Marie. Sportovní slang (volejbal a sportovní střelba). In: Západočeská vlastivěda. Jazyk. 

Západočes. nakl. : Plzeň, 1992. s. 225.  
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v domácí terminologii schází, nebo je nedostatečné, složité, 

nenázorné.“
30

 Porovnání v procentech je uvedeno v následujících 

tabulkách.  

Tabulka 2 

Slovník Transformační postupy Transpoziční postupy 

Současný slovník 15,3% 81% 

Výchozí slovník 18,7% 79,5% 

Legenda: 

Transformační postupy: odvozování, skládání, jiné způsoby (zkracování, 

překrucování). 

Transpoziční postupy: metaforické a metonymické přenášení, tvoření 

víceslovných pojmenování a přejímání z cizích jazyků. 

  

                                                      
30

 
30

 TERČOVÁ, Marie. Sportovní slang (volejbal a sportovní střelba). In: Západočeská vlastivěda. Jazyk. 

Západočes. nakl. : Plzeň, 1992. s. 226.  
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Tabulka 3 

Slovník 1 2 3 4 5 6 7 8 

Současný 

slovník 
39,8% 19,3% 11,9% 16,9% 5% 0% 3,4% 4,7% 

Výchozí 

slovník 
45% 9,3% 12,4% 21,7% 3,5% 1,8% 4,5% 1,8% 

 

Legenda: 

1= Metaforické přenášení 

2= Metonymické přenášení 

3= Odvozování 

4= Víceslovná pojmenování 

5= Přejímání z cizích jazyků 

6= Skládání 

7= Zvláštní způsoby tvoření 

8= Postup tvoření neurčen 
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Z uvedené tabulky 2 je zřejmé, že se procentuální zastoupení 

četností jednotlivých pojmenovacích postupů změnilo. Některé změny se 

dají předpokládat, například vyšší četnost přejímek z cizích jazyků je 

dána všeobecným současným trendem obohacování slovní zásoby tímto 

způsobem. Kromě toho se také změnil jazyk, ze kterého přejímáme 

sportovní slang nejčastěji. Ve výchozím slovníku figurují přejímky 

převážně z němčiny (např.: mančaft z něm. „die Mannschaft“ = družstvo; 

špíl z něm. „das Spiel“ = hra) naproti tomu v současném slovníku se 

objevují přejímky především z angličtiny (aut z angl. „out“ = venku; lůzr 

z angl. „loser“ = poražený; headshot z angl. „head“ = hlava + „shot“ = 

výstřel).  

U výrazů převzatých z angličtiny se často jedná o tzv. 

interslangové prvky neboli pojmenování vyskytující se v jazykových 

projevech slangových mluvčích různých sportovních odvětví (např.: aut, 

setbol, timeout, servis, lob,…).  

Některé výrazné změny jako zdvojnásobení četnosti 

metonymických pojmenování tak jednoduše vysvětlit nelze.  

V tabulce je pod číslem 8 uvedeno také procento výrazů, kde 

nebyl pojmenovávací postup určen. U výrazů čudla, šudla, haluz, minela 

nebo pumlíč lze těžko zjistit, jakým postupem vznikly. 

Kompletní slovníky jsou k nahlédnutí jako přílohy, zde 

předkládám pouze tabulku výrazů (tabulka 4), ve kterých se slovníky 

liší, protože je to část, které bude věnována největší pozornost. 

 

Tabulka 4 

Současný slovník 2011/2012 

 

Výchozí slovník 1987/1988 
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A  
 

A  

amatér 
špatně hrající 

hráč 
  aerovka 

TJ Aero Odolena 

Voda 

amerika 
odbití míče v 

pádu 
  alka-test test na alkohol 

aut 

míč, který 

spadne mimo 

hřiště 
      

B     B   

balon míč   bačkora měkký míč 

bejkárna 
špatná herní 

rozhodnutí 
  bafat 

nekoncentrovat se 

na hru 

beton blok   bafik 

funkcionáři 

volejbalových 

oddílů 

bodovka 
situace, ze které 

je jistý bod 
  bafuňář 

funkcionáři 

volejbalových 

oddílů 

bochánek 
nižší a rychlejší 

náhra do kůlu 
  bedna 

chytře hrající 

zkušený hráč 

brankář 

soupeřův hráč, 

který hraje i 

míče letící do 

autu 

  bencovka 

nahrávka - herní 

signál dle 

nahravače Pence 

budka 
míč končící na 

hlavě soupeře 
  bolevák 

nedokonalá hra 

soupeře 

bulhar 

hráč, který za 

každé situace co 

nejsilněji útočí 

  bombař smečař 

bušič dobrý útočník   bramboračka 
nedokonalá hra 

soupeře 

bušit prudce smečovat   brzda 
herní signál, 

nahrávka 

      bufet 
úder končící na 

hlavě soupeře 

C     C   

clonit 

stát ve výhledu 

přijímajícímu 

hráči 

  candát 

ojedinělé 

pojmenování pro 

odbití míče v pádu 

vpřed 
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      cedník 
špatně postavený 

nebo děravý blok 

      cihla vysoká nahrávka 

      clona 
herní signál, 

nahrávka 

Č     Č   

čára 
míč trefený 

přesně na čáru 
  čajíček špatný hráč 

čelovka 
zasažení hráče 

míčem do hlavy 
  čapač 

hráč dobře hrající 

v poli 

čistit 

hrát v poli 

obětavě (i v 

pádu) 
  černoch 

útok z rychlé 

nahrávky 

čtyřka 
 zona na hracím 

poli 
  čeřen síť 

čudla 
nepovedená 

smeč 
  čudla 

odbití míče v pádu 

vpřed 

čuně 
míč tečující při 

letu pásku 
  čulibrk špatný hráč 

      čurda míč tečující pásku 

      čvachťák dvojdotek míče 

D     D   

dát bod 
dáme bod, je 

motivační pokřik 
  dát bambuli 

dát poslední bod v 

setu 

dát příjem 

(dáme příjem) 

motivační pokřik 

pro úspěšné 

zpracování 

podání 

  dát do kapsičky 
zahrání míče pod 

nohy blokařů 

dát si míč na 

gumičku  

(dejte si to na 

gumičku) říká 

se, pokud 

někomu neustále 

utíká míč 

  dát pod ruku přesná nahrávka 

dekl dobrý blok   dát střechu 
zablokovat 

smečaře 
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dlouhá diga 

smeč úhlopříčně 

soupeřovým 

polem v nejdelší 

možné dráze 

  dát to na něj 

(dej to na něj) 

pokyn k podání na 

slabého hráče 

dobrej 
míč, který spadl 

do hřiště 
  dělník 

hráč dobře hrající 

v poli 

dostat kanára nezískat ani bod   dostat mezi rohy 
být trefený do 

hlavy 

dotáhnout 
dohnat 

soupeřovo skóre 
  dostat mezi světla 

být trefený do 

hlavy 

dotáhnout to k 

anténě 

nahrát míč až na 

kraj sítě 
  dostat strejce 

být trefený do 

hlavy 

dotáhnout to na 

kůl 

nahrát míč až na 

kraj sítě 
  drajver smečař 

dvojka 

1) zóna na hřišti 

2) hrát dvojku 

znamená 

smečovat z kůlu 

  drak smeč mimo hřiště 

dřevák 
špatně hrající 

hráč 
  duel 

utkání rekreačních 

volejbalistů 

      dupák 
útok z rychlé 

náhry 

E     E   

esíčko 
přímý bod z 

podání 
  elpaso horní okraj sítě 

estonec 
vrchní podání 

bočné 
  éro smeč mimo hřiště 

      etovka rychlá nahrávka 

      exovka 
dlouhá nahrávka 

na kůl 

F     F   

      fakir rozhodčí 

      fasáda forma 

      foukač rozhodčí 

G     G   

      gramle blok 

      guma 
hráč s dobrým 

výskokem 

H     H   

haluz 
nevydařený 

útočný úder 
  habeš špatná hra soupeře 
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headshot 
zasažení hráče 

míčem do hlavy 
  házet nahrávat 

hlavička 
zasažení hráče 

míčem do hlavy 
  hodit to tam 

pokyn pro 

nahrávače, aby 

hrál přes síť 

hodit rybu 
odehrát míč v 

pádu 
  holič rozhodčí 

homerun 
úder letící za 

hranice hřiště 
  hopan 

hráč s dobrým 

výskokem 

hopík 
hráč s vysokým 

výskokem 
  hope 

upozornění, že 

podávající hráč 

skáče 

hrát do lajny 

útočit podél čáry 

ohraničující 

hřiště 
  hopša 

upozornění, že 

podávající hráč 

skáče 

hrát na prdě 
hrát na pozici 

smečaře 
  houpačka 

střídavá výkonnost 

družstva v zápase 

      houpačková série 
střídavá výkonnost 

družstva v soutěži 

      housle 
zisk nejvýše 6 

bodů 

      houslista špatný hráč 

      hrábě 
převrácené dozadu 

ohnuté prsty 

      hráblo blok 

      hrací teplota 

teplota ideální pro 

podání 

optimálního 

výkonu 

      hrát na prezidenta 
hrát na poslední 

bod v setu 

      hrát prostředek hra na 3. a 6. zóně 

      hrát vo něj 
rozehra prvního 

míče o zem 

      hugo rozhodčí 

      hvízdálek rozhodčí 
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CH     CH   

      chytit kanára prohrát s nulou 

I     I   

      ipéeska Slavia IPS Plzeň 

      ipska Slavia IPS Plzeň 

      iveta herní kombinace 

J     J   

jednička 
 zóna na hracím 

poli 
  japan plachtící podání 

jednonožka 

rozběh na smeč, 

kdy se útočník 

odráží jen z 

jedné nohy 

  japonec plachtící podání 

jezdit 

hýbat se rychle v 

poli a vybírat 

míče 
  japonsko plachtící podání 

jít do lajny 
útočit podél 

lajny 
      

jít na prdu 
hrát na pozici 

smečaře 
      

jít za ránou tvrdě útočit       

jsme na nich 

dostat se na 

stejné skóre jako 

soupeř 
      

K     K   

kavka 
hráč, dělající 

hloupé chyby 
  katr síť 

kobra 

úder přes sít 

jednoruč 

ohnutými prsty, 

beachový 

  kavkárna školácké chyby 

koncovka 

posledních 

několik bodů 

setu 

  ke strojům povel k rozcvičení 
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koncový hráč hráč, který kazí   kladivo 
vrchní podání 

čelné 

kopec vysoká nahrávka   klouzanda blátivé hřiště 

kopyto 
špatně hrající 

hráč 
  knedlík 

úder končící na 

hlavě soupeře 

koule míč   kočka-myš 

střídavé úspěchy 

družstev v boji o 

vítězství 

kraják 

hráči stojící v 

poli na krajích 

hřiště 
  kohinor rozhodčí 

kulička míč, bod   kolík útočný úder z kůlu 

      komenský chytrý hráč 

      koule 
základních šest 

hráčů 

      kouřit 
nekoncentrovat se 

na hru 

      krchňa 
nevydařený útočný 

úder 

      kříž 
signál ke křížení 

dvojice útočníků 

      křížek 
signál ke křížení 

dvojice útočníků 

      kulík útočný úder z kůlu 

      kůže míč 

      kvalitní lavička kvalitní náhradníci 

L     L   

lajna 

1) ohraničení 

hřiště 2)  

ohlášení, že míč 

spadl do hřiště 

  lepeňák míč 
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lama 
špatně hrající 

hráč 
  levák 

smečař hrající 

levou rukou 

lejt 
hrát krátký úder 

za blok 
  lišák hráč hrající chytře 

lepit 
nahrávat příliž 

blízko síti 
  litva 

vrchní podání 

bočné 

lízat lajnu 

míč dopadl 

alespoň částečně 

na okraj hřiště  
  lokotka 

TJ Lokomotiva 

Plzeň 

lob 
umístěný 

technický úder 
      

lobánek 
umístěný 

technický úder 
      

lobovat 
hrát technický 

umístěný úder  
      

loser 
špatně hrající 

hráč 
      

lůzr 
špatně hrající 

hráč 
      

M     M   

malůvka 
dobrá přesná 

náhra 
  máchnout pádlem tvrdě zasmečovat 

martin růžek 

míč trefený 

přímo do rohu 

hřiště 

  mašle 
páska u horního 

okraje sítě 

máslo 

špatný 

ovlivnitelný 

rozhodčí 

  mates 
úder končící na 

hlavě soupeře 

metr za 

nahrávka na 

středu sítě za 

hlavu nahrávače 

  máznout vytlouct blok 

mezi kozy 

míč, který 

dopadne mezi 

dva hráče 
  medicinbál druh míče 

mičuda míč   měchejř druh míče 

minela 
nevydařený 

útočný úder 
  měkota špatný hráč 

mrdka 
nevydařený 

útočný úder 
  mergle míč 

mrcha 
nevydařený 

útočný úder 
  míč vypad míč v autu 
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mrkev rozhodčí   mít navrch 
vedoucí družstvo 

má navrch 

      mít pauzu 
nekoncentrovat se 

na hru 

      mlat 
hřiště s tvrdým 

povrchem 

      monoblok jednoblok 

      mrakobijec smečař 

      myslivec chytrý hráč 

      myslivna chytrý hráč 

N     N   

na doskok 

nahrávka pro 

hráče na zadních 

pozicích 

  naběrák 
odbití obouruč 

spodem 

na komoru 
zasáhnout 

soupeře 
  nabitá lavička kvalitní náhradníci 

nalitý 
nahrávka velmi 

blízko k síti 
  naentlovat 

zahrát útočný uder 

přesně do rohu 

nebo na čáru 

neblok 
hráč, který 

neblokuje 
  nahodit to pokyn k nahrávce 

neblok za blok 

herní systém, 

kdo neblokuje, 

jde za blokaře 

vykrývat 

  nalomit 

nalomit soupeře 

znamená, že ztratí 

odhodlání vyhrát 

nový vedoucí 
družstvo, které 

převezme vedení 
  namalovat to dobře nahrát 

      namazat se 
ztrácet body 

vlastními chybami 

      nasadit blok sestavit blok 

      nastřelit figuru 
zasažení hráče do 

těla 

      netrefit čtverec 
míč zahraný do 

autu 

      nula 
vysoká dlouhá 

nahrávka do kůlu 
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O     O   

      obíhačka 
signál, kdy smečař 

obíhá nahrávače 

      obojživelník univerzál 

      óbr přestup 
přestup hráčů z 

týmu do týmu 

      obsloužit 
obsluž ho je výzva 

pro nahrávače 

      odrážeč 
špatně přijímající 

hráč 

      odrovnat zablokovat někoho 

      odskok 
útok z polovysoké 

nahrávky  

      oficiál 
oficiální soutěžní 

míč 

      oklepávačka slabý útočný úder 

      okurka vysoký hráč 

P     P   

pajp 
útok ze zadní 

pozice na středu 
  palice chytrý hráč 

parohy 

míč, který projde 

blokaři mezi 

rukama 
  pan nahravač dobrý nahrávač 

páska horní okraj sítě   papírák slabé podání 

pentle 
míč tečující 

pásku 
  parohy 

špatně nastavené 

ruce na bloku 

pětka 
nahrávka na 

středu 
  partyja družstvo 

pinkaná 

nekvalitní hra s 

malým 

procentem 

prudkých útoků 

  pas horní okraj sítě 

plácal 
špatně hrající 

hráč 
  paskvil špatná hra soupeře 

plachta plachtící podání   paso horní okraj sítě 
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plavat v saku 
dotýkat se při 

hře sítě 
  pastelky 

převrácené dozadu 

ohnuté prsty 

počapat 
zvedat míče v 

poli 
  pečetit uzavřít utkání 

podan podání   pentle horní okraj sítě 

póďo podání   pérák 
hráč s vysokým 

výskokem 

pohoupat  

míč, který jde 

přes pásku, kde 

chvíli balancuje 

  pískač rozhodčí 

poslat blok na 

párek 

nahrát nečekaně, 

takže blok 

nestihne dojít na 

místo 

  pískálek rozhodčí 

poslat míč do 

kytek 

zahrát míč do 

autu 
  pískátko rozhodčí 

posouvat nahrávat   pískoviště beachové hřiště 

posunout do 

lajny 

přemístění 

bloku, hráče, či 

útoku blíže k 

lejně 

  plac hřiště 

použitej blok 

blok o který 

útočník zahraje 

míč do bodu 

  plachtit 

skákat na blok bez 

správného 

postavení 

prášit 

pokud se míč při 

dopadu dotkne 

lajny tak "práší" 
  plakát 

úder letící mimo 

hřiště 

přeďák 
hráč na síti, na 

útoku 
  plážovka špatná hra soupeře 

přejít 

přejde! Znamená 

varování, že 

soupeř přehraje 

míč přes síť 

  plynojem 
úder letící mimo 

hřiště 

přístřel rychlá nahrávka   plynovod 
úder letící mimo 

hřiště 

pumlíč míč   podrazka rozhodčí 
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půlitr 

hra jednoruč 

spodem pěstí, 

jako když 

zvedáme půlitr 

  podtrhovač rozhodčí 

      posera špatný hráč 

      poslat to na něj 

pokyn pro 

útočníka nebo 

podávajícího 

      potrubí 
úder letící mimo 

hřiště 

      pouťák 
snadné utkání se 

slabím soupeřem 

      prápor síť 

      prcek 
smeč z rychlé 

nahrávky 

      prezident  poslední míč setu 

      prostředek  
třetí a šestá zóna 

hřiště 

      první míč příjem podání 

      přeháňka 
dlouhá nahrávka 

na kůl 

      přehrát 
být lepší než 

soupeř 

      přehřátej nervózní hráč 

      přikrýt zablokovat hráče 

      příroďák 
hráč talentovaný 

od přírody 

      přišít 

zahrát útočný uder 

přesně do rohu 

nebo na čáru 

      pucka míč 

      puchr míč 

      pustit do kytek zahrát míč do autu 

      půjčit mu to 
pokyn pro 

nahravače 

      půlka 
herní signál, 

nahrávka 
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R     R   

raketa 
útok letící za 

hranice hřiště 
  ropovod 

úder letící mimo 

hřiště 

roládička 
rolovaný 

umístěný útok 
  rozdělit to 

pokyn pro 

nahrávače 

rozbíjet parkety 

prudce 

smečovat, takže 

soupeř nemůže 

míč zpracovat 

  rozhejbačka rozcvičení 

rozhodit 
nahrávkou 

roztrhnout blok 
  rozhodit to 

pokyn pro 

nahrávače 

růžek 

míč trefený 

přesně do rohu 

hřiště 
  rozjet to motivační pokyn 

ryba 
míč vybraný v 

pádu 
  rozklíženej nervózní hráč 

      rybář 
hráč, který je často 

v síti 

Ř     Ř   

řepa 
zasažení hráče 

míčem do hlavy 
      

řezník rozhodčí       

S     S   

sekat 

pokyn pro 

smečaře, aby 

útočil vší silou 

  servisman podávající hráč 

servis podání   shodit zablokovat hráče 

servo podání   schody 

signál podle výšky 

výskoku útočníků 

zapojených 

sestřelit 
zasáhnout 

soupeře 
  skipi 

hráč s dobrým 

výskokem 

setball, setbol 
poslední míč 

setu 
  skokan 

hráč s dobrým 

výskokem 

signál 
domluvená 

nahrávka 
  slabota špatný hráč 

skládat 
dávat body 

úspěšnými útoky 
  smečák smečař 
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sklopka 

míč sklopený na 

soupeřovo hřiště, 

útok bez síly 

  sokol lavička kvalitní náhradníci 

skluz 

odbití míče v 

pádu (na 

parketách) 

  spláchnout 
snadno vyhrát nad 

soupeřem 

skříň dobrý blok   spoďár spodní podání 

smáznout 
jednoznačně 

porazit soupeře 
  srážet prudce smečovat 

spát 
nedávat na hřišti 

pozor 
  staročech 

systém z 

volejbalové 

historie s jedním 

smečařem a 

jedním 

nahrávačem 

spodní skákaný 
účinné spodní 

podání 
  strčit mu to 

pokyn pro 

nahravače 

sto tam, dvěstě 

zpátky 
dobrý blok   strejda 

úder, který končí 

na hlavě protihráče 

strop vysoká nahrávka   strkač nahrávač 

      střel 
krátká rychlá 

nahrávka 

      střelenka 
krátká rychlá 

nahrávka 

      střílet činnost nahrávače  

      sundat ho zablokovat hráče 

      svlačec vysoký hráč 

Š     Š   

škodná 
špatně hrající 

hráč 
  šavle 

smeč bočním 

úderem přes hlavu 

šlupka prudká smeč   šetelička slabý útočný úder 

šňůra řada bodů   šetelka slabý útočný úder 

šolíchat hrát bez razance   šmrdla slabý útočný úder 

šudla 
nevydařený 

útočný úder 
  šmrdlák slabý útočný úder 

šumivka 
poslední míč 

setu 
  šoust rychlá nahrávka 
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šupa prudká smeč   špička 
herní signál, 

nahrávka 

šuplík 

do šuplíku - míč 

propadne mezi 

rukama bloku a 

páskou 

  špíl volejbalová hra 

      špona 
úder letící mimo 

hřiště 

      štika 
míč odehraný v 

pádu 

      šuplík 

smeč z rychlé 

nahrávky z okraje 

sítě 

      šutrař smečař 

      švestka míč 

T     T   

taženej 
míč podržený na 

ruce 
  tahák nečisté odbití 

teč 

 hráč se dotknul 

míče, který letěl 

do autu (zejména 

na bloku) 

  tandem 
signál dvou 

útočníků za sebou 

tečka 
zasažení hráče 

míčem do hlavy 
  téct prohrávat 

tečka 
poslední míč 

setu 
  teč 

míč, který se 

dotkne horního 

okraje pásky a 

přepadne do 

soupeřova pole 

tlačit hrát agresivně   tečka 

míč dotýkající se 

horního okraje sítě 

při přeletu na 

stranu soupeře 

tragéd 
špatně hrající 

hráč 
  telefon 

úder končící na 

hlavě soupeře 

trojka 

1) pozice nahřišti 

2) rychlá 

nahrávka na 

středu za hlavu 

  tenisák 
vrchní podání 

čelné 
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tužka špatná hra   tlouct prudce smečovat 

      trefit ho 

pokyn pro 

podávajícího 

hráče, aby podal 

na slabého hráče 

      trefit na komoru 
zasáhnout soupeře 

do hlavy 

      trubka 
úder letící mimo 

hřiště 

U     U   

účko univerzál   úlivka 
krátký nečekaný 

míč 

uhrát 

uhraj! Je pokyn 

pro hráče, který 

hraje na 

soupeřovu stranu 

v těžké situaci 

      

urvat se 
získat si bodový 

náskok 
      

ustoupit 

zaujmout 

obranné 

postavení v poli 
      

utáhnout míč zkrátit útok       

už se vezou 

pokřik proti 

soupeři, který 

začíná ztrácet 

hru 

      

V     V   

Václavák 
středový prostor 

hřiště 
  vál hřiště 

vejda vysoká nahrávka   valcha hřiště 

vlát jako prapor špatný blok   vbíhač vbíhající nahrávač 

volejbalová 

čítanka 

dobře odehraný 

míč 
  vbíhačka 

situace, kdy ze 

zadní řady vbíhá 

nahrávač 
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voprášit blok 
zahrát míč o 

blok do autu 
  včelička hráč dobrý v poli 

vostrá 

úder letící 

horizontálně 

polem soupeře v 

nejkratší 

trajektorii 

  vejbor 

funkcionáři 

volejbalových 

oddílů 

vošoustnout blok 
útočit s dotekem 

bloku 
  vejpal podání 

votočit to do 

lajny 

zahrát smeč po 

lajně 
  véešky 

TJ Slavia VŠ 

Plzeň 

vybít 
zasáhnout 

soupeře 
  vejšky 

TJ Slavia VŠ 

Plzeň 

vyčapat vzít míč v poli   vidle 
převrácené dozadu 

ohnuté prsty 

vykrejvat 

čekat pod 

blokem na 

odražené míče 
  vobalit ho zablokovat hráče 

vymetat 

pavučiny 

trefit míč přímo 

do rohu hřiště 
  vobrátit to 

otočit průběh 

utkání 

      vobtěžovat ho 

zaměřit podání 

nebo útok na 

konkrétního hráče 

      vočurat 
porazit snadno 

soupeře 

      volejbanda volejbal 

      votravovat ho 

pokyn pro 

podávajícího 

hráče, aby podal 

na slabého hráče 

      vybulit 
porazit snadno 

soupeře 

      vyčoudit 
porazit snadno 

soupeře 

      vydání podání 

      vygumovat zablokovat hráče 

      vyhledat ho 

pokyn pro 

podávajícího 

hráče, aby podal 
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na slabého hráče 

      vykouřit 
porazit snadno 

soupeře 

      vykrytí 
vykrytí volného 

prostoru v poli 

      vymazat zablokovat hráče 

      vyndat kolíky 

vyndej kolíky je 

rada pro hráče, 

který má při hře 

převrácené dozadu 

ohnutéprsty 

      vyrazit 
začít utkání 

náporem 

      vysavač hráč dobrý v poli 

      vysbírat zvedat míče v poli 

      vystřelit 
zahrát rychlou 

nahrávku 

      vyšít prudce zasmečovat 

      vytloukač smečař 

      vyzývačka 

rozcvičení s 

míčem ve dvojici, 

kdy se hráči 

navzájem pokřiky 

povzbuzují 

Z     Z   

zabejčit zasnažit se   zabalit zkazit útočný úder 

zabít do debla 
dát ránu blízko 

za síť 
  zabiják smečař 

zaďák 
hráč hrající v 

poli 
  zabít to 

zasmečovat tak, že 

družstvo nemůže 

míč dál zpracovat 

zahrát svoje 

hrát na své 

úrovni, 

nepřizpůsobovat 

se soupeři 

  zadeskovat zablokovat hráče 



50 

 

zahřejvat lavičku 
nebýt nasazován 

často do zápasu 
  zadunět prudce zasmečovat 

zaklopit to 

zkrátit úder 

zaklopením 

zápěstí 
  zahřívací výkon nehrát naplno 

zapářka 
nevydařený 

útočný úder 
  zálivka 

překvapivý krátký 

míč 

zapikanej 

hráč, který je na 

patách (není 

schopen včas 

zareagovat na 

míč) 

  zamáčknout prudce zasmečovat 

zaparkovanej 

hráč, který je na 

patách (není 

schopen včas 

zareagovat na 

míč) 

  zaskáčka 
hráč kryjící prostor 

za blokem 

zaříznout 
jednoznačně 

vyhrát 
  zatáhnout 

zaklopit zápěstí při 

úderu 

zásah 
zasáhnout 

soupeře 
  zatlouct prudce zasmečovat 

zavřeno dobrý blok   zavřít 
zaklopit zápěstí při 

úderu 

zavřít lajnu 
blokovat od 

kraje sítě 
  zazvonit prudce zasmečovat 

závěrečná 
poslední míč 

setu 
  zkouřit 

snadno vyhrát nad 

soupeřem 

zmrzlina typ míče   zlikvidovat zablokovat hráče 

zodpovědně 
hrát opatrně a 

nekazit 
  znemožnit zablokovat hráče 

      zpožděný rychlík 
útok z polovysoké 

nahrávky  

      zrušit zablokovat hráče 

Ž     Ž   

žebřiny 
úder letící daleko 

za hranice hřiště 
  žíně prudká smeč 

žíněnka 

míč zahraný do 

pozice, kde při 

nácviku bývá 

žíněnka 
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8.3 Počet hesel ve slovnících 

I po zběžném prohlédnutí obou slovníků je evidentní, že současný 

slovník obsahuje méně hesel než výchozí. Opět ilustruji nejpřehlednější 

metodou tabulky (tabulka 5). 
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Tabulka 5 

Slovník 1 2 

Současný slovník 362 183 

Výchozí slovník 444  279 

 

Legenda: 

1 = počet všech hesel ve slovníku 

2 = počet hesel, které figurují pouze v jednom ze slovníků 

8.4 Synonymické řady 

Synonyma jsou jednoslovné i víceslovné pojmenovávací jednotky, 

které mají různou formu, ale mají shodný či podobný význam a jsou 

kontextově zaměnitelná.
31

 Díky vysoké míře pojmenování založených na 

metaforické či metonymické asociaci ve sportovním slangu, vyskytují se 

zde mnohačetné synonymické řady. Synonyma se liší mírou expresivity, 

rozsahem jejich užití a frekvencí jejich užití. Marie Terčová ve své práci 

uvádí, „že chudá synonymní rozlišení mají slangová pojmenování 

charakteristická pro přesný a jednoznačný způsob vyjadřování“. Ve 

volejbalovém slangu jsou to například útočné signály (střelba, čtyřka, 

rychlík, dvojka,…). „Pro sportovní slang je však typická především 

citová jazyková sféra, která si vytváří více synonym a bohaté 

synonymické řady s potřebou rozlišit významové odstíny hodnocení.“ 

V synonymické řadě výrazů pro rozhodčího máme tak ve výchozím 

slovníku výrazy pro rozhodčího sudí, fakir, foukač, hugo, pískač, přes 
                                                      
31

 TERČOVÁ, Marie. Sportovní slang (volejbal a sportovní střelba). In: Západočeská vlastivěda. Jazyk. 

Západočes. nakl. : Plzeň, 1992. s. 226.  
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přísného rozhodčího neboli vořezávátko až po holiče, podtrhovače nebo 

podrazku, který záměrně poškozuje jedno z družstev. Stejně tak 

v současném slovníku je škála sice chudší na počet výrazů, nicméně 

sémanticky také pokrývá škálu od nestranného sudího, přes špatně 

pískajícího a ovlivnitelného rozhodčího, kterému se říká máslo nebo 

mrkev, či přísného rozhodčího neboli vořezávátko po rozhodčího 

poškozujícího jedno z družstev – řezníka.  

Tabulka 6 

základní výraz současný slovník výchozí slovník 

míč 
balon, kulička, meruna, 

mičuda (4) 

bačkora, buchta, lepeňák, 

medicimbál, měchejř, 

mergle, pucka, puchr, 

švestka (9) 

rozhodčí 
máslo, mrkev, sudí, 

vořezávátko, řezník (4) 

fakir, foukač, holič, hugo, 

hvízdálek, kohinor, pískač, 

pískálek, pískátko, 

podrazka, podtrhovač, sudí, 

ořezávátko (13) 

smečař 

bijec, bombarďák, 

bomber, bouchač, 

bušič, ranař (6) 

bijec, bombarďák, bombař, 

bombr, bouchač, drajver, 

mrakobijec, ranař, smečák, 

šutrař, zabiják (11) 

činnost smečaře 

- smečovat 

bouchat, bušit, prát, 

rozbíjet parkety, 

skládat, solit, vosolit 

(8) 

bouchat, mydlit, naprat, 

prát, solit, srážet, tlouct, 

vosolit, vyšít, zamáčknout, 

zazvonit (11) 

úder za hranice 

hřiště 

aut, homerun, roura, 

žebřiny (4) 

drak, éro, plakát, plynojem, 

plynovod, potrubí, 

ropovod, roura, špona, 

trubka (10) 
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Čísla v závorce udávají počet synonymních výrazů. Z tabulky je 

jednoznačné, že výchozí slovník obsahuje větší počet synonymních 

výrazů než současný.  

8.5 Významové posuny 

 

Jedním z předpokladů, se kterými jsem vstupovala do této práce, 

bylo výrazné uplatnění významových posunů, neboli předpokládala 

jsem, že u velkého množství výrazů se za 25 let, které uběhly mezi 

sběrem dat pro oba slovníky, změnil význam. V přiložené tabulce jsou 

významové posuny, které jsem v obou slovnících zaznamenala.  

Tabulka 7 

výraz význam v současném 

slovníku 

význam ve 

výchozím slovníku 

bomber/bombr dobrý smečař smečař 

buchta nerazantní úder měkký míč 

clona 

stát ve výhledu 

přijímacího hráče na 

podávajícího 

nahrávka, herní 

signál 

čudla 
nepovedený útočný 

úder 
odbití míče v pádu 

deka 

dát někomu deku = 

porazit ho s velkým 

rozdílem bodů 

blok 

kolík prudký útočný úder 

1) prudký útočný 

úder  

2) úder z okraje sítě 

plachtit míč plachtící při letu 
skákat na blok bez 

správného postavení 

teč 

hráč se dotknul míče, 

který letěl do autu 

(zejména na bloku) 

míč dotýkající se 

horního okraje sítě 

při přeletu na stranu 

soupeře 
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tečka 

poslední míč setu/ 

zasažení hráče míčem 

do hlavy 

míč dotýkající se 

horního okraje sítě 

při přeletu na stranu 

soupeře 

zabalit to 

dát míči při úderu 

rotaci a tím zkrátit 

dráhu jeho letu 

zkazit útočný úder 

zavřít 

zavřít blok nebo lajnu 

znamená nepustit 

útočníka určitým 

směrem 

zaklopit zápěstí při 

úderu 
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9. Závěr 
 

Na začátku práce jsem uvedla stanovené vstupní hypotézy, jejichž 

potvrzení či vyvrácení by mělo vyplynout z porovnání současného a 

výchozího slovníku.  

1) Současný slovník bude obsahovat menší množství výrazů 

vůbec a tím pádem i menší množství synonym. 

Tato hypotéza se potvrdila, výchozí slovník obsahuje 444 hesel, 

což je o 82 hesel více než současný slovník, který obsahuje 362 hesel 

(viz tabulka 5). I v případě synonymních řad je zřetelně bohatší výchozí 

slovník. Synonymní řady současného slovníku obsahují v průměru čtyři 

členy, kdežto u slovníku výchozího mají řady kolem 10 členů 

2) U značné části hesel došlo k významovým posunům. 

K posunu významu došlo pouze u 11 výrazů, což je výrazně menší 

množství, než bylo očekáváno. Předpokládala jsem, že výrazy se 

v zásadě nezmění, ale jejich významy ano. Ve skutečnosti se vyměnilo 

mnoho výrazů, respektive, jak je přiblíženo v bodu 5, některé výrazy 

ztratily frekvenci, se kterou byly užívány dříve a v jejich pozici je 

nahradily jiné. Tuto hypotézu tedy považuji za vyvrácenou.  

3) Ve výchozím slovníku budou v menší míře obsažena slova 

přejatá než ve slovníku současném. 

V tabulce 3 je doloženo, že procentuální zastoupení přejatých 

výrazů je v současném slovníku skutečně vyšší – 5% oproti 3,5% 

výchozího slovníku. Nicméně toto nebyla největší změna, která se dá 
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z tabulky vypozorovat. Například procento výskytu výrazů utvořených 

metonymickým přenesením významu vzrostlo z 9,3% na 19,3%.  

4) Při tvorbě výrazů se nejvíce uplatňují transpoziční postupy.  

Tato hypotéza je platná jak pro výchozí, tak pro současný slovník. 

Procentuální poměr četnosti transpozičních a transformačních výrazů je 

uveden v tabulce 2. 

5) Hesla, jež se vyskytují pouze ve výchozím slovníku, už 

současní mluvčí neznají, protože sportovní slang je v čase 

velmi variabilní. 

K ověření této vstupní hypotézy bylo použito dotazníkového 

šetření. Z výsledků dotazníku vyplývá, že vybrané výrazy převážná 

většina (kolem 90%) respondentů nezná. Pouze ve dvou případech nebyl 

jediný respondent, který by význam výrazu znal. Většina slov, které jsem 

při sběru dat do současného slovníku nezachytila, tedy ve slovní zásobě 

stále figuruje, i když pravděpodobně pouze pasivně. Tuto hypotézu 

považuji za vyvrácenou.  

Celkově lze na závěr říci, že slangový slovník zájmového prostředí 

volejbalu, se během posledních 25 let nezměnil v takové míře, jako jsem 

předpokládala. Obsahuje 362 hesel, kde nejpočetnějšími slovními druhy 

jsou podstatná jména, víceslovná pojmenování a slovesa. Nejčastější 

cestou vzniku těchto pojmenování je metaforický nebo metonymický 

přenos významu. Současný slovník je aktualizovaný slovník aktivně a 

frekventovaně používaných výrazů a ne slovník všech existujících 

slangových volejbalových pojmenování. Vzhledem k tomu, že 

z dotazníkového šetření vyplývá, že výrazy, které v současném slovníku 

uvedeny nejsou, ve slovní zásobě okrajově ještě figurují, nedá se slovník 
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popsat jako vyčerpávající. Jak jsem naznačila v kapitole Výsledky 

vyhodnocení dotazníku, odpovědi respondentů mohou být podmíněné 

věkem nebo místem odkud pocházejí. Toto bych ráda podrobila bližšímu 

zkoumání v magisterské práci.  
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11. Resumé 
 

Práce je zaměřena na sportovní slang volejbalového prostředí. 

Cílem práce je porovnat stav volejbalových slangových pojmenování ze 

slovníku z roku 1987 a současný stav. Stanovila jsem si pět hypotéz, 

jejichž potvrzení či vyvrácení komentuji v závěru. Součástí práce byl 

sběr materiálu k porovnání, tzn. tvorba slovníku aktuálních 

frekventovaně užívaných pojmenování. Dotazníkovým šetřením byla 

poté zjišťována přítomnost některých slov ze staršího slovníku 

v povědomí současných mluvčích. Na závěr bylo provedeno porovnání 

slovníků.  Tři z pěti vstupních hypotéz byly potvrzeny a dvě vyvráceny. 

Základní hypotézu o značné časové variabilitě slangových výrazů 

výsledky práce nepotvrzují.  

 

The thesis is focused on sport slang of the environment of 

volleyball. The aim of this thesis is to compare of the state of volleyball 

slang expressions of a dictionary from 1987 to the current state. I had 

defined five hypotheses. Working on this thesis included a collection of 

the material for comparison that is gathering of the current and 

frequently used slang expressions. After this a questionnaire was used to 

investigate the presence of some of the expressions from the older 

dictionary in the awareness of the present day speakers. The last part is 

the comparison of the two dictionaries itself. Three out of the five 

hypotheses were confirmed and two of them were disproved. The main 

hypothesis that slang expressions are quite variable in time was not 

confirmed.  
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