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Úvod 

Tématem této diplomové práce je Sociolekt matek na babywebech, tedy na 

internetových diskusních stránkách, kde se komunikuje o mateřství a dětech. V posledních 

letech dostává mezilidská komunikace díky internetu nový rozměr. Jak píše Čmejrková: 

„Počítačové sítě podporují vznik společenství (sítí) lidí s obdobnými zájmy, tzv. 

diskurzních komunit“ (1997, str. 229), příkladem mohou být právě také babyweby, jejichž 

uživatelkami jsou matky, budoucí či stávající, které mezi sebou navzájem sdílí záležitosti 

ohledně těhotenství a péče o dítě, v tomto prostředí se tak tvoří specifický sociolekt. 

 Cílem práce je tento sociolekt zmapovat a provést jeho analýzu. Výzkum se 

soustředí na jeden ze způsobů, kterými uživatelky mohou komunikovat, a to na diskuse, 

zaměřuje se převážně na lexikální stránku komunikátu.  

 Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první části, teoretické, se pokusíme 

chronologicky zmapovat dosavadní poznatky v problematice sociolektů. Jelikož stanoviska 

českých lingvistů nejsou zcela jednotná, jejich přístupy popíšeme a budeme konfronovat, 

na pozadí těchto teorií se pak pokusíme vymezit zkoumaný sociolekt matek na 

babywebech. Součástí teoretického oddílu bude též zmínka o daném sociolektu v odborné 

literatuře a také popis aspektů slangu a jejich demonstrace na zkoumaném sociolektu. 

Druhá kapitola, empirická část, již bude věnována výzkumu daného sociolektu. V jejím 

úvodu popíšeme metodologii a také výchozí materiál pro výzkum. Dále zde zpracujeme 

charakteristiku prostředí, kolektivu a speciální činnosti, která uživatelky spojuje. Následně 

tematicky rozdělíme výčet výrazů, které uživatelky babywebů používají. Kapitola bude 

obsahovat také pojednání o způsobech tvoření výrazů a specifikách zkoumaného 

sociolektu, kam zařadíme tematiku psanosti a mluvenosti, expresivitu, zkratky, posuny 

v gramatických kategoriích a rovněž srovnání se sociolektem lékařů. Kapitolu pak uzavře 

vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi těhotnými ženami a 

matkami, jež diskuse na babywebech nenavštěvují. Cílem bylo zjistit, zda je sociolekt 

rozšířen i mimo internet, či zda je fixován pouze na zmíněné prostředí. Poslední kapitola, 

rovněž zařaditelná do empirické části práce, bude část slovníková, která bude obsahovat 

abecedně řazené výrazy zkoumaného sociolektu včetně zkratek a některých zdrobnělin, 

výrazy budou vysvětleny a rovněž bude uvedena jejich základní gramatická 

charakteristika. 
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1     TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1    Teorie sociolektů 

 Termín sociolekt vysvětlují až novější publikace, ve starších se setkáme 

s terminologií jinou, poměrně rozličnou, jíž je rovněž věnován prostor v této kapitole. 

Slovník nespisovné češtiny vymezuje pojem sociolekt takto: „Významnou součástí 

nespisovné slovní zásoby jsou sociolekty, tedy argot, žargon, slang a profesní mluva, 

přičemž některé z uvedených termínů jazykovědci považují za synonyma. (...) Termín 

sociolekt je součástí obecnějšího termínu dialekt (nespisovný útvar národního jazyka, 

užívaný víceméně omezeným počtem lidí ze stejného teritoria nebo ze stejného sociálního 

prostředí). Sociolekt jako jazyk určité sociální skupiny se od národního jazyka odlišuje 

převážně slovní zásobou, frazeologií a sémantickými dominantami“ (Molnarová, in Hugo, 

2009, str. 11). V Malém slovníku jazykovědných termínů se dočteme, že sociolekt je „(v 

určitém jazykovém společenství) varieta jazyka vázaná na určitou sociální skupinu 

(věkovou, sociální, profesní)“ (Martincová, Brabcová, 1998, str. 101). Slovník 

lingvistických termínů pro filology pak termín definuje takto: „Varieta národního jazyka 

vymezená sociálně, vztahem k sociální, popř. i profesní skupině, sociální dialekt, srov. 

slang, argot, profesionální mluva“ (Lotko, 1999, str. 95). 

 Česká lingvistika zaznamenala několik přístupů k pojetí a definování sociolektů, 

nejednotná je rovněž terminologie. V této kapitole jsou chronologicky rozpracovány různé 

koncepce několika českých lingvistů, kteří se problematikou slangu, argotu či profesní 

mluvy zabývali nebo zabývají. Jsou uvedeny také definice ze slovníků. 

 

1.1.1    František Oberpfalcer 

 František Oberpfalcer se k problematice vyjádřil ve statích Slang a argot, která 

vyšla ve sborníku Jazykozpyt (1932a, str. 26-31), a Argot a slangy, jež byla publikována ve 

III. svazku s názvem Jazyk sborníku Československá vlastivěda (1934, str. 311-375). 

V první stati operuje s pojmem stavovské mluvy. Přisuzuje je lidem, kteří jsou spojeni 

stejnou prací, a mají tak k sobě bližší vztahy než k ostatní společnosti, což se projevuje ve 

společných rysech jejich mluvy. Ta je pak odlišná od mluvy jiných stavů. Podotýká, že 

tyto odlišnosti se projevují hlavně ve slovníku a frazeologii, do stavovských mluv tedy řadí 
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také odborné názvy jednotlivých zaměstnání. Autor dále upozorňuje na skutečnost, že 

tento pojem zahrnuje značně rozmanité jevy. Zmiňuje zde např. mluvu právníků, rybářů, 

myslivců, jako zvláštní skupinu označuje mluvu vojáků a námořníků, studentů, sportovců a 

herců. „Stavovské mluvy se nazývají souborným jménem slang“ (1932a, str. 28), 

charakterizuje je jako „jazykový sport“, čímž naznačuje hravost. Do tohoto zastřešujícího 

pojmu řadí také argot (chápe ho synonymně s pojmem hantýrka), do kterého zahrnuje 

mluvu společenských vrstev uzavřených před svým okolím, např. tuláky nebo zloděje. 

Podotýká, že slang a argot nelze zřetelně odlišit, jelikož mají mnoho společného výraziva, 

argot je oblíbeným zdrojem slangu, výrazy obou často pronikají do obecného jazyka. Jako 

charakteristické pro ně uvádí metafory, synonymičnost, elipsy, zkracování, deformaci slov, 

prezentuje výčet oblíbených přípon. 

 „Za základní a výchozí se v domácí literatuře považuje stať F. Oberpfalcera-Jílka 

Argot a slangy“ (Hubáček, 1981, str. 12). Oberpfalcer v ní na úvod konstatuje, že kromě 

územního hlediska se jazyk člení také podle hlediska složení společnosti. I zde pracuje 

s termínem stavovská mluva. Pro mluvu typickou pro tuláky, žebráky, zloděje apod. užívá 

termínu argot. Opět podotýká, že mluva pracovníků téhož povolání má společné znaky. I 

když se nepřihlíží k názvosloví čistě odbornému, jazyk sociálních vrstev vykazuje tolik 

typického, že se podle autora právem mluví o studentském, vojenském, sportovním atd. 

slangu. Slangem zde rozumí „rozlišení jazyka národního podle společenských skupin“, 

dále „sociální diferencování jazyka mluveného“ (1934, str. 312). Také v této stati píše o 

kolísavé hranici mezi slangem a argotem, o společných znacích a prostupnosti argotu do 

slangu. Obojí považuje za přirozené formy jazyka. Oberpfalcer dále upozorňuje na to, že 

termín sociální nářečí se příliš nehodí z toho důvodu, že slang a argot jsou vždy jen druhou 

podobou jazyka uživatele, kdežto nářečí může být jediným prostředkem dorozumívání ve 

všech situacích. Autor podotýká, že nejvýrazněji se argot a slang projevují v rovině 

slovníku a významu slov. Podrobněji pak rozpracovává argot a studentský slang, dále 

uvádí některé další slangy (např. vojenský, myslivecký, sportovní). 

 

1.1.2    Pavel Trost 

 Pavel Trost ve své stati Argot a slang, která byla publikována ve Slově a slovesnosti 

(1935, str. 240-242), shrnuje Oberpfalcerova východiska, reaguje na ně a srovnává je 

s poznatky zahraničních autorů, soustředí se převážně na pojem argot. Zatímco 
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Oberpfalcer považuje argot i slang za druhy stavovské mluvy, argot podle této statě 

zaměňuje výrazy obecné řeči, které nespadají do oblasti určitého oboru, kdežto jazyk 

stavovský se váže k určité věcné oblasti. Specifika argotu tedy netkví ve vyjadřovaném 

předmětu, ale v kolektivu, který ho užívá, a také ve svébytné struktuře samotného jazyka. 

Trost zmiňuje dichotomii některých zahraničních autorů mezi „jazykem zvláštním“ čili 

argotem a „jazykem skupinovým (odborným)“. Argot usiluje o utajení a záhadnost, má 

afektivní hodnotu, kdežto jazyk skupinový (odborný) usiluje naopak o přesnost a 

jednoznačnost a náleží stylu neutrálnímu. Autor dále zmiňuje rozdíl v chápání archaického 

typu jazyka stavovského a moderního typu jazyka odborného: „Jazyk stavovský i jazyk 

odborný jsou sice dány věcí samou; avšak stavovský jazyk nemá věcnost odborného jazyka. 

(...) odborný jazyk se liší od jazyka stavovského tím, že podlehl intelektualisaci a 

sekularisaci“ (1935, str. 240).  Podle Trosta je také potřeba rozlišovat archaický typ 

hantýrky, která náleží do středověku, vyznačuje se jazykovou vázaností a určitou 

konzervativností se blíží mluvě stavovské, od moderního typu argotu, který jazykovou 

vázanost popírá, rozkládá normu a je charakteristický neustálou změnou. Trost rovněž 

polemizuje s Oberpfalcerovým názorem, že argot je přirozenou formou jazyka: „Zřetelnou 

úlohou i smyslem argotu je ukázati, že vůbec není ‚přirozeného jazyka’ (1935, str. 241). 

Dále upřesňuje, že „argot pomáhá existující normu rozkládat, ale nechce se státi a nestane 

se platnou normou budoucnosti“ (1935, str. 240). 

 

1.1.3    František Trávníček 

 V Trávníčkově publikaci Úvod do českého jazyka (1948, str. 27-31) se mluví o tzv. 

nářečích společenských, případně zvláštních a vrstvových, autor je charakterizuje jako 

„jazykové rozdíly podle společenských tříd, povolání, zaměstnání, zálib, pohlaví a stáří“ 

(1948, str. 27). Zmiňuje také pojem slang: „Nezcela obecný je cizí název slang“ (1948, str. 

27). Podotýká, že příslušníci těchto nářečí používají mluvnické prostředky spisovného 

jazyka nebo lidového nářečí, nářečí společenská tedy disponují osobitým výrazivem téměř 

jen po stránce lexikální. Uvádí např. mluvu rybářskou, mysliveckou, sportovní nebo 

studentskou. 

 Trávníček popisuje pět příčin jazykového rozlišování příslušníků různých 

společenských vrstev. První se týká věcné stránky vyjadřování a odlišné potřeby výraziva: 

každý člověk si osvojí takové jazykové prostředky, které potřebuje při své činnosti, 
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přičemž lidé mimo danou sféru jim rozumět nemusejí, protože je nepotřebují. Jako druhou 

příčinu uvádí „zvláštní věcné pojetí některých věcí, známých i jiným příslušníkům jazyka“ 

(1948, str. 27), jako příklad udává výrazy z mluvy myslivecké (kupř. světla ve smyslu očí 

zvěře, barva ve smyslu krve atd.) a osvětluje důvody, proč dané výrazy vyhovují 

myslivcům více než ustálené názvy skutečností. Třetí příčina je popsána jako různý citový 

vztah mluvčích k osobám, věcem a skutečnostem, se kterými se při své činnosti setkávají. 

Autor tuto příčinu demonstruje na mateřském použití deminutiv vyjadřujících kladný 

citový vztah k dětem, dále také na studentské mluvě. Čtvrtá příčina vzniku společenských 

nářečí spočívá podle Trávníčka ve snaze po výlučnosti mluvy a nesrozumitelnosti pro 

příslušníky jiných vrstev, tuto snahu přisuzuje mluvě tajné, tedy argotu. V této souvislosti 

uvádí zdroje argotického výraziva a upozorňuje na to, že některé výrazy pronikají i mimo 

danou skupinu. Pátou příčinu věnuje dětské mluvě a jejím zvláštnostem oproti mluvě 

dospělých, které spočívají v nedokonalé imitaci jazyka dospělých. 

 Trávníček se tedy nezabývá terminologickými nejasnostmi, které panují v této 

oblasti, spíše se věnuje příčinám vzniku společenských nářečí. 

 

1.1.4    Příruční slovník jazyka českého 

 Příruční slovník jazyka českého z roku 1948 definuje slang takto: „Mluva 

příslušníků určitého zaměstnání n. uzavřené společenské skupiny, spojené společným 

zájmem. Slang sportovní, studentský, vojenský, umělecký aj.; mluva společenské spodiny, 

argot“ (1948, str. 343). Pod pojem slang tedy zahrnuje také argot. 

 

1.1.5    Adolf Kellner 

 Adolf Kellner se ve své knize Úvod do dialektologie (1954, str. 74-81) zabývá 

charakteristikou a hlavními typy tzv. nářečí vrstvových. V několika bodech vymezuje 

jejich rozdíly od nářečí místních: vrstvová nářečí jsou typická specifickým výrazivem, 

ovšem postrádají vlastní gramatickou stavbu a základní slovní fond; z důvodu toho, že jsou 

jazykově nesamostatná (zakládají se na národním jazyce), jim autor předpovídá pozvolné 

vymírání; na rozdíl od nářečí místních se nářečí vrstvová váží jen na uzavřené okruhy 

společenských skupin; vrstvová nářečí si zachovávají svou výlučnost vůči spisovnému 

jazyku, ovšem nářečí místní jsou spisovné češtině otevřená; vlastní mluva stavovská se u 
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mluvčích vyskytuje vedle obecného jazyka či nářečí, nejedná se tedy o jedinou formu 

jazyka svých mluvčích. 

  Kellner rozlišuje tři hlavní typy vrstvových nářečí. Prvním z nich je „mluva lidí 

spojených stejnou prací svého zaměstnání“ (1954, str. 76), jejíž zvláštnosti „vyplynuly 

zcela přirozeně z věcných potřeb mluvčích“ (1954, str. 77), od běžného jazyka se tedy liší 

jen svým odborným názvoslovím. Jako příklad uvádí některé výrazy horníků nebo rybářů. 

Druhým typem je slang, tedy „mluva příslušníků uzavřených společenských skupin, 

spojených společným zájmem“ (1954, str. 77), jehož výrazivo se tvoří vlivem citového 

zaujetí k osobám a věcem s činností spjatých. Zmiňuje slang studentský, vojenský, 

sportovní. Jako třetí typ vrstvových nářečí uvádí argot neboli hantýrku, definuje ho jako 

mluvu společensky izolovaných vrstev, která vznikla z důvodu úsilí po výlučnosti a 

nesrozumitelnosti pro ostatní (nazývá se také jako mluva tajná). „Základní rozdíl mezi 

slangem a argotem na straně jedné a mluvou příslušníků různých zaměstnání na straně 

druhé záleží hlavně v tom, že se od běžného jazyka neodlišují jen odbornou terminologií, 

nýbrž také tím, že slova běžného jazyka nahrazují jinými nebo že slovům běžného jazyka 

dávají nový, nezvyklý význam“ (1954, str. 79). Tato Kellnerem stanovená triáda vrstvových 

nářečí je podle Hubáčka „východiskem pro další práce, zejména při vymezování termínu 

slang v užším slova smyslu (vedle argotu a vrstvových nářečí)“ (Hubáček, 1981, str. 14). 

 Kellner však v rámci sociálních rozdílů v jazyce píše také o odlišné mluvě mužů a 

žen při jejich rozdílném postavení ve společnosti a také vlivem mateřství na ženy. 

Konkrétní příklady autor neuvádí, ale vyjadřuje se obecně: „Kolik citu se skrývá ve všech 

těch nesčetných zdrobnělinách a výrazech vyjadřujících matčinu lásku k dítěti!“ (1954, str. 

79).  Dále také zmiňuje rozdíly v jazyce způsobené věkem, tedy především mluvu dětskou 

a mezigenerační rozdíly v jazyce. 

 

1.1.6    Josef Filipec 

 Josef Filipec ve své knize Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie (1961, 

str. 278-283) rovněž pojednává o tzv. vrstvových či též společenských nářečích. Rozlišuje 

pracovní (profesionální) slang, skupinový slang a argot. Uvádí, že se nejedná o útvary 

strukturní, opírají se totiž o mluvnici a základní slovní zásobu spisovného jazyka nebo 

nářečí. Pracovní slang vysvětluje jako termíny neoficiální, úzce speciální, spojené 

s pracovním prostředím. Někdy pronikají do spisovného jazyka, případně se k nim vytvoří 
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spisovná varianta. Autor poukazuje na jejich menší systematičnost ve srovnání 

s odbornými termíny, nedosahují rovněž takové míry intelektualizace. Mezi slangem 

pracovním a skupinovým Filipec nevidí ostrou hranici, oba útvary se navzájem prolínají. 

Prostředky skupinového slangu „bývají mnohem více expresivní, nebývají vyvolány jen 

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

skutečnosti, vyjádření stanoviska ap.“ (1961, str. 279). Hodnotí je také jako parazitní 

prostředky, existují totiž vedle spisovných výrazů a mnohdy vznikají jejich komolením a 

odvozováním. Prostředky skupinového slangu se tedy nestávají spisovnými. Argotem autor 

rozumí jazykové prostředky lidí společensky deklasovaných, tedy tuláků nebo zlodějů. 

Uvádí motivaci utajení a izolace, zároveň podotýká, že dnes je jejich funkce jiná než 

v minulosti. 

 

1.1.7    František Cuřín a Břetislav Koudela 

František Cuřín společně s kolektivem autorů vydal publikaci Vývoj českého jazyka 

a dialektologie (1964), ve které příslušný oddíl zpracoval Břetislav Koudela (In Cuřín, 

1964, str. 157-171), jenž řadí slang mezi tzv. sociální nářečí. Tímto termínem označuje 

„soubory výrazových prostředků, které vznikly v souvislosti se společenským, sociálním 

rozvrstvením nositelů jazyka“ (In Cuřín, 1964, str. 164). Podotýká, že jde o útvary 

nestrukturní, protože nedisponují vlastní gramatickou stavbou a jádrem lexikonu. Specifika 

těchto sociálních nářečí vidí hlavně ve slovníku a frazeologii a na základě toho rozlišuje tři 

typy sociálních nářečí: stavovské jazyky, slangy a argot. 

Tzv. stavovské jazyky neboli tzv. profesionální nářečí charakterizuje minimální 

obrazností vyjadřování a slabou synonymičností, výrazy takového nářečí mají podle něj 

charakter odborných termínů, což dokládá snahu o určitost. Jako příklad uvádí jazyk 

hornický a jazyk hutnický. Co se týče slangu a argotu, Koudela konstatuje, že sdílejí 

některé znaky, konkrétně záměrnou deformaci lexikálních prostředků, významové posuny 

a synonymičnost. Jako rozdílnou ovšem vidí motivaci již zmíněné deformace: u slangu se 

jedná o touhu po originalitě, u argotu pak o snahu utajit obsah promluvy před ostatními 

členy společnosti. Jako typický slang uvádí slang studentský, v souvislosti s argotem se 

domnívá, že v dané době již nejsou podmínky pro jeho existenci, proto již neexistuje jeho 

ryzí podoba. 
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František Cuřín, vedoucí autorského kolektivu výše zmíněné publikace, přispěl 

k poznání této jazykové problematiky také příspěvkem Několik poznámek k argotu a 

slangu, který přednesl na I. konferenci o slangu a argotu v Plzni v roce 1977 (1978, str. 8-

9). Zaměřuje se v něm na hranice mezi profesní mluvou, slangem a argotem a konstatuje, 

že tyto hranice nejsou přesně vymezené, zvláště pak chybí vyhranění mezi slangem a 

argotem: „S hranicí hlavně mezi argotem a slangem je to dnes v české jazykovědě tak, jako 

s hranicemi nářečí v Čechách. Totiž žádné jádro, jen samý přechodný pás“ (1978, str. 9). 

 

1.1.8    Slovník spisovného jazyka českého 

 Slovník spisovného jazyka českého z roku 1966 podává tuto definici slangu:  „1. 

jaz. mluva příslušníků urč. zaměstnání n. uzavřené společenské skupiny spojené společným 

zájmem: hornický, železničářský s.; s. sportovní, studentský, vojenský, kartářský aj. 2. řidč. 

mluva společenské spodiny; argot 2: periferní s.“ (In Havránek, 1966, str. 372).  Je zde 

tedy zahrnut i argot. 

 

1.1.9    Jan Chloupek 

 Chloupek rozpracovává problematiku profesní mluvy, slangu a argotu v rámci 

svého článku O sociální a územní rozrůzněnosti češtiny, který vyšel ve Slově a slovesnosti 

(1969, str. 141-153). Uvádí zde původ pojmenování slang: „Označení slang vzniklo 

z anglického sousloví s tzv. saským genitivem ´s lang(uage), tj. „něčí mluva“, nebo přímo 

ze sousloví soldiers’ lang(uage), tj. mluva vojáků“ (1969, str. 150). V rámci kolektivní 

publikace Stylistika současné češtiny (Čechová, 1997, str. 45-47) svoje předchozí 

rozpracování stvrzuje a doplňuje. Profesní mluvu, slang a argot klasifikuje jako tzv. 

poloútvary, které mají specifické lexikální výrazivo, ale využívají gramatické zákonitosti 

spisovného jazyka, obecné češtiny nebo nářečí.  

Profesní mluvu charakterizuje jako „zvláštní soubor vyjadřovacích prostředků 

určité skupiny zaměstnanců, kteří při práci (...) užívají termínů nebo terminologických 

spojení beze zření k jejich spisovnosti“ (In Čechová, 1997, str. 45), výrazům přisuzuje 

jednoznačnost v daných pracovních podmínkách, výrazovou úspornost, ale také jistou 

stereotypnost, netvůrčí ráz vyjadřování a automatizovanost. Pojmenovací motivací odlišuje 
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profesionalismy od slangových výrazů. Neopomíjí ani fakt, že užitím profesní mluvy se 

vyznačuje společenská solidarita a zároveň je přítomen aspekt odbornosti a pojmovosti. 

Původ slangu podle Chloupka spočívá „ve výrazové aktualizaci spojené s určitým 

zájmovým nebo pracovním prostředím“ (In Čechová, 1997, str. 47), rovněž ho chápe jako 

projev společenské solidarity. Jádrem jeho tvoření je jazyková hra, pojmenování na 

základě metafory, zkracování a univerbizace. Slangismy podle něj vznikají často jako 

synonyma k běžnému vyjadřování, ovšem vyvolávají konotace mimořádnosti, 

neoficiálnosti a emocionálnosti. Poukazuje i na fakt, že slang využívá také zvukových 

osobitostí (tempa, intonace, dynamiky řeči). Zmiňuje také Hubáčkův termín interslang, 

tedy slangové výrazivo, které přesáhlo svoje původní zájmové prostředí. 

Argot je podle Chloupka „tajná mluva společensky izolovaných skupin občanů 

původně ze sociálního podsvětí“ (In Čechová, 1997, str. 47). Jeho vznik předpokládá 

kolektivní solidaritu, stejné cíle a zájmy, které však mají být pomocí speciálního výraziva 

utajené před veřejností. 

 

1.1.10  Václav Křístek 

 K neujasněné terminologii se vyjadřuje také Václav Křístek v článku Poznámky 

k problematice argotu a slangů, který vyšel ve Slově a slovesnosti (1973, str. 98-103). 

Poukazuje na dvojí tendenci základní diferenciace útvarů, první rozlišuje argot, slang a 

jazyk stavovský (příp. profesionální mluvu), druhá pak pouze slang a argot, přičemž mluva 

profesionální je zahrnuta pod pojmem slang.  

 Křístek píše, že postavení argotu většinou není sporné. Reaguje na některá Trostova 

východiska. Zmiňuje vázanost argotu na společenskou spodinu, jako překážku v bádání na 

poli tohoto útvaru vidí neznalost jeho posledního vývoje. Podotýká však, že se argot někdy 

řadí pod pojem slang, ovšem s takovým pojetím nesouhlasí. 

 Co se týče slangu, Křístek popisuje jeho dvojí pojetí: „a) pojetí širší, zahrnující jak 

specifický dorozumívací útvar příslušníků určité profese (tedy to, co se často označuje jako 

mluva profesionální), tak také mluvu uzavřených společenských skupin, jejichž pojítkem 

jsou hlavně společné zájmy, a b) pojetí užší, rezervující označení slang jen pro specifický 

dorozumívací útvar zájmových skupin“ (1973, str. 100). Toto užší pojetí vychází 

z přesvědčení, že mezi profesionální mluvou a mluvou zájmových skupin je rozdíl. 
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Profesionální mluva je soubor technických termínů a formulí určité profese, toto výrazivo 

vzniká z důvodu věcné pojmenovací potřeby. Naopak mluva zájmových skupin není 

motivována věcnou potřebou, ale citovým vztahem ke skutečnosti, usilím o stále nové a 

vtipné vyjadřování. Podle autora je pojetí první, tedy širší, stále častější. Má za to, že 

takovéto chápání slangu je možné díky plynulosti hranic mezi oběma útvary: „Výrazivo 

obojí povahy lze najít skoro ve všech těchto útvarech, třebaže v nestejném vzájemném 

poměru“ (1973, str. 101).  

Píše také o označeních hantýrka a žargon, ovšem jako základní termíny mu přijdou 

nevhodné kvůli tomu, že se nejedná o termíny zařazující, ale spíše negativně hodnotící. 

Probírá i další navrhovaná označení (např. sociální mluvy) a dochází k závěru, že „by bylo 

snad nejlépe respektovat vytvářející se tradici a zůstat u staronového dvojčlenného 

označení, odpovídajícího dvojčlennosti základních podob těchto útvarů – argot a slangy“ 

(1973, str. 102).   

 

1.1.11  Josef Václav Bečka 

 Josef Václav Bečka se věnoval dané problematice a přispíval k rozvoji bádání 

jakožto pravidelný účastník konferencí o slangu a argotu v Plzni. Ve své přednášce Slangy, 

podmínky jejich vzniku a vývoje, která byla zařazena do programu konference v roce 1977 

(1978, str. 2-7), definuje slang takto: „Slang je v zásadě varianta dialogické, předem 

nepřipravené mluvené řeči (řečí zde rozumíme aktuální užití jazyka). Vzniká a vyvíjí se ze 

speciálních sdělovacích potřeb relativně stálého okruhu lidí na určitém stálém speciálním 

místě“ (1978, str. 2). Na konferenci v roce 1980 Bečka v přednášce Co je slang a co není 

slang (1983, str. 5-8) specifikoval, že uvnitř mluvené řeči kolokviální „se vytvářejí různé 

varianty pro zvláštní sdělné účely a potřeby jen omezené populace národa za omezených 

situací jazykové komunikace. Jednou z takových variant je právě slang“ (1983, str. 5). Jako 

aspekty vzniku a vývoje slangu tedy autor (1978, str. 2-7) stanovuje speciální prostředí, 

speciální sdělné potřeby vázané na speciální pracovní činnost a speciální kolektiv. Na 

základě toho vysvětluje, proč nemůže být za slang považována běžná mluvená řeč, řeč 

dospívající mládeže, řeč rodinného prostředí. 

 Jako speciální prostředí Bečka chápe ta, která poskytují podmínky pro speciální 

sdělné potřeby, tedy především různá pracoviště. Kolektiv vykládá jako „vlastní subjekt 

řečové činnosti vázané na práci“ (1978, str. 3), jako stabilní seskupení lidí se zajištěnou 
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kontinuitou, kteří jsou při práci ve vzájemném styku a jsou na sebe vázáni. Jako objekt 

řečové činnosti pak Bečka vidí speciální druh práce, tedy takovou činnost, která vyžaduje 

zvláštní zapracování, proniknutí do speciálních dovedností, znalost užívaných předmětů a 

zařízení pracoviště (1978, str. 3). 

 Autor zmiňuje fakt (1978, str. 6), že se vedle termínu slang užívá také termín 

profesionální mluva a že proběhlo úsilí o rozlišení obou pojmů. Profesionální mluva je 

v tom případě chápána jako mluva s dominantní profesionálně věcně sdělnou složkou a 

slang s převažující složkou expresivní. Bečka však oba termíny vidí jako synonymní, a to 

z toho důvodu, že již zmíněné podmínky vzniku se u všech slangů shodují. Jako pomocné 

termíny však zavádí slang profesionální, např. slang hornický, a slang zájmový, např. 

studentský. Autor tedy podotýká, že ve slangu najdeme výrazy jak věcně sdělné 

(profesionální), tak výrazy expresivní, které napovídají o vztahu k práci či kolegům, poměr 

těchto složek pak chápe jako zřetelně diferencující mezi slangy. Hornický slang uvádí jako 

příklad slangu, který má poměr složky věcně sdělné výrazně vyšší (a je tedy slangem 

profesionálním), naopak u slangu studentského dle něj převažuje složka expresivní, 

profesionální složka zde totiž prakticky chybí (a jedná se tedy o slang zájmový). 

Podle Bečky je pracovní neboli profesionální terminologie slangů jakousi analogií 

odborného názvosloví. Liší se ovšem v tom, že slangové výrazy vychází z činnosti 

praktické, jsou konkrétní a nelze u nich vyloučit expresivitu, kdežto odborná terminologie 

vzniká na základě vědeckého zkoumání, je obecně platná a expresivita je u ní vyloučena. 

Upozorňuje rovněž na to, že slang se netýká pouze stránky lexikální, ale také ostatních 

jazykových rovin, píše, že „omezovat slang jen na lexikální prostředky by nebylo správné. 

Není rozhodující, že dosud se tak namnoze děje ...“ (1978, str. 6). 

 

1.1.12  Lumír Klimeš 

 Lumír Klimeš vymezuje své stanovisko k problematice sociálních rozdílů 

v nespisovném jazyce ve skriptech Úvod do studia českého jazyka (1978, str. 88-95). Slang 

a argot zastřešuje termínem sociální nářečí či sociální mluvy, přičemž upozorňuje na 

nejednotnost terminologie.   

 Slang definuje jako „druh nespisovného jazyka funkčně spjatý s prací nebo zájmy 

určité skupiny“ (1978, str. 92). Vnitřně ho diferencuje na slang profesionální a skupinový. 
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Profesionálnímu slangu přisuzuje hlavně funkci sdělovací, emocionální prvky jsou 

upozaděny. S tím souvisí konzervativnost a nízká synonymita výrazů. Příkladem takového 

slangu může být slang hornický nebo železniční. Slang skupinový autor charakterizuje 

kromě sdělovací funkce také nápadnou přítomností emocionálních prvků. Je pro něj 

typická značná produktivita, proměnlivost, synonymičnost. Autor zde uvádí slang 

studentský a sportovní. Upozorňuje však, že hranice mezi slangy profesionálními a 

skupinovými není vždy jednoduché určit.   

 Argot popisuje jako nespisovný jazyk, kterým mluví společensky izolované vrstvy, 

např. zloději, tuláci. Od slangu ho podle Klimeše odlišuje např. částečná utajenost, hrubost, 

přítomnost mnoha cizích slov mezinárodního původu.  

 Klimeš je také autorem publikace s názvem Komentovaný přehled výzkumu slangu 

v Československu, v České republice a ve Slovenské republice v létech 1920-1996 (1997), 

kde shrnuje různé definice slangu, jeho znaky, metody výzkumu, výzkumná pracoviště a 

bibliografii související s tématem. 

 

1.1.13  Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 

 Definice slangu ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ) z roku 

1978 zní takto: „Mluva lidí stejného zájmového n. pracovního prostředí 

s charakteristickými (zprav. expresivními) výrazy: hornický, studentský, vojenský, 

sportovní s.; profesionální, zájmový s.“ (Filipec, Daneš, 1978, str. 491). Definice zůstává 

stejná také v pozdějších vydáních z roku 1994 a 2003. Argot je v prvním vydání SSČ 

definován následujícím způsobem: „Mluva příslušníků vyřazených společ. vrstev (zlodějů 

ap.), jiným nesrozumitelná“ (Filipec, Daneš, 1978, str. 24). Později je toto vymezení 

upřesněné: „Mluva, zvl. slovník vyřazených společ. vrstev (zlodějů ap.), jiným 

nesrozumitelná“ (Filipec, Daneš, Havlová, 1994, str. 21; Filipec, 2003, str. 21).  

 

1.1.14  Přemysl Hauser 

 Přemysl Hauser se věnuje výkladu o slangu v rámci své knihy s názvem Nauka o 

slovní zásobě (1980, str. 23-29). Slang je podle něj „nespisovná slovní zásoba spjatá se 

sociálním prostředím, a to pracovním nebo zájmovým“ (1980, str. 23). Uvádí, že taková 
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pojmenování se obvykle váží jen na mluvené projevy příslušníků povolání či pracovní 

skupiny a jsou tematicky vymezená na toto prostředí. Hauser chápe termín slang široce a 

používá ho pro „označení sociálně diferencované slovní zásoby souhrnně“ (1980, str. 23). 

Rozdělení na slovní zásobu profesionální (stavovskou), která je charakteristická pro 

pracovní okruhy, a slovní zásobu slangovou, spojovanou se skupinami zájmovými, totiž 

nepovažuje za zcela přesné. Upozorňuje na to, že hranice mezi tímto vymezením nejsou 

ostré. Popírá též myšlenku, že výrazová obraznost a synonymičnost jsou znaky pouze 

skupin zájmových, příklady z pracovní skupiny horníků dokládá, že tyto rysy má i mluva 

profesionální. 

 Hauser nesouhlasí ani s označením „nářečí sociální“, případně „sociální, stavovský 

jazyk“, kterého se užívá jako doplněk pojmenování „nářečí zeměpisná“. Argumentuje tím, 

že zeměpisné nářečí je na rozdíl od slangu útvarem strukturním. Slang totiž „nemá svou 

mluvnickou stavbu ani vlastní úplnou slovní zásobu. Je to jen úzká vrstva zvláštní slovní 

zásoby navrstvená na slovní zásobě nářečí nebo obecné češtiny“ (1980, str. 24), což 

znamená, že mluvčí užívají slangových výrazů pouze ve svém sociálním prostředí nebo ve 

vztahu k němu, jinak se vyjadřují nářečím, obecnou češtinou či hovorovou spisovnou 

češtinou. 

 Autor věnuje prostor také způsobům tvoření slangových pojmenování. Jako zvlášť 

typickou uvádí univerbizaci a na příkladech ukazuje produktivní odvozovací přípony, dále 

se zmiňuje o tzv. haplologii neboli redukci slabik či hlásek ve výrazu, o tvoření sousloví a 

frazeologismů a také o sémantickém tvoření (metafora, metonymie), upozorňuje na 

přítomnost slov cizího původu. Zdůrazňuje jazykovou tvořivost projevující se v bohaté 

synonymičnosti pojmenování a také expresivitu. 

 Hauser dále píše, že na slangové lexikální vrstvě se do značné míry podílí 

profesionalismy, tedy nespisovné odborné výrazy, objevují se ve slangu pracovního 

prostředí i ve slangu zájmovém. Upozorňuje ovšem na neostrou hranici mezi 

profesionalismy a spisovnými termíny, odborný styl totiž často přejímá ze slangových 

pojmenování. Dodává také, že díky své neotřelosti, výraznosti, expresivitě, vtipnosti a 

stručnosti se někdy slangová pojmenování šíří mimo svou původní oblast užití do 

hovorové vrstvy, tím však ztrácejí svůj výlučně slangový ráz. 

 Termínem argot Hauser označuje „zvláštní vrstvu slov v mluvě společenské 

spodiny“ (1980, str. 27), poukazuje na motivaci vzniku ve snaze po utajení, dále uvádí, že 
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prvky argotu se stále dotvářejí, přestože ve společnosti již není prostor pro organizovanou 

kriminální činnost. Jako typický znak vidí bohatou synonymičnost, což je důsledkem 

potřeby stále nahrazovat již prozrazené výrazy, dále také expresivitu, slovní hříčky a 

jazykové novotvoření. Doplňuje, že slangy čerpají z výraziva argotů, tento proces nazývá 

argotizováním. 

 

1.1.15  Jaroslav Hubáček 

 Jaroslav Hubáček se ve své badatelské činnosti specializuje na oblast slangů, mimo 

jiné je autorem monografií Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů (1971), O 

českých slanzích (2. vyd., 1981) a Malý slovník českých slangů (1988), rovněž je 

pravidelným účastníkem plzeňských konferencí o argotu a slangu. Hubáček řadí slang 

mezi nespisovné útvary národního jazyka, vymezuje ho jako předmět studia tzv. sociální 

dialektologie. Upozorňuje na nejednotnost chápání obsahu a rozsahu pojmu slang: „S tím 

souvisí skutečnost, že vedle termínu slang se vyskytuje celá řada termínů více či méně 

synonymních (sociální nářečí, společenská nářečí, speciální nářečí, vrstvová nářečí, 

společenská mluva, pracovní mluva, vrstvová mluva aj.) nebo různými autory různě 

obsahově diferencovaných“ (1981, str. 9). Autor dále v druhé zmiňované monografii 

podává přehled domácí odborné literatury zabývající se slangem, srovnává různé přístupy 

lingvistů k této problematice, zmiňuje též zahraniční literaturu.  

Hubáček tedy shrnuje dosavadní poznatky v oblasti sociální dialektologie a definuje 

slang takto: „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 k prostředí či zájmové sféře“ (1981, str. 18). Jako 

základní kritérium se dle autora (1988, str. 8-10) jeví povaha slangového prostředí, které 

bývá obecně rozděleno na pracovní a zájmové. Hubáček však toto chápe široce, podle něj 

stále více mizí hranice a odlišnosti mezi činností pracovní a činností zájmovou; dále 

podotýká, že také v pracovním prostředí se objevují výrazy motivované jazykovou hravostí 

a naopak v prostředí zájmovém nejsou pouze výrazy odrážející jazykovou hru nebo osobitý 

citový vztah k osobám a věcem, obě sféry se tedy navzájem prolínají. Jako lepší 

východisko pro žádoucí diferenciaci autor vidí kritérium pojmenovávací motivace 



21 

 

slangového názvu: „(...) za profesní lze pokládat slangové názvy ryze věcného obsahu 

motivované nejčastěji snahou o úspornost, jednoznačnost (...); jsou to názvy pociťované 

jako nespisovné termíny nebo stojící na okraji spisovnosti“ (1988, str. 9). Profesní názvy 

tedy pokládá za neutrální, bezpříznakové termíny existující vedle spisovných termínů, 

případně také za neutrální termíny v oblastech s dosud nenormalizovanou odbornou 

terminologií. Synonymita názvů stejné úrovně se v tomto případě vyskytuje jen zřídka. 

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

příznakové (nejčastěji citově nebo v širším smyslu expresívně) ve srovnání s neutrálními 

termíny spisovnými i nespisovnými“ (1988, str. 9). Zájmové slangové názvy často utvářejí 

synonymické řady, je u nich patrná jazyková hra a také metaforičnost vyvolaná snahou o 

aktualizované vyjádření. 

Hubáček též zmiňuje (1981, str. 19, 137; 1988, str. 28) výrazivo interslangové, 

které přesahuje rámec jednoho pracovního prostředí nebo jedné zájmové činnosti.  

 

1.1.16  Bohuslav Havránek a Alois Jedlička 

 Havránek a Jedlička v České mluvnici (5. vyd., 1986, str. 9, 421) definují slang jako 

„soubor (...) jazykových prostředků slovních, jichž zpravidla užívají v běžně mluvených 

projevech lidé pracující v jistém oboru“ (1986, str. 9), přičemž dodávají, že se tyto 

jazykové prostředky někdy nazývají též pracovní (profesionální) mluvou, pokud se jedná o 

názvy blízké termínům (zde uvádí např. slang hornický, železničářský), ovšem tedy vyjma 

příslušné terminologie. Argot vysvětlují jako jazykové prostředky společensky vyřazených 

skupin, které jsou úmyslně nesrozumitelné pro osoby mimo skupinu. „Některými rysy se 

k němu (argotu) blíží soubory slangových názvů uzavřeného společenství více zájmového, 

jako je slang studentský, myslivecký, sportovní apod.“ (1986, str. 421). Z toho lze 

usuzovat, že autoři slang definují pro společenství lidí spjatých nejen pracovní čiností, ale 

také zájmem. 

 Dotýkají se také problematiky souhrnného názvu sociální nářečí, nesouhlasí s ním, 

protože tyto speciální jazykové prostředky sice mají zvláštní lexikum, ovšem chybí jim 

zvláštní prostředky mluvnické a hláskové. 
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1.1.17  Jaroslav Suk 

 Jaroslav Suk je autorem publikace Několik slangových slovníků (1993), ve které je 

zpracován např. slang chartistů, profesionálních řidičů nebo český kriminální slang. Autor 

se zde vyjadřuje také k teorii slangu. Definuje ho jako „mluvu skupinovou, mající zvláštní 

lexikální rejstřík, označující především předměty, osoby, jevy atd. pro život mimo skupinu 

netypické, sloužící pro komunikaci uvnitř skupiny a často i k vydělení dané skupiny od 

ostatní společnosti, tedy mající funkci integrující“ (1993, str. 8). Odmítá pojem sociální 

dialekt, který je preferován např. Chloupkem nebo Cuřínem, protože podle něj se 

„charakter slangu podstatně liší od charakteru nářečí“ (1993, str. 17). Nutno dodat, že 

Suk tohle své stanovisko přehodnotil, na V. konferenci o argotu a slangu v Plzni v roce 

1995 ve svém příspěvku Skupinová mluva a její výzkum pronesl toto: „Pro mluvu různých 

sociálních vrstev navrhuji užít termínu, který se mi dlouho nelíbil, ale nyní uznávám jeho 

jistou obratnost, totiž termínu sociální nářečí“ (1995, str. 25). Zde také zmiňuje, že „jako 

vykonavatelé určitých povolání mluvíme odborným jazykem a profesním slangem, jako 

příslušníci sociálních a zájmových skupin užíváme příslušné slangové výrazy“ (1995, str. 

23). Jeho pojetí slangu je tedy široce chápané. 

 V knize Několik slangových slovníků autor (1993, str. 8-23) spojuje slang 

s mluveným jazykem a uvádí několik různých typů slangu, např. sportovní, pracovní a 

sociální (vojenský, kriminální), které spojují způsoby vzniku jejich slovní zásoby: 

metaforizace a metonymizace obecných slov, zkracování, odvozování atd. Zmiňuje také 

expresivitu, ovšem dodává, že postupem času se expresivita pro nositele slangu stírá a je 

patrná pouze pro osoby mimo danou skupinu. Profesionální (pracovní) slangy nevidí podle 

svých slov nijak zvláštně, ovšem zdůrazňuje jejich výjimečnost v tom, že jejich výrazivo 

občas proniká do psané terminologie, hlavně jde tedy o slova, která nejsou pro vnější 

pozorovatele expresivní. Argot vysvětluje jako mluvu, která byla uměle vytvořena za 

účelem utajení sdělovaného obsahu před nezasvěcenými, zmiňuje v této souvislosti tajnou 

mluvu dětí. Podotýká také, že „argot používaný delší dobu v určité sociální vrstvě přestává 

preferovat svou utajovací funkci a vzrůstá u něho funkce komunikativní; argot přerůstá 

přirozenou cestou ve slang“ (1993, str. 22). 
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1.1.18  Alena Jaklová 

 Alena Jaklová rozebírá problematiku slangu, profesní mluvy a terminologie ve své 

stati K výzkumu slangů ve sborníku Spisovná čeština a jazyková kultura (1995, str. 132-

135). Poukazuje na dvojí chápání slangu – širší, které zahrnuje výrazy profesní a zájmové, 

a užší, které ke slangu přiřazuje pouze výrazy příslušníků zájmových skupin a samostatně 

pak vyčleňuje profesní mluvu. Autorka vidí jako základní rozdíl mezi slangem a profesní 

mluvou míru spisovnosti jejich pojmenování a také pojmenovací motivaci. Slangová 

pojmenování se vytváří především v zájmových prostředích, symbolizují soudržnost 

mluvčích a snahu ukázat příslušnost mluvčího k sociální skupině, z toho tedy vyplývá, že 

jejich sociálně reprezentativní funkce je silnější než u výrazů profesních. „Slangová 

pojmenování vznikají často jako synonyma k vyjádřením neutrálním, spisovným a konotují 

kvality mimořádnosti, neoficiálnosti, emocionálnosti, vtipu a jazykové hry. Přitom jde 

zásadně o vrstvu nespisovnou“ (1995, str. 133). Podle autorky profesionalismy naopak 

pronikají do spisovných projevů, mají převážně nocionální charakter a v mluvených 

odborných projevech mají neutrální a neexpresivní povahu. Profesionalismy se mohou stát 

součástí terminologie příslušných oborů, kodifikované termíny jsou pak chápány spíše 

knižně. Zároveň její výzkumy ukazují, že ne všechna slangová pojmenování jsou 

nespisovná a že rovněž mohou plnit funkci termínů a výrazů neutrálních. 

 

1.1.19  Marie Čechová 

 V kolektivním díle Čeština – Řeč a jazyk Čechová (1996, str. 25-28) hovoří o 

slanzích, profesní mluvě a argotu v rámci sociální diferenciace češtiny. Uvádí jejich 

společný znak: neexistenci vlastních gramatických a hláskových prostředků (ty jsou 

přebírány z češtiny spisovné, obecné či z nářečí), ovšem existenci vlastního slovníku. 

Slang definuje jako „nespisovné výrazivo zájmové skupiny“ (1996, str. 27), charakterizuje 

ho metaforičností, expresivitou. Dále píše, že zatímco dříve se pod tento pojem řadila také 

nespisovná mluva příslušníků stejné profese, dnes je vyčleňována zvlášť a má vlastní 

termín profesní mluva. Dodává, že v některých odvětvích má základy položené na 

spisovném jazyce, ale z důvodu ekonomie často dochází k univerbizaci, zmiňuje také 

možnou expresivitu profesní mluvy. Argotem rozumí vlastní výrazové prostředky vrstev 

sociálně izolovaných a vyřazených, jako synonymní termín uvádí hantýrku a poukazuje na 

to, že někdy je rovněž označován jako slang. Autorka podotýká, že v současnosti se ztrácí 
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rys argotu coby tajné mluvy, protože např. vězni používají příslušné výrazy i při styku 

s dozorci a vyšetřovateli. 

 

1.1.20  Edvard Lotko 

 V prvním vydání Slovníku lingvistických termínů pro filology z roku 1998 Lotko 

vysvětluje pojem slang v užším pojetí: „Jeden z typů sociolektů, mluva zájmové skupiny 

(např. studentů) s charakteristickými (často expr.) výrazy“ (1998, str. 92). V pozdějším 

vydání je však definice slangu rozšířena: „Jeden z typů sociolektů, (v širším pojetí) 

lexikální vrstvy příznačné pro komunikaci v zájmovém prostředí i komunikace v prostředí 

pracovním, (v užším smyslu) pouze lexikální specifika komunikace zájmové“ (2003, str. 

102). Argot je definován jako „typ sociolektu, (někdy záměrně polosrozumitelné) výrazivo, 

popř. i způsob jeho užívání, typické pro sociálně okrajovou skupinu (zloděje, pašeráky 

ap.)“ (1998, str. 16). 

 

1.1.21  Encyklopedický slovník češtiny (ESČ) 

 ESČ (Karlík, Nekula, Pleskalová, 2002, str. 405-406) slang charakterizuje jako 

nespisovnou nebo hovorovou součást národního jazyka, která se realizuje v jazykovém 

styku lidí ze stejného pracovního či zájmového prostředí. Rozlišuje tedy slang 

profesionální a slang skupinový. Uvádí též různé související termíny (např. sociolekt, 

vrstvové nářečí, sociální nářečí). Lexikální prostředky slangu ESČ rozlišuje na 

profesionalismy, tedy názvy terminologické povahy s rysy úspornosti a jednoznačnosti, a 

slangismy, tedy výrazy expresivní, citově příznakové, s rysem výlučnosti prostředí i 

aktivity a bohaté synonymičnosti. Zároveň je zmíněn Hubáčkův termín interslangismy, 

výrazy, které již nemají vazbu jen na skupinu, v níž vznikly. 

 ESČ popisuje i hlavní způsoby tvoření slangismů i profesionalismů: odvozování, 

skládání, mechanické krácení nebo překrucování, postupy sémantické a přejímání z cizích 

jazyků. Definuje také argot, a to jako specifickou lexikální vrstvu sociálních skupin, které 

provozují společensky nežádoucí činnosti.  
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1.1.22  Příruční mluvnice češtiny (Zdeňka Hladká) 

 Zdeňka Hladká (in Karlík, Nekula, Rusínová, PMČ, 2. opr. vyd., 2003, str. 94) řadí 

profesní mluvu, slang a argot pod slovní zásobu vymezenou sociálně. Profesní mluva je 

definována jako soubor termínů a frází, který užívají zaměstnanci při práci, jako příklad je 

uvedena profesní mluva lékařská. Slangem se rozumí „soubor slov a frází užívaných 

skupinou lidí spjatých stejným zájmem, eventuálně též profesí“ (2003, str. 94), příkladem je 

vysokoškolský slang. Argot je vysvětlen jako mluva společenské spodiny. Je zde 

zdůrazněno, že „hranice mezi uvedenými jazykovými poloútvary, a tudíž i mezi jejich 

slovní zásobou, nejsou ostře vymezitelné. Např. profesní mluva a pracovní slang mohou 

splývat“ (2003, str. 94). Autorka vidí jako typický znak pro profesní mluvu a pracovní 

slangy významovou jednoznačnost lexikálních jednotek v daném prostředí a vyjadřovací 

úspornost. Podotýká, že mnohdy jde o výrazy, které v daném prostředí plní funkci 

odborného názvosloví, ale nejsou jako termíny kodifikovány. Za charakteristické znaky 

slangové a argotické slovní zásoby pak považuje synonymičnost, expresivitu, 

metaforičnost, jazykovou hru. 

 

1.1.23  Slovník nespisovné češtiny 

 Ve Slovníku nespisovné češtiny se k tématu vyjadřuje Hana Molnarová (In Hugo, 

2009, str. 10-17), konfrontuje názory různých autorů. Sociolekty, tedy argot, žargon, slang 

a profesní mluvu hodnotí jako významnou součást nespisovného lexika češtiny. Sociolekt 

souhrnně definuje jako jazyk určité společenské skupiny, který se od jazyka národního liší 

hlavně ve slovní zásobě a frazeologii. „Sociolekty jsou plnohodnotnou součástí systému 

národního jazyka. Umožňují mluvčímu demonstrovat jeho příslušnost k určité sociální 

skupině“ (2009, str. 15). 

 Profesní mluvu přisuzuje představitelům určitých profesí a řemesel. Motivaci pro 

pojmenování popisuje dvojí: buď z důvodu neexistence termínu, nebo z důvodu 

zjednodušení existujícího složitějšího odborného výrazu. Ve stabilitě a malé 

synonymičnosti profesionalismů vidí hlavní rozdíl od slangismů, které se dynamicky mění 

a jsou bohatě synonymní.  

 Slang je dle autorky v širším smyslu vysvětlován jako mluva lidí ze stejného 

prostředí, a to buď zájmového, nebo pracovního, přičemž u profesního jsou součástí také 
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profesionalismy, tudíž ho lze chápat jako profesní mluvu. V užším pojetí je pak slang 

definován pouze jako mluva lidí, které spojuje stejný zájem. Takto vymezený slang je pak 

charakteristický jazykovou hrou, expresivitou, synonymičností, dynamikou a 

proměnlivostí. 

 U argotu uvádí, že se chápe jako jazyk vrstev vyřazených ze společnosti, z jeho 

znaků jmenuje utajovací funkci, expresivitu a stylisticky sníženou slovní zásobu a 

frazeologii. Rovněž zmiňuje fakt, že argot je mnohdy zdrojem pro slangy, někdy také 

dokonce pro spisovný jazyk. 

 Autorka samostatně rozebírá také termín žargon, podle jejích slov se zpravidla 

chápe jako termín synonymní pro slang, popřípadě i pro argot a profesní mluvu, ovšem 

v české jazykovědě se užívá jen málokdy. Konfrontuje zde názory několika lingvistů.  

 

1.1.24  Shrnutí 

V české lingvistice lze tedy zaznamenat rozmanité koncepce sociálně stratifikované 

mluvy, lingvisté operují s různými termíny, obsah a rozsah jednotlivých pojmů chápou 

odlišně. Přesto je možné vysledovat dvě základní tendence chápání pojmu slang. První 

z nich pojímá tuto problematiku trichotomicky, to znamená, že vyděluje profesní mluvu, 

slang a argot. Takové pojetí zastává např. Kellner, Koudela, Chloupek a Čechová, ovšem 

nutno podotknout, že terminologie není vždy jednotná. Druhá tendence je dichotomická, 

vymezuje pouze slang a argot, přičemž slang někdy vnitřně dělí na slang profesní a 

zájmový (zde opět zaznamenáváme různé nuance v terminologii), profesní mluva je tedy 

vlastně zahrnuta v pojmu slang. Toto širší chápání slangu reprezentuje např. Filipec, 

Bečka, Klimeš, Hauser, Hubáček a Suk. 

Autoři se však povětšinou shodují v tom, že jde o útvary nestrukturní, nemají tedy 

vlastní mluvnickou stavbu a úplnou vlastní slovní zásobu, jejich uživatelé mluví 

spisovným jazykem, dialektem nebo interdialektem. Vyznačují se specifickou vrstvou 

lexikální a frazeologickou. Soulad převážně panuje také ve vlastnostech, které autoři 

přisuzují jednotlivým skupinám výrazů. Výrazivo profesní mluvy či profesionálního slangu 

bývá charakterizované jednoznačností, úsporností, věcným obsahem a nízkou 

synonymičností, kdežto výrazy slangu zájmového pak jazykovou hrou, metaforičností, 

expresivitou a vysokou synonymičností. 
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1.2    Sociolekt matek na babywebech na pozadí teorie dané problematiky 

Zkoumaný sociolekt, tedy sociolekt matek na babywebech, je de facto slangem, 

splňuje všechny tři speciálnosti, které stanovil Bečka jako nutné pro vznik slangu a které 

jsou popsány v následující části. Nemůže být považován za profesní mluvu, jelikož jej 

neužívá pracovní kolektiv. Nemůže být ani argotem, protože nepředstavuje mluvu 

společenské spodiny s účelem utajení před ostatními. 

Již bylo zmíněno, že uživatelky netvoří pracovní kolektiv, z čehož vyplývá, že se 

jedná o slang zájmový. Výrazivo zájmového a pracovního prostředí bývá odlišně 

charakterizováno, slangu pracovnímu je přisuzována jednoznačnost, úspornost, věcnost a 

nízká synonymita, slangu zájmovému pak jazyková hra, metaforičnost, expresivita a 

vysoká synonymita. Prostředí zkoumaného sociolektu tedy sice není pracovní, ovšem 

Hubáček kritérium prostředí nepovažuje za nejvýhodnější: „Jako východisko pro žádoucí 

diferenciaci může lépe posloužit kritérium pojmenovávací motivace slangového názvu“ 

(1988, str. 9). Ve slangu matek na babywebech tak najdeme názvy charakteru profesního, 

které jsou jednoznačné a úsporné (např. anovulák, hyperstimulák, laparo atd.), tak také 

slangové názvy zájmové vyznačující se expresivitou (např. hnuska, krámy, potvora), 

metaforičností (např. dálnice, duch, kopce) a synonymitou (např. dálnice - koleje, červená-

krámy-mrcha). Na základě tohoto třídícího kritéria se tedy domníváme, že sociolekt matek 

na babywebech může být chápaný v širším slova smyslu, tedy jako takový, který obsahuje 

názvy profesní i zájmové, přestože nevychází přímo z profesního prostředí. 

Specifikem sociolektu matek na babywebech je to, že kromě slangových názvů (ať 

už profesních, tak zájmových) obsahuje rovněž velké množství zkratek a také zdrobnělin. 

Převážná většina těchto zkratek je záležitostí spíše odborného vyjadřování, nikoliv 

slangového, ovšem jejich neznalost může výrazně ztížit orientaci v komunikaci uživatelek 

babywebů, proto jsou do zkoumaného sociolektu také zařazeny jako jeho nedílná součást.  

Na základě výše uvedených faktů jsme se rozhodli nazývat výrazivo, které 

používají uživatelky babywebů, termínem sociolekt, který chápeme jako pojem širší (nejen 

jako slang, argot a profesní mluvu, ale také jako specifický jazyk určité skupiny uživatelů 

obecně), do kterého lze zařadit jak slangismy a profesionalismy, tak také zmiňované 

zkratky a zdrobněliny. 
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1.3    Zkoumaný sociolekt v odborné literatuře 

Odborná literatura se jednak věnuje teoretické rovině problematiky sociolektů, 

jednak také prezentuje konkrétní výrazivo jednotlivých sociolektů, nejčastěji formou 

slovníků nebo odborných statí. Jelikož zkoumaný sociolekt je vázán na platformu 

internetu, tedy jde o formát poměrně nový, literatura v tomto směru není příliš obsáhlá. 

Pokud jsme žádný jiný zdroj nepřehlédli, jazyku uživatelek babywebů se věnují pouze dva 

články, oba publikované v odborném časopise Jazykovědné aktuality. Autorkou prvního 

článku s názvem Jak si povídají matky v internetové kavárně (2008, roč. 45, č. 1 a 2) je 

Michaela Lišková. Druhý článek, který publikovala Pavla Chejnová, se jmenuje 

Snažilkovský slang (2009, roč. 46, č. 3 a 4).   

 

1.4    Aspekty slangu 

Jaroslav Hubáček vymezuje aspekty slangu, a to nejprve v rámci I. konference o 

slangu a argotu v Plzni, která proběhla v roce 1977 (1978, str. 10-14), poté je uvádí také ve 

své publikaci O českých slanzích (2. vyd., 1981, str. 19-27). Rozděluje je na aspekty 

jazykové a mimojazykové, přičemž zdůrazňuje, že se uplatňují komplexně a jsou vzájemně 

součinné. 

 

1.4.1  Aspekty jazykové 

1.) Jako první jazykový aspekt slangu uvádí Hubáček nespisovnost. Upozorňuje však, 

že se projevuje různou měrou. Zatímco některé slangové výrazy se pohybují na 

hranici spisovnosti, jiné jsou vyloženě nespisovné. Ve zkoumaném sociolektu je 

možné najít jak výrazy, které lze považovat za spisovné (např. iniciálové zkratky 

zastupující víceslovné názvy), tak také výrazy nespisovné (např. embrouš, hnuska, 

manža, mužský vocásky, mrňous, spermoše). 

2.) Dalším aspektem je komunikativní funkčnost. Slangové výrazy totiž vyhovují 

požadavkům výstižnosti, stručnosti a také významové jednoznačnosti v daném 

kontextu. Zde autor zmiňuje univerbizaci, kterou pokládá za primární motivaci 

četných slangových výrazů vzniklých odvozováním, skládáním a zkracováním, za 

sekundární motivaci pak u slangových výrazů metonymických a metaforických, 

případně také přejatých. Sociolekt matek na babywebech disponuje 
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univerbizovanými výrazy, aspekt komunikační funkčnosti je naplněn. Příkladem 

mohou být sociolektismy anovulák, dvojvajky, fakultka, hormonálka, jednorázovka, 

mimoděložko, očkovák, rizikáč, umělko atd.  

3.) Dále autor uvádí hledisko systémovosti, které ovšem není tak zřetelné jako ve 

strukturních útvarech národního jazyka. Slangovým prostředkům přisuzuje systém, 

je mezi nimi vzájemná závislost (v rovině obecně slangové i uvnitř jednotlivých 

slangů). Za systémové pokládá například jednoslovné výrazy oproti nesystémovým 

souslovím. Jako další projev tohoto aspektu popisuje skutečnost, že se slangově 

pojmenovávají obvykle nejdůležitější jevy téže třídy, téže významové kategorie, a 

to i tehdy, když názvy spisovné (odborné) vyhovují z hlediska stručnosti, 

zřetelnosti a výstižnosti. Systémovost se ve zkoumaném sociolektu projevuje tím, 

že obsahuje převážně jednoslovná pojmenování, kdežto sousloví se v něm objevují 

zřídka. 

4.) Mezi jazykové aspekty slangu autor rovněž řadí snahu o pojmovou diferenciaci, jež 

může být v porovnání s odbornou terminologií větší či menší podle 

pojmenovávacích potřeb pracovního nebo zájmového prostředí. Slang tedy vytváří 

nová pojmenování tam, kde je odborný termín příliš obecný a nespecifický, 

případně naopak jedním pojmenováním zastřešuje více názvů. Pojmovou 

diferenciaci najdeme také ve zkoumaném sociolektu, pro označení pozitivního 

těhotenského testu se užívá výrazů dálnice, koleje v jasných případech, pokud 

výsledek testu není tolik zřetelný, pak je vhodným výrazem duch či dušík. 

5.) Dále je uveden aspekt stavu, propracovanosti, přístupnosti a stupně praktického 

užívání odborných termínů. Autor upozorňuje na to, že různá zájmová a pracovní 

prostředí mají v tomto ohledu odlišné podmínky. U starších prostředí zmiňuje 

německý původ slangových pojmenování, což souvisí s tehdejší chybějící nebo 

nepříliš propracovanou českou terminologií. V prostředích mladších docházelo 

k vytváření slangových názvů společně s použitím domácí terminologie nebo také 

dodatečně. Někdy se také stává, že slangová pojmenování jsou zdrojem nových 

termínů. Výrazivo zkoumaného sociolektu zčásti vychází z odborné lékařské 

terminologie, která většinou podléhá univerbizaci. Velmi frekventovaně se 

v diskusích na babywebech používají také různé iniciálové zkratky (např. FSH, 

HCG, IUI, IVF), které tedy spadají do vyjadřování odborného, ovšem bez jejich 
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znalosti není snadné se v komunikaci uživatelek orientovat, proto jsme je 

klasifikovali jako součást sociolektu.   

6.) Snaha o vyjádření expresivity je dalším aspektem slangu. Autor poukazuje na fakt, 

že slang disponuje jak výrazy nocionálními, neexpresívními, které slouží potřebě 

věcného pojmenování a jsou často označovány jako výrazy profesionální, tak také 

výrazy s různou měrou expresivity. Právě expresivita je jedním z charakteristických 

znaků zkoumaného sociolektu, a proto je jí v této práci věnována samostatná 

kapitola. Je vyjadřována převážně deminutivy (např. mimísek), dále také dětskými 

slovy (např. papkat), pejorativy (např. mrcha) a v malé míře také augmentativy 

(např. břuch). Sociolekt ovšem obsahuje i takové výrazy, které mají charakter 

výrazů profesionálních (např. amnio, Apgar, laparo).  

7.) Jako poslední jazykový aspekt Hubáček uvádí vhodnost pro mluvené jazykové 

projevy. Slangové názvy jsou tedy při svém tvoření ovlivňovány požadavky 

vyhovět specifičnosti mluvených projevů. Jedná se vždy o názvy popisné, 

motivované, nikoliv o názvy značkové a nemotivované. Tento aspekt je v případě 

zkoumaného sociolektu obtížné okomentovat z důvodu toho, že výchozím 

materiálem byl komunikát psaný (ovšem s jistými prvky mluvenosti, což je 

rozebráno v jedné z následujících kapitol). 

 

1.4.2  Aspekty mimojazykové 

1.) Prvním aspektem mimojazykovým je stupeň „uzavřenosti“ prostředí, který se u 

jednotlivých slangů liší. Některá prostředí jsou veřejnosti uzavřena, a tudíž do 

příslušných slangů ve větší míře nepronikají vnější vlivy. Takové slangy mají tedy 

ustálenější výrazivo, autor zde zmiňuje prostředí hutnické, vojenské nebo hornické. 

Naopak prostředí studentské nebo úřednické je veřejnosti otevřenější. Určitou roli 

hraje také stáří prostředí či zájmové činnosti, tradice a rychlost rozvoje. Prostředí, 

ve kterém se vytváří sociolekt matek na babywebech, je veřejnosti otevřené, jedná 

se totiž o volně přístupné internetové stránky. Prostředí jako takové lze považovat 

za poměrně nové. Jelikož uživatelky babywebů často probírají témata spojená 

s lékařstvím, je namístě porovnání se sociolektem lékařů, které je součástí práce.  
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2.) Dále autor uvádí různé složení příslušníků slangového prostředí. Tento aspekt 

ilustruje na slangu sportovním, vojenském a studentském, v tomto prostředí se 

pohybují hlavně mladí lidé, kteří se snaží o expresívní a vtipné pojmenování. 

Výrazivo jednotlivých slangů je ovlivňováno také povahovým založením nebo 

vzděláním uživatelů. Kolektiv, který komunikuje zkoumaným sociolektem, tvoří 

v naprosté většině ženy, konkrétněji stávající a budoucí matky. Jejich společná 

činnost je přirozeně doprovázena emocemi, což se projevuje v již zmíněné 

expresivitě. 

3.) Jako poslední aspekt zmiňuje autor faktory psychické. Projevují se jednak snahou o 

vyjádření výjimečnosti dané činnosti, jednak také snahou o zapojení do prostředí a 

o demonstraci příslušnosti k němu. Co se týče sociolektu matek na babywebech, 

tento aspekt je dobře patrný v případě, že se do kolektivu přidá nová uživatelka, 

která se například neorientuje v různých zkratkách, které používají ostatní 

komunikantky, proto se ptá po jejich významu, aby se mohla lépe zapojit do 

prostředí. Zkušenější uživatelky výrazy ochotně vysvětlují, je možné si to vykládat 

jako určitou demonstraci příslušnosti k danému prostředí a také dobré orientace 

v něm.  
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2     EMPIRICKÁ ČÁST – Sociolekt matek na babywebech 

 

2.1    Metodologie, charakteristika a sběr materiálu 

  Jaroslav Suk v publikaci Současný český jazyk uvádí ideální postup při sběru 

slangu v praxi: přípravné studium, kdy se například seznamujeme s odbornou literaturou o 

problematice sociolektů a s literaturou o zkoumaném sociolektu, dále práci v terénu, 

excerpci, zpracování materiálu a sestavování slovníku (Machová, Mališ, Suk, 1997, str. 79-

84). V rámci výzkumu sociolektu matek na babywebech jsme postupovali tak, že vlivem 

zájmu o výrazivo dané oblasti vzbuzeného výše zmíněnými odbornými články o daném 

sociolektu jsme se začali blíže seznamovat s prostředím a sbírat materiál, přičemž jsme 

souběžně studovali teoretickou literaturu. Dá se tedy říci, že první a druhá fáze výzkumu 

probíhaly současně, další fáze pak již v pořadí, které uvádí Suk. Hubáček ve své stati 

K metodologii zkoumání slangů přednesené na IV. konferenci o slangu a argotu v Plzni 

píše, že je ideální, pokud je daný slang součástí vlastních zájmových činností lingvisty, 

ovšem zároveň podotýká, že: „vzhledem k současné praxi jsou časté případy, kdy je 

lingvista upoután z vnějšku atraktivitou slangu zpočátku laicky vnímaného, což vyvolává 

postupnou potřebu dodatečného bližšího seznámení se s prostředím nebo se zájmovou 

sférou“ (1989, str. 8). To byl i náš případ, soukromou motivací pro poznání daného 

prostředí byla také vidina nasbírání vědomostí a zkušeností do budoucího života matky. 

Pro diplomovou práci s názvem Sociolekt matek na babywebech jsme čerpali 

materiál z diskusních fór internetových stránek, které se věnují těhotenství, mateřství a 

rodině, konkrétně z portálů eMimino (www.emimino.cz) a Modrý koník 

(www.modrykonik.cz). Jedná se o prostředí komunikace mezi matkami, ve kterém se 

vytváří specifický sociolekt. Prostředí těchto tzv. babywebů, komunikující kolektiv a 

společná činnost jsou charakterizovány níže. 

 Při výzkumu jsme se zaměřili převážně na lexikální stránku komunikátu. Materiál 

ve formě sociolektismů včetně zdrobnělin a zkratek jsme shromažďovali přímou metodou 

výzkumu, výrazy jsme excerpovali při čtení diskusních příspěvků, které byly zveřejněny 

v období od ledna roku 2011 do června roku 2012. Tematicky jsme se pohybovali 

v diskusích o snaze otěhotnět (včetně neplodnosti), těhotenství, porodu, péči o 
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novorozence, kojence a batole. Konkrétněji se diskuse dotýkaly např. center asistované 

reprodukce, léčby neplodnosti, provádění ovulačních a těhotenských testů, otěhotnění, 

změn a lékařských vyšetření v době těhotenství, porodnic a lékařských pracovníků, 

průběhu porodu, péče o dítě, zdraví a nemocí dítěte, výbavy, krmení, přebalování atd. 

Uživatelky mají možnost přispívat i do diskusí, které souvisejí se staršími dětmi, dále také 

s financemi, prací, bydlením nebo rodinnými vztahy a problémy, ovšem tuto oblast jsme 

při zkoumání ponechali stranou.    

 Shromážděné sociolektismy, zdrobněliny a také zkratky jsme zpracovali do 

abecedně řazeného slovníku, který je součástí této práce. Rovněž jsme v následující části 

zkoumaný materiál blíže rozpracovali, a to z hlediska charakteristiky prostředí, kolektivu a 

specifické činnosti, dále jsme se věnovali samotným výrazům po tematických blocích, 

slovotvorbě a specifikům sociolektu matek na babywebech, tj. oscilací mezi psaností a 

mluveností, zdrobnělinám, zkratkám, posunům v gramatických kategoriích a také 

porovnáním se sociolektem lékařů s použitím publikace Antonína Doležala Lékařský slang 

a úsloví (2. vyd., 2007) a příslušné části publikace O českých slanzích (2. vyd., 1981) 

Jaroslava Hubáčka. 

 V rámci této práce jsme též provedli dotazníkové šetření. Vybrali jsme několik 

výrazů ze zkoumaného sociolektu a formou dotazníku zjišťovali, zda je znají, případně 

také používají matky, které babyweby nenavštěvují a které jsou těhotné, případně mají děti 

ve stejném věku jako uživatelky, jejichž diskuse byly zkoumány, tedy novorozence, 

kojence nebo batole. Cílem bylo zjistit, jestli se slangové výrazivo objevuje i mimo 

internetové prostředí, či zda je fixováno pouze na něj. Dotazníkové šetření je detailně 

rozpracováno v příslušné kapitole. 

 

2.2    Charakteristika prostředí, kolektivu a speciální činnosti 

 Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, J. V. Bečka podotýká, že „slang může 

vzniknout a rozvíjet se a existovat jen tehdy, když jsou splněny podmínky (...) tří 

speciálností, speciálnost prostředí, speciálnost sdělných potřeb vázaných na speciální 

pracovní činnost a speciální kolektiv“ (1978, str. 3). V následující části jsou tyto 

speciálnosti slangu matek na babywebech rozebrány. 
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2.2.1  Charakteristika prostředí   

Prostředím pro vznik zkoumaného sociolektu jsou tzv. babyweby. Tímto slovem 

rozumíme internetové diskusní stránky věnované těhotenství, mateřství a rodičovství, 

výchově dětí a rodině. Tento souhrnný název se hodí pro potřeby diplomové práce, jakožto 

jednoslovné pojmenování je ekonomický a dle našeho názoru také výstižný. Je motivovaný 

názvem jednoho portálu tohoto typu, protože zahrnuje podstatu věci, do češtiny bychom ho 

mohli volně přeložit jako „o dětech na internetu“, avšak internetové prostředí je 

charakteristické angličtinou a anglicismy, čemuž toto označení také vyhovuje.   

Babyweby většinou obsahují diskusní fóra, která zahrnují nejrůznější témata, dále 

také články, poradenství, bazar, poskytují též možnost založení vlastního blogu 

s fotografiemi. Babyweby jsou tedy prostorem, který nabízí budoucím nebo stávajícím 

rodičům komplexní informace, nabídku různých služeb, možnosti sdílení zkušeností a 

problémů, nákupu a prodeje zboží, ale také zábavy a spřátelení se s ostatními. Jelikož jde 

převážně o weby diskusní, lze je označit jako asynchronní komunikaci, jejíž „účastníci 

nemusí být současně u počítačů a nemusí reagovat na komunikaci ostatních ihned“ 

(Jandová, 2006b, str. 11), v tom se tedy liší od komunikace chatové. Diskusní příspěvky se 

na webech ukládají, je možné je číst a také na ně reagovat i po delší době od jejich 

uveřejnění. Prostředí zkoumaného sociolektu je otevřené veřejnosti (ovšem s výjimkou 

uzavřených diskusních skupin), dobře tedy umožňuje sběr materiálu pro výzkum. 

Prostředí českého internetu nabízí takových serverů hned několik, např. 

www.modrykonik.cz; www.emimino.cz, www.babyweb.cz; www.baby-cafe.cz; 

www.maminka.cz; www.maminkam.cz; www.maminky.eu; www.vasedeti.cz; 

www.nasemimi.cz; www.rodicum.cz; www.mimiforum.cz. Materiál pro tuto práci jsme 

čerpali z prvních dvou babywebů, tedy z  www.modrykonik.cz a www.emimino.cz, proto 

je podrobíme detailnějšímu popisu. Je možné, že popis a charakteristika obou babywebů 

plně neodpovídají současnému stavu, jelikož webové stránky mohou procházet různými 

aktualizacemi a inovacemi. Následující charakteristika odpovídá stavu v červnu 2012.   
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2.2.1.1    www.modrykonik.cz
1
 

Charakteristika babywebu
1 

Na webové stránce s názvem Modrý koník se hned v podtitulu dozvíme, že se jedná 

o stránku pro maminky a budoucí maminky, již v úvodu tedy jasně vymezuje cílovou 

skupinu komunikantů. Může se tedy zdát, že tento web vůbec nepočítá s účastí mužů, 

ovšem při registraci je možná volba mezi pohlavím. Při sběru dat jsme se s uživateli však 

setkali pouze výjimečně. Z tohoto důvodu budeme souhrnně používat pojem „uživatelky“. 

Modrý koník je web český i slovenský, mnoho uživatelek píše slovensky. Existuje 

ovšem i paralelní web www.modrykonik.sk.   

Tento babyweb má také spřátelené internetové stránky: www.beremese.cz (server o 

svatbách), www.modrastrecha.cz (server o bydlení) a také jejich slovenské ekvivalenty 

www.mojasvadba.sk, www.modrastrecha.sk a již zmiňovaný web www.modrykonik.sk. 

Všechny tyto portály provozuje firma Asmira s.r.o. „Aby komunikace na internetu (...) 

probíhala hladce, vyvinula se postupem času pravidla, která jsou obvykle většinou 

uživatelů respektována. Bývají prezentována jako netiketa (netiquette nebo chatiquette, 

z angl. net = síť, resp. chat, a etiquette = pravidla chování, etiketa)“ (Jandová, 2006a, str. 

24). Netiketa  je zveřejněna také na Modrém koníkovi, ať už jde o pravidla všeobecného 

rázu, či týkající se jednotlivých sekcí babywebu. Administrátoři mohou upravovat diskusní 

příspěvky, případně je také mazat, pokud se neslučují s uvedenými pravidly diskuse. 

Pravidlem je např. nepoužívat vulgarismy, nevkládat kontakty na firmy, neodbočovat od 

tématu, neprovokovat ostatní atd. 

 

Vzhled úvodní strany
1 

 Na úvodní straně se v horní liště zobrazují odkazy pro přihlášení uživatelek, 

registraci nového člena, přihlášení tzv. profesionálů a také hypertextové odkazy na již 

zmíněné spřátelené weby (www.modrastrecha.cz, www.beremese.cz, 

www.modrykonik.sk). Dále na úvodní straně vidíme všechny sekce, do kterých je tento 

                                                           
1
 Modrykonik.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-11]. Dostupné z WWW: <www.modrykonik.cz>. 
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babyweb rozdělen: fórum, fotoblogy, bazar, profesionálové, shopy. Nabízí se nám titulní 

fotografie posledních osmi aktualizovaných alb, patnáct diskusních témat, do kterých bylo 

naposledy přispíváno, kategorie fóra, kategorie profesionálů a také nejnovější fotografie 

inzerátů v bazaru a v kategorii shopy. Lze tedy říci, že úvodní strana tohoto babywebu se 

velmi často aktualizuje v závislosti na aktivitě uživatelek. Na titulní straně se také objevuje 

reklama, která většinou nějak souvisí s těhotenstvím, rodičovstvím či dětmi. Co se týče 

barev, web má na pozadí bílou a světle modrou, písmo má tmavší modrou barvu. 

 

Jednotlivé sekce babywebu: 

 Fórum
2
 

Fórum poskytuje prostor pro diskusi o nejrůznějších tématech. Pro přehlednost je 

rozdělené do několika kategorií: Snažilky; Těhotenství; Porod; Kojenci; Batolata; 

Školka, škola; Matka, otec, rodina; Neplodnost; Paragrafy; Recepty; Výbava; Společný 

termín; Regiony; Kam s dětmi; Srazy a akce; Představ se nám; ModryKonik.cz; Volná 

diskuse. V každé kategorii je velký počet diskusních vláken. Debatovat lze pomocí tzv. 

diskuse, do které mohou uživatelky vložit neomezený počet příspěvků, a tzv. otázky, 

jež spočívá v tom, že některá z uživatelek položí dotaz, na který mohou ostatní 

reagovat pouze jednou. Ve fóru lze vyjadřovat sympatie či souhlas s 

jednotlivými příspěvky tím, že uživatelka klikne na „To se mi líbí“. U každého 

příspěvku se zobrazuje přezdívka (tzv. nick) komunikantky, malá ikona s fotografií 

(pokud ji uživatelka vložila), datum a čas vložení přípěvku a případně také řádek se 

„statutem“ uživatelky (tedy zda je ve fázi snažení se o dítě, zda dítě čeká či kolik dětí 

má). Pokud umístíme kurzor myši na ikonu uživatelky, zobrazí se nám informace o 

datu její registrace, počtu příspěvků v diskusi, počtu fotoalb a inzerátů a pokud tyto 

informace uživatelka vloží, tak vidíme také její jméno, věk, bydliště a případně také 

jméno, datum narození a věk dětí. 

Kromě těchto veřejných diskusí (případně tzv. otázek), které jsou přístupné i 

neregistrovaným, poskytuje tento babyweb také možnost založení tzv. soukromé 

skupiny. Ty jsou přístupné pouze těm uživatelkám, které vybere zakladatelka skupiny. 

                                                           
2
 Fórum. Modrykonik.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-11]. Dostupné z WWW: 

<www.modrykonik.cz/diskuse/>. 
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Soukromých skupin je na Modrém koníkovi poměrně velký počet, některé uživatelky se 

prostřednictvím webu spřátelí natolik, že se rozhodnou pro soukromou konverzaci, 

případně jim některé téma přijde příliš citlivé na to, aby si jejich příspěvky mohl přečíst 

v podstatě kdokoliv. Uživatelky spolu však mohou komunikovat také prostřednictvím 

tzv. interní pošty, která je přístupná pouze jim a žádná z ostatních uživatelek nemá 

možnost ji sledovat.  

 

 Fotoblogy
3
 

Fotoblogy lze vysvětlit jako jakési profily uživatelek. Zveřejňují zde alba 

s fotografiemi s nejrůznější tematikou, která například mapují průběh těhotenství, 

shromažďování výbavy pro dítě, růst a vývoj dítěte, důležité rodinné události atd. Dále 

zde mají uživatelky možnost napsat tzv. krátkou zprávu, na kterou mohou ostatní 

reagovat formou komentáře. Registrované využívají tyto krátké zprávy například 

k tomu, aby sdělily novinky v průběhu těhotenství, pokroky ve vývoji dítěte, případně 

jejich prostřednictvím položí otázku a očekávají reakce ostatních. Na fotoblogu je též 

možné publikovat tzv. články, tedy delší zprávy, jež ostatní uživatelky mohou rovněž 

okomentovat. Vzhled fotoblogu je opatřen tabulkou s fotografiemi obou rodičů (pokud 

je uživatelka vloží), datem registrace na babyweb, údaji o bydlišti (pokud je uživatelka 

vloží), počtu příspěvků ve fóru, počtu inzerátů v bazaru a také počtu „přátel“ mezi 

uživatelkami. Pod touto tabulkou se zobrazuje rubrika „Líbí se mi tyto fotoblogy“ 

s profilovou fotografií a přezdívkou vybraných uživatelek, je totiž možné „si oblíbit“ 

profily ostatních, podobně jako příspěvky v diskusích nebo fotografie. Na fotoblozích 

se též zobrazují poslední komentáře, ať už k fotografiím, krátkým zprávám nebo 

článkům. 

 Bazar
4
 

Další službou, kterou web Modrý koník poskytuje, je bazar, jehož prostřednictvím 

lze nakupovat i prodávat. Pro přehlednost je také rozdělen do tří hlavních kategorií: 

Oblečení pro děti; Výbava a další pro děti; Pro dospělé, přičemž jsou ještě dále děleny 

                                                           
3
 Fotoblogy. Modrykonik.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-11]. Dostupné z WWW: 

<www.modrykonik.cz/fotoblogy/>. 

4
 Bazar. Modrykonik.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-11]. Dostupné z WWW: <www.modrykonik.cz/bazar/>. 
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na podkategorie. V jejich rámci je možné vyhledávat zboží podle typu, velikosti, stylu, 

značky či ceny. 

 Profesionálové
5
 

Tato sekce je prostorem pro prezentaci firem, obchodů, e-shopů, fotografů a 

různých institucí (nemocnice, školky, mateřská centra, dětské tábory atd.), jejichž 

činnost souvisí s těhotenstvím, rodičovstvím a dětmi. Tzv. profesionálové rovněž 

mohou zakládat fotoblogy, ve kterých publikují ukázky své práce, činnosti či zboží. 

Uživatelkám (registrovaným i neregistrovaným) tohoto babywebu je tak nabídnuto 

poměrně široké spektrum služeb. Přehlednost je uplatňována i v této sekci, najdeme 

zde následující kategorie: Aktivity pro maminky; Dětské pokoje – nábytek, zařízení, 

baby monitory; Hračky, knížky, audio a video pro děti; Kočárky, autosedačky, nosítka, 

chodítka; Plenky a potřeby na přebalování; Výživa a potravinové doplňky; Školky, 

mateřská centra, hlídání dětí; Tábory, plavání, dětské aktivity; Dětská kosmetika, 

koupání; Focení a filmování dětí; Internetové obchody; Oblečení pro děti; Porodnice, 

lékaři a poradenství; Potřeby pro kojící matky; Školní potřeby; Těhotenské oblečení. 

 Shopy
6
 

Tato část souvisí se sekcí předešlou, zde je nabízeno zboží komerčních firem. Je 

rozdělena podobně jako bazar, ve kterém však mohou inzerovat jen uživatelky, nikoliv 

profesionální prodejci. 

 

2.2.1.2    www.emimino.cz
7
 

Charakteristika babywebu
7 

Podtitul babywebu s názvem eMimino prozrazuje, že se na něm dozvíme všechno o 

těhotenství a dětech. Na titulní straně se mimo jiné charakterizuje jako nejlepší web pro 

maminky, tudíž tímto i eMimino vymezuje cílovou skupinu komunikantů, tedy ženy, 

                                                           
5
 Profesionálové. Modrykonik.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-11]. Dostupné z WWW: 

<www.modrykonik.cz/katalog/>. 

6
 Shopy. Modrykonik.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-11]. Dostupné z WWW: <www.modrykonik.cz/shops/>. 

7
 eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: <www.emimino.cz>. 
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ovšem stejně tak jako na Modrém koníkovi je při registraci možnost výběru pohlaví. Při 

sběru materiálu pro tuto práci jsme se však s uživateli mužského pohlaví setkali jen 

výjimečně, ženské pohlaví je zde naprosto dominantní, proto i v tomto případě zůstaneme 

u souhrnného pojmu „uživatelky“.  

Webový portál je provozován firmou Webdio, s. r. o. a stejně jako na Modrém 

koníkovi je i zde zveřejněna netiketa, chod webu rovněž kontrolují administrátoři, kteří 

mimo jiné zasahují do diskusí, pokud se v nich odehrává něco proti pravidlům. V mnohém 

se obsah Modrého koníka a eMimina shoduje, ovšem eMimino je komplexnější, poskytuje 

více rubrik. 

Vzhled úvodní strany
7 

Úvodní strana eMimina je velmi pestrá. Pro rychlou orientaci v horní části obsahuje 

lištu se všemi kategoriemi webu, také je zde vyhledávací políčko a odkaz pro přihlášení. 

Pod lištou se v rámečcích zobrazují jednotlivé kategorie, u některých vidíme nejnovější 

příspěvky (nové deníčky, příspěvky v diskusích, komentáře u deníčků). Dále je zde tabulka 

mapující očekávané porody zaregistrovaných, porody z nedávné doby a také narozeniny 

dětí uživatelek. Úvodní strana také disponuje katalogem různých odkazů, tabulkou pro 

vyhledávání uživatelů, aktualitami, jednotlivými kategoriemi encyklopedie mateřství atd. 

Stejně tak jako na Modrém koníkovi se i zde na úvodní straně objevují reklamy, které 

souvisí s danou tematikou. Barevné řešení eMimina se shoduje s Modrým koníkem, i zde je 

použita bílá barva a odstíny modré. 

Jednotlivé sekce babywebu: 

 Diskuse
8
 

Diskuse na eMiminu je velmi obsáhlá a pestrá, ovšem zároveň velmi přehledná díky 

kategoriím a podkategoriím, do kterých je rozdělena: Jak na eMimino (Dotazy pro 

adminy; Jak funguje eMimino?); Když miminko nepřichází (Neplodnost; Těhotenství 

se špatným koncem; Centra asistované reprodukce); Cesta od // až k miminku 

(Snažení; Těhotenský test; Těhotenství; Těhotenské oblečení; Porod; Porodnice; 

Miminko; Kojení a UM; Plenky; Poporodní splín); Od batolete až do puberty (Batole; 

Předškoláček; Školák; Nočníkové hrátky; Dvojjazyčné děti a děti v cizině; Školky a 

                                                           
8
 Diskuse. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: <www.emimino.cz/diskuse/>. 
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školy; Sourozenecké konstelace); Výbavička pro miminko (Výbavička různé; 

Nakupujeme...; Kosmetika a hygienické potřeby; Hračky; Oblečky; Nosítka; Botky, 

botičky a bačkůrky); Kočárky (Změť; Golfky; Trojkolky; Čtyřkolky; Sporťáky; 

Dvojčatové a sourozenecké kočárky); Zdraví (Dětské nemoci; Očkování; Zdravotní 

potíže dospělých; Alergie a ekzémy; Antikoncepce; Zuby, zoubky, zubaři; Lékaři, 

nemocnice a zdravotnická zařízení; Alternativní léčení; Úrazy a pády; Gynekologické 

potíže; Homeopatie); Spaní (Vše kolem spaní; Když děti nespí); Finance (Sociální 

dávky, mateřská, rodičovský příspěvek; Daňové přiznání; Hypotéky, půjčky a leasing; 

Spoření a pojištění; Jak ušetřit; Zaměstnání); Bydlení (Jaké bydlení; Domácnost; 

Zařízení bytu; Domácí spotřebiče; Tipy a triky v domácnosti; Květiny a zahrada); 

Cestování (Autosedačky; Jednodenní výlety a restaurace; Dovolené a dětské tábory; 

Cestování s dětmi; Kola, trojkolky, odrážedla); Jídlo a pití – zkrátka dlabanec (Vaříme, 

pečeme, konzervujeme; Krmení; Jídelní židličky; Dětské nádobí; Začínáme s příkrmy; 

Domácí pekárna; Nežere a nežere; Tekutiny a pití); Vztahy (Pozor na prarodiče; 

Mateřská dovolená; Manželství a partnerství; Dárky a překvapení, oslavy a svatby); 

Všehochuť (Vše možné; Studium a kurzy; Testy spotřebitelů; Vyrob si sám; Plavání 

miminek; Mateřská centra; Pro pobavení; Cvičíme, krásníme a třeba i hubneme...; 

Zvířata; Písničky, říkadla, hádanky...; Jak obléct?; Filmy, seriály, muzika, knížky a hry; 

Bio; Esoterika a tajemno; Sport); Šikovné pařátky (Hadérky; Malůvky); Stálé diskuse 

(Stejný měsíc porodu; Stejná situace; Stejné místo; Stejné názory). V rámci každé 

podkategorie je vždy různý počet diskusních vláken. 

 Diskusní fórum na eMiminu je obsáhlejší než na Modrém koníkovi, zahrnuje více 

oblastí a také více témat. Určité zastřešující kategorie se však logicky shodují (např. 

snažení, těhotenství, porod, kojenec, výbava atd.). 

 V diskusi se zobrazuje přezdívka uživatelky, profilová fotografie (pokud ji vloží), 

datum a čas vložení příspěvku a také jakýsi titul, který uživatelka získala podle 

celkového počtu svých příspěvků. Najdeme např. tituly nováček, stálice, kecalka, 

ukecaná baba, zasloužilá kecalka, echt Kelišová, závislačka, extra třída, generální 

žvanilka atd. Je také možné zapnout si tzv. podpisy, poté se u některých uživatelek 

zobrazují tzv. metříky, ze kterých lze např. vyčíst, v jakém měsíci těhotenství se 

uživatelka nachází, případně jak staré má děti. Na rozdíl od Modrého koníka lze na 

eMiminu přispívat do diskusí také anonymně, čehož uživatelky využívají, pokud se 
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jedná o ožehavá témata. Další možností komunikace jsou soukromé zprávy mezi 

uživatelkami a také chat. 

 Poradny
9
 

Portál eMimino na rozdíl od Modrého koníka disponuje širokým spektrem poraden, 

ve kterých na dotazy uživatelek odpovídají odborníci příslušného oboru. Uživatelky 

mají k dispozici tyto poradny: Poradna pro otázky neplodnosti a reprodukční medicíny; 

Gynekologická poradna; Poradna o domácích spotřebičích; Laktační poradna; Poradna 

duly; Poradna očního lékaře; Nutriční poradna (3-18 let); Poradna dětského 

psychologa; Sociální poradna; Fyzioterapeutická poradna; Farmaceutická poradna; 

Právní poradna; Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy; Osteopatie a viscerální 

manipulace; Plavání kojenců a dětí; Poradna psychomotorického vývoje dětí; Poradna 

speciální pedagožky; Poradna o autosedačkách, Poradna o odrážedlech, Homeopatická 

poradna, Dermatologická poradna; Poradna hubnutí a formování postavy po porodu; 

Poradna ORL; Poradna pro pitný režim dětí; Poradna pro výživu dětí do 3 let. Otázky a 

odpovědi se na webu archivují, takže jsou kdykoliv k dispozici všem registrovaným, 

ale také neregistrovaným uživatelkám. 

 

 Skupiny
10

 

Uživatelky se mohou sdružovat do skupin, a to jak do otevřených, které jsou 

viditelné pro všechny, tak do uzavřených, do nichž mají přístup jen jejich členky. 

Skupiny mohou obsahovat více diskusních témat, dále je zde nástěnka, místo pro 

fotografie skupiny a také chat. Skupiny jsou převážně zakládány podle společných 

zájmů, bydliště, termínu porodu atd. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Poradny. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: <www.emimino.cz/poradny/>. 

10
 Skupiny. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: <www.emimino.cz/skupiny/>. 
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 Porodnice
11

 

V této sekci najdeme přehled porodnic podle krajů České republiky. Porodnice je 

vždy v krátkosti představena, uživatelky ji hodnotí, a to tak, že volí mezi možnostmi, 

zda by porodnici doporučily, nedoporučily, je možné také zvolit možnost, že se neumí 

rozhodnout. Celkový poměr hodnocení se pak zobrazuje v procentech. Komunikantky 

mají rovněž možnost slovně popsat své zkušenosti s konkrétní porodnicí. 

 Recenze
12

 

Tato rubrika je místem, kde se mohou uživatelky podělit o svoje zkušenosti 

s různým zbožím. Recenze jsou zařazeny do kategorií: Dětská kosmetika; Hračky; Péče 

o dítě; Snažilky, těhulky, maminky; Výživa. Každá z nich obsahuje další podkategorie, 

takže orientace je zde velmi přehledná. Uživatelky popisují výhody a nevýhody 

výrobku, mohou přidávat kratší komentář, rozhodují se, zda by výrobek doporučily, či 

ne, opět je k dispozici volba neschopnosti se rozhodnout. Poměr hodnocení se pak 

celkově opět zobrazuje v procentech. 

 Deníčky
13

 

Deníčky jsou články uživatelek, pod kterými se rozvíjí diskuse. Jako snad ve všech 

ostatních sekcích je i tato rozdělena podle tématu: Bydlení; Cestování; Nesnažení; O 

životě; Ostatní; Porod; Prázdná náruč; Rady a tipy; Rodičovství; Snažení; Těhotenství 

a Tvoření. Uživatelky prostřednictvím deníčků sdílejí např. průběh porodu, neúspěšné 

snahy o otěhotnění, zkušenosti s péčí o dítě atd. 

 

 Fotoalba
14

 

Místo pro zveřejňování fotografií, fotogalerie je rozdělena do podskupin: Diskuse; 

Deníčky; Těhotenství; Ultrazvuk; Miminko; Batole; Předškolák; Školák; Výbavička 

                                                           
11

 Porodnice. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: 

<www.emimino.cz/porodnice/>. 

12
 Recenze. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: 

<www.emimino.cz/zkusenosti/>. 

13
 Deníčky. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: <www.emimino.cz/denicky/>. 

14
 Fotoalba. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: <www.emimino.cz/fotoalba/>. 
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pro miminko; Kočárky; Cestování a dovolené; Bydlení; Šikovné pařátky; Zvířata; Pro 

všechny; Ostatní; Archiv. Podskupiny se mnohdy shodují s kategoriemi diskuse. 

Fotografie mohou uživatelky komentovat. 

 Bazárek
15

 

Podobně jako na Modrém koníkovi je i zde tato část místem pro nákup a prodej 

nejrůznějšího zboží. 

 Maminky
16

 

Zde lze vyhledávat registrované uživatelky podle termínu porodu, bydliště nebo 

podle toho, jak staré mají děti.  

 Encyklopedie
17

 

Velmi podrobná encyklopedie o těhotenství, porodu a péči o dítě, díky které mohou 

uživatelky získat potřebné informace. Společně s poradnami tato sekce tvoří jakési 

odborné zázemí webu. Opět nechybí rozdělení do kategorií: Snažení; Těhotenství od A 

do Z; Těhotenství týden po týdnu; Homeopatie; Porod; Neplodnost; Kojení; Probiotika; 

Novorozenecké období; Kojenecké období; Potrat. Každá kategorie pak obsahuje velké 

množství pojmů, které jsou srozumitelně vysvětleny. 

    

2.2.2   Charakteristika kolektivu 

 „Rozmluvy matek na mateřské dovolené, které se dříve odehrávaly na dětských 

hřištích, v čekárnách pediatrů či na soukromých návštěvách, jsou nyní zásluhou internetu 

veřejně přístupné“ (Lišková, 2008, str. 33). Internetové připojení je pro většinu 

domácností dnes již samozřejmostí, matky tedy mají široké možnosti diskutovat o 

záležitostech spojených s dětmi ve virtuálním prostoru internetu. Jak jsme již předeslali, 

                                                           
15

 Bazárek. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: <www.emimino.cz/bazar/>. 

16
 Maminky. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: 

<www.emimino.cz/maminky/>. 

17
 Encyklopedie. eMimino.cz [online] 2012 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z WWW: 

<www.emimino.cz/encyklopedie/>. 
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uživatelkami jsou v naprosté většině ženy, které plánují otěhotět, jsou těhotné nebo již děti 

mají.  

 Mnohé již bylo zmíněno v charakteristice prostředí. Uživatelky mají několik 

možností, jak se na webu prezentovat či jak komunikovat. Mohou o sobě uvést různé 

údaje, zveřejňovat fotografie s rozmanitou tematikou, publikovat články a různé zprávy o 

sobě. Co se týče vzájemné komunikace uživatelek, je realizovaná především 

prostřednictvím diskusí. Dále probíhá v komentářích pod fotografiemi, krátkými zprávami 

a články. Uživatelky se také mohou sdružovat do užších komunikačních okruhů, do 

soukromých diskusí či skupin. Na obou babywebech se také mohou uživatelky „spřátelit“ 

s ostatními, přesněji řečeno „přidat si ostatní do přátel“. Kolektiv má přirozeně zajištěnou 

kontinuitu, počet registrovaných se zvyšuje, neustále přicházejí nové uživatelky, které se 

snaží otěhotnět, těhotné již jsou, případně už porodily. Komunikantky, které se na web 

registrovaly v období snahy otěhotnět, případně těhotenství, se pak logicky přesouvají do 

diskusí souvisejících s jejich aktuálním stavem, tedy projdou vlákny, jež se týkají 

těhotenství, porodu, dále péče o novorozence, kojence, batole atd. Tento okruh se 

přirozeně může opakovat, když se uživatelky snaží o další dítě, případně jsou již znovu 

těhotné. Výjimkou není ani to, že komunikantky přispívají i do diskusí, které již 

nesouvisejí s jejich aktuálním stavem, aby předaly své zkušenosti ostatním, případně z toho 

důvodu, že se s ostatními přispívajícími již znají. Nezřídka se stává, že nově příchozí 

uživatelky se neorientují ve zkratkách a sociolektismech, proto žádají od zkušenějších 

komunikantek v diskusích vysvětlení. Příkladem může být sled těchto replik: 

 ...a jaké máš FSH a AMH?  

Nejsem v těch zkratkách zběhlá :) Jsem nováček, prosím o vysvětlení. 

 

2.2.3 Charakteristika speciální činnosti 

 Souhrnně lze říci, že uživatelky babywebů spojuje těhotenství, mateřství a 

rodičovství, případně snaha o ně, a samozřejmě s nimi související záležitosti.  

 Tzv. snažilky pojí úsilí o otěhotnění. Předávají si rady a tipy, sdělují své zkušenosti 

s  testy, lékaři a také centry asistované reprodukce. Orientují se v různých lékařských 

zákrocích či medikaci. Již těhotné ženy probírají kromě zdravotní stránky a různých 

lékařských vyšetření také proměny svého těla nebo přípravu na život s dítětem, tedy nákup 
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výbavy atd. Velmi častým tématem k diskusi je samozřejmě porod, jeho průběh, jeho různé 

alternativy. Uživatelky si rovněž sdělují zkušenosti s nemocnicemi, porodnicemi a lékaři. 

Po narození dítěte komunikantky přirozeně spojuje péče o něj, tedy krmení, oblékání, 

přebalování, spací režim, zdraví atd. Matky mají také možnost diskutovat v tématech 

souvisejících se staršími dětmi, předškoláky a školáky, ovšem na tuto oblast jsme se při 

našem výzkumu nesoustředili.  

 Může se zdát, že komunikantky se dělí do skupin podle toho, zda se o dítě snaží, 

jsou těhotné nebo se jim již dítě narodilo, ovšem jak již bylo předesláno, plynule mezi 

těmito diskusními oblastmi přecházejí, tudíž nelze mluvit o izolovanosti jednotlivých 

tematických okruhů. 

 

2.3    Výrazivo sociolektu matek na babywebech 

 Nelze sice hovořit o izolovanosti tematických okruhů, ovšem pro přehlednost jsme 

výrazivo, které jsme během pročítání diskusních fór nashromáždili, do několika skupin 

rozdělili: Snažení a neplodnost; Těhotenství; Nemocnice, porodnice, lékaři; Dítě – 

novorozenec, kojenec, batole; Zdraví a nemoci dítěte; Výbava a Rodina. V této kapitole 

není výčet úplný, ovšem ve slovníkové části práce jsou pak výrazy uvedené v abecedním 

pořadí, v úplném nashromážděném počtu a jsou definovány. 

 

2.3.1 Snažení a neplodnost 

 Ženy, které se snaží otěhotnět, jsou na babywebech všeobecně nazývány jako 

snažilky. Samozřejmě nebaští antiko, ale přes všechno tuleníčko a sexíček nemohou 

otěhu, i když tomu zkouší napomoci prstíkovkou. Pravidelně si měří bazalku, hodnoty 

zapisují do grafíků, dělají si ovu testy a čekají na ovulku, která ovšem přijít nemusí, pokud 

mají anovulák. Menstruace je mezi snažilkami nazývána jako červená nebo teta z Červený 

Lhoty, velmi často pak hanlivě jako mrcha nebo potvora, protože krámovat pro ně 

znamená opětovné zklamání. Všechny si totiž přejí objevit na těhu testu //, tedy dva 

proužky značící těhotenství, a to ať už dálnici, nebo alespoň ducha. Pro snažilky je 

nepříjemné každé testění, pokud je sněhobílo. Uživatelky musí často podstoupit laparku 

nebo hysterku, někdy také cvičí Mojžíšovku. Po delším čase neúspěšného snažilkování 

páry navštíví CAR. Partneři uživatelek si nechají udělat spermio, aby se zjistilo, zda jejich 
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spermíci neboli mršky nejsou slepí kluci, případně zda netrpí azoo. Pokud páry nemohou 

zasadit semínka přirozenou cestou, je potřeba přistoupit k umělku. Snažilky se podrobí 

stimulce, užívají Clostík nebo Utroš, může se stát, že následkem toho trpí 

hyperstimulákem. Zmražené embryo je komunikantkami nazýváno jako ledňáček, 

mrazáček nebo nanuk. Přestože to mnohdy vypadá, že i přes opakované snahy některé 

snažilky zůstanou netěhulkami, nakonec některé z nich na testíku přece jen dvě čárky 

najdou. 

 

2.3.2 Těhotenství 

 Ženě, které se podaří otěhulkovat, a je tedy těhu, se na webech říká těhule nebo 

těhulka, když se blíží porod, tak také čekatelka nebo skoromamina. Těhotná žena hned od 

počátku těhotenství sleduje těhu příznaky, dostane u lékaře těhu řidičák, někdy může také 

trpět těhu cukrovkou nebo těhu demencí, v každém případě na ni působí těhu hormony. 

Nezřídka se stává, že má těhotná žena riziko. S těhulkováním se přirozeně pojí také změny 

postavy, ženě naroste nejen těhu bříško neboli pupendo, ale vlivem mateřského mléka také 

mlíkárny. Během těhotenství musí matka podstoupit různá vyšetření, třeba amnio nebo 

triply. Těhotenství však nemá vždy dobrý konec, může dojít k mimoděložnímu těhotenství, 

pojmenovávanému jako mimoň nebo mimoděložko, nebo také k potratu, potracenému 

plodu (případně také dítěti zemřelému kdykoliv po porodu) pak uživatelky říkají andílek. 

Plod či embryo je v diskusích pojmenováván několika způsoby, např. jako blastulka, 

bobísek, fazolka nebo mimísek. Pokud žena čeká dvojčata neboli dvojky, je dvojtěhulka, 

porodí buď jednovajky, nebo dvojvajky. V pořadí první dvojče je nazýváno jako áčko, 

druhé jako béčko.  

 

2.3.3 Porod 

 Pohyby plodu v břiše matky se v diskusích označují jako motýlci nebo 

bublinkování. Lékař může porod vyvolat hmatem Hamiltonem, případně také 

vyvolávačkou. Skutečně blížící se porod pak signalizují přípravné stahy, tedy poslíčci, a 

prdnutí vody neboli odtok plodovky. Samotný porod pak může mít několik variant. 

Některé ženy se rozhodnou pro porod v domácím prostředí, tedy domporod, proto se jim 

říká domarodky. Ostatní rodí v nemocnici, a to buď normal porodem nebo císařem, 
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takové matky jsou pak označovány jako císařovny. Rodičky jsou během porodu napojeny 

na monitor, který sleduje porodní stahy neboli kontra, výsledná křivka bývá nazývána jako 

kopce nebo Himaláje. Matky mohou během porodu požádat o anestezii, o epidurál nebo o 

spinál. Po vylodění dítěte následuje ještě porod placenty, slangově placky. Dítěti je hned 

naměřený Apgar, lékaři tak zhodnotí jeho celkový fyzický stav. Pokud matka zvolila 

variantu ambuporodu, po několika hodinách je z porodnice i s dítětem propuštěna domů, 

jinak ji čeká hospitalizace, kterou obvykle tráví na dvojlůžáku nebo třílůžáku. 

 

2.3.4  Nemocnice, porodnice, lékaři 

 Porodnice je na babywebech všeobecně známá jako porodka, s ní bývá spojené 

oddělení gynekologie neboli gyndy. Součástí je tzv. hekárna, kde matky tráví dobu před 

samotným porodem. V nemocnicích najdeme také například jipku nebo intermediál. Pro 

označení lékaře se obecně využívá zkratek dr, mudr, které někdy přecházejí ve zkratková 

slova mudra nebo mudrc. Gynekologa či gynekoložku komunikantky nazývají jako 

gyndaře, gyndáka, gyndr, gyndařku atd. K nim chodí ženy a nastávající matky na 

preventivní prohlídku, tedy preventivku nebo KO, jsou vyšetřovány na koze, vyšetřovacím 

křesle, a jsou jim odebrány stěry na cytolku. Během těhotenství někdy podstoupí vyšetření 

plodové vody, amnio, a také triply, testy na zjištění vrozených vad dítěte. Matky mohou 

také navštěvovat rizikovku nebo chodit na rehabku. V porodnici jim pomáhá PA, porodní 

asistentka, a také LP, laktační poradkyně. Po narození dítěte pravidelně docházejí 

k pediatře.  

 

2.3.5  Dítě – novorozenec, kojenec, batole 

 Šest týdnů po porodu se matka nachází v období 6N, je tedy šestinedělka. 

Novorozenci se říká novoš či novošek. Dítě je na babywebech nazýváno širokým spektrem 

výrazů, například drobeček, malošek, mimísek, prďolka atd. Komunikantky své děti také 

pojmenovávají podle ročního období či měsíce, ve kterém se narodily, setkáme se tak 

například s letňátkem, zimňátkem, květňátkem, zářijátkem atd. Může se stát, že porod 

přijde předčasně, nedonošeňátka jsou obvykle menších rozměrů, tedy minimimina. Děti 

jsou krmeny mlékem, a to MM nebo UM. Matky, které jsou schopné kojit, jsou slangově 

nazývány jako kojandy nebo kojo matky. Některé děti si kojo tak zamilují, že se jim pak 



48 

 

říká prsomilové a kojo závisláci. Po čase však už dítěti mléko nestačí, proto je potřeba 

zařadit dokrmy. Ty mohou být buď připravené doma, nebo může jít o skleničky, tedy 

kupované příkrmy, většinou masozeleninu. Potrava se samozřejmě odráží ve vylučování, 

stolička může vypadat jako míchaná vajíčka, některé dítě je označované jako průtokáč. 

Pro dobré trávení a vylučování je dobré s dítětem klubíčkovat. Postupem času začne být 

dítě pohybově aktivnější, pase hříbátka, letadluje, prohýbá se do luku či do mostu. Děti 

jsou také pojmenovávány podle věku, tedy například ročňák, dvouleťák, dvouletka atd. 

Některé děti jsou silně závislé na matce, setkáme se s výrazem, že mamánkují. 

 

2.3.6  Zdraví a nemoci dítěte 

 Některé děti se narodí jako žluťáskové s novorozeneckou žloutenkou. Některé zase 

s různými vývojovými vadami a poruchami, například aspíci, autíci a downíci. Rodiče 

s nimi pak často cvičí Vojtovku nebo Bobatha. Velmi diskutovaným tématem na 

babywebech je očkování. V diskusních vláknech se střetávají názory matek podporujících 

očko a matek, které mají protiočko postoje. První skupina dodržuje očko kalendář, a 

zaplňuje tak očkovák, například údajem o aplikaci hexy nebo MMR. Nepříjemné je, když 

dítě rýmuje, průjmuje, teplotuje, či dokonce horečkuje.  

 

2.3.7  Výbava 

 Výbava se netýká pouze dítěte, ale také matky. V těhotenství si musí pořídit těhu 

oblečení, například těhu halenku, těhu tričko nebo těhu kalhoty. Během kojení je pak 

velmi praktická kojo podprda.  

 Výbava pro dítě zahrnuje hlavně mimioblečky, třeba dupajdy, zavinku nebo 

capáčky, ale také další věci, například kočárek, ať už sporťák či golfáče, monokočár či 

dvojčecí kočárek, dále také autosedajdu, přebalovák atd. Některé matky se svými dětmi 

kočárkují, jiné šátkují, tedy nosí dítě v šátku, říká se jim šátkařky nebo také nosnice. 

Důležitou součástí výbavy jsou samozřejmě pleny. V dnešní době se vedle používání 

jednorázových plen také vrací trend látkových plen, a tak se v diskusích střetávají 

zastánkyně obou variant. Existuje ovšem také způsob zvaný bezplenkovka, kdy plenky 

nejsou ani potřeba. Matkám, které látkují, tedy přebalují své dítě do látkovek, se říká 

látkařky. Systém používání látkových plen má několik vrstev, první vrstvou bývají 
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vkládačky a čtvercovky, dále následují třeba kalhotkovky, kapsovky nebo flanelky, 

nejsvrchnější vrstvu pak tvoří svrchňáčky, třeba vlňáčky nebo flísáčky. Dobré je si pořídit 

separačky, které se umísťují mezi plenku a pokožku dítěte, a také snapku, sponku, jež 

látkové plenky drží pohromadě. Látkové plenky vyrábějí různé firmy, je možné si pořídit 

například anavky nebo popolinky. Druhou variantou jsou pleny jednorázové, tedy 

jednorázovky, papírovky, pampersky, případně také hnusky, což je hanlivé pojmenování, 

které používají právě již zmiňované látkařky. Postupem času je potřeba dítě odplenkovat a 

naučit ho nočníkovat. Zároveň je nutné pracovat na oddudlíkování.  

 

2.3.8  Rodina 

 Manžel je na babywebech často nazýván jako manža, manžílek, mužík, také je 

mnohdy použita zkratka MM. Pokud není pár sezdaný, partner je pak nemanža, příťa nebo 

přítelák. O rodičích manžela nebo partnera komunikantky píšou jako o tchánovcích. 

Matka může mít jedno dítě, v tom případě se jedná o monomatku či prvomatku, v případě 

více dětí pak o druhomatku, dvojmaminku nebo mnohomaminku. Pokud jsou děti 

narozené krátce po sobě, uživatelky je nazývají jako skorodvojčata, výraz skorotrojčata se 

může vztahovat jednak na tři sourozence s malým věkovým rozdílem, jednak na dvojčata a 

dalšího sourozence nepříliš jim věkově vzdáleného. Podle pořadí pak může být dítě 

druhátko nebo třeťátko. Jako supermatka pak bývá poněkud pejorativně nazývána žena, 

která se na babywebech prezentuje jako ta, jež perfektně zvládá péči o dítě a o domácnost, 

dodržuje všechna pravidla a doporučení atd. 

 

2.4     Způsoby tvoření slangových názvů 

Jaroslav Hubáček se věnuje způsobům tvoření slangových výrazů, nejpodrobněji 

v monografii Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů (1971), dále pak také 

v rámci publikací O českých slanzích (2. vyd., 1981, str. 163-172) a Malý slovník českých 

slangů (1988, str. 14-20). K této problematice se vyjádřil také na II. konferenci o slangu a 

argotu v Plzni v roce 1980, a to příspěvkem K onomaziologickým postupům ve slovní 

zásobě slangů (1983, str.  36-43). 

V druhé zmíněné publikaci Hubáček píše, že obohacování slangů se realizuje 

stejnými pojmenovávacími postupy, jako je tomu v případě národního jazyka, jehož jsou 
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součástí. Co se týče frekvence slovních druhů, autor zmiňuje jako nejčastější substantiva, 

jako méně častá verba a jako omezená adjektiva a adverbia. Tvoření slangových názvů dělí 

na dvě roviny. První rovinou jsou postupy transformační, tedy slovotvorné, kterými se 

obohacuje inventář lexikonu národního jazyka. Řadí sem odvozování, skládání, 

zkracování, mechanické krácení a překrucování. Nutno však podotknout, že v monografii 

Onomaziologické postupy ve slovní zásobě slangů píše, že „na rozhraní obou skupin 

onomaziologických postupů stojí mechanické krácení a překrucování“ (1971, str. 5). 

Druhou rovinou jsou postupy transpoziční, které se týkají pojmenování již existujících, 

patří sem tzv. sémantické tvoření, tedy přenášení slovního významu (metafora, 

metonymie), tvoření víceslovných názvů (sousloví, frazeologická spojení) a přejímání.  

Je potřeba dodat, že neopomenutelnou roli hraje univerbizace, podle Hubáčka 

(1981, str. 20-21) je častou motivací vzniku slangových názvů. „Univerbizace se ve 

slanzích uplatňuje nejen primárně při tvoření nových slov (derivací, kompozicí i jinými 

slovotvornými postupy), ale i sekundárně, tj. v případech onomaziologických postupů 

neslovotvorných, transpozičních“ (1981, str. 20-21). Sociolekt matek na babywebech je 

poměrně bohatý na univerbizované názvy, např. anovulák, bezplenkovka, fakultka, 

domporod, gumosex, mimoň, mrazáček, císař, Hamilton, flísáčky atd. 

Způsoby tvoření slangových názvů v sociolektu matek na babywebech budou 

v následujícím pojednání v příkladech ukázány právě na pozadí teoretického výkladu 

Jaroslava Hubáčka rozpracovaného ve výše zmíněných zdrojích. Autorovy příklady jsou 

psány kurzívou, příklady ze zkoumaného sociolektu pak kurzívou v kombinaci s tučným 

písmem. 

 

2.4.1  Odvozování 

 Tento způsob tvoření slangových názvů je podle Hubáčka velmi produktivní. 

Poukazuje ovšem na to, že jde téměř výhradně o odvozování příponové. Pojednání o 

odvozování je rozděleno na oblast substantiv, verb a adjektiv. 

Substantiva 

Odvozená slangová substantiva Hubáček řadí do několika významových a 

slovotvorných kategorií.  
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Mezi názvy osob se počítají jména činitelská, konatelská a přechýlená. Jména 

činitelská se tvoří od slovesných základů, nebývají hojná, nejproduktivnější příponou je     

-ák (ležák, mazák), dále pak -l,-oun, -ař, -č, -ník, -íř, -a, -Ø. Jména konatelská se tvoří od 

základů jmenných a jsou velmi početně zastoupena. Nejproduktivnějšími příponami jsou 

zde  -ař, -ář, -ák (dálkař, terénář, spodák, gyndař, gyndák), dále pak -ista, -(n)ík, -ovec,    

-as, -a. Jména přechýlená, tedy pojmenování ženských osob odvozená od pojmenování pro 

osoby mužské, jsou rovněž velmi častá. Přechyluje se jak od jmen činitelských, tak 

konatelských. Nejvyužívanější příponou je -ka (očařka, gyndařka), v menší míře pak         

-ajzna, -(n)ice.  

Názvy prostředků autor považuje za velmi četné. Častěji se odvozují od slovesného 

základu, a to hlavně příponami -ák, -ka, -čka (blafák, kontrolka, lapačka, přebalovák, 

provokačka, vyvolávačka), méně frekventovaně pak od základů jmenných, převážně 

příponami -ák, -ka, -ovka (masňák, sternálka, datumovka, prstíkovka, snapka, Vojtovka). 

Autor dále zmiňuje kategorii názvů zdrobnělých jakožto častý prostředek pro vyjádření 

expresivity, typické přípony jsou -ek, -ík, -(ič)ka, -íčko (denička, laníčko, mrazáček, testík, 

úrodička, stolička, tuleníčko). Zdrobnělinám je v této práci věnovaná samostatná kapitola. 

Jména nositelů vlastnosti jsou hojná, tvoří se jak od adjektivních, tak od substantivních 

základů, mnohdy hraje roli také univerbizace. Náleží k nim odvozovací přípony -ák, -ka,    

-ovka (druhák, gibsonka, časovka, anovulák, bezplenkovka, jednorázovka), někdy také     

-an, -as, -áč, -a,  -ina, -ula, -ice.  

Názvy místní se tvoří spíše od základů jmenných, ovšem také od základů 

slovesných. Uplatňují se zde přípony -ka, -ovka, -na (s variantami -árna, -ovna, -erna),      

-ák, -iště (placovka, šparglovna, nalejvárna, fakultka, rizikovka, hekárna, dvojlůžák).  

Poslední významněji zastoupenou kategorií odvozených slangových substantiv jsou 

názvy dějů. Jsou tvořena jednak jako verbální substantiva příponami -ní, -tí (faulování, 

upísknutí, kočárkování, nočníkování, oddudlíkování, prdnutí vody, šátkování atd.), 

jednak také prostřednictvím přípon jiných, a to např. -(č)ka, -nda, -ina, -Ø, -ák, -izace, -

ismus, -ství, -ctví (slezina, recesismus, koupačka, vstávačka).  
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Verba 

Hubáček píše, že odvozená verba se ve slangovém výrazivu v porovnání se 

substantivy objevují poměrně málo. Odvozují se dvojím způsobem: jednak příponami ze 

jmenných a slovesných základů, jednak předponami ze sloves. Co se týče prvního 

způsobu, nejčastějšími příponami jsou -ova- u sloves ve významu „vytvářet to, co znamená 

předlohové podstatné jméno (...), nebo ve významu užívat věci jako nástroje či prostředku“ 

(Hubáček, 1981, str. 165), např. faulovat, vakcinovat, horečkovat, kočárkovat, látkovat, 

letadlovat, nočníkovat, sexovat, šátkovat atd. a -i- u sloves s významem „chovat se nebo 

dělat něco ve smyslu předlohového jména“ (Hubáček, 1981, str. 165), např. muškařit, 

testit. Druhý způsob, tedy odvozování předponové, většinou není prostředkem realizace 

nového pojmenování. „Předponami se jednak realizuje slovesný vid, jednak se obměňuje 

význam základového slovesa ve smyslu příslovečného významu přidávaných předpon“ 

(Hubáček, 1971, str. 23). Ze sociolektu matek zde lze uvést výrazy odlátkovat, 

nekočárkovat. 

Adjektiva            

 Ani odvozená adjektiva nejsou podle autora ve slangovém výrazivu tak častá jako 

substantiva. Ve většině případů jde o adjektiva odvozená ze slangových substantiv hlavně 

ve významu přivlastnění celému druhu, v menší míře pak od slangových verb, v tomto 

případě hlavně jako dějová adjektiva z příčestí trpných a jako účelová adjektiva. 

Odvozovacími příponami jsou -ký, -ský, -ový, -ovitý, -ní, -ý, -cí (stavbácký, vyšmelcovaný, 

falcovací, těhulkovský, dvojkový, oddudlíkovaný). 

 

2.4.2  Skládání 

 Slangové názvy se tvoří také skládáním, ovšem tento způsob je podle autora méně 

frekventovaný než odvozování. Je využíván tam, kde jako předloha figuruje víceslovné 

pojmenování, a to jak sousloví (basová křídlovka – baskřídlovka), tak i více či méně volné 

spojení slov (výrobna modelů z kovu – kovomodelárna). Tento způsob tvoření je 

motivován snahou vyjádřit se jednoslovně, tedy univerbizací. Jako zvláštní a 

frekventovaný typ uvádí Hubáček slangové složeniny hybridní, tedy takové, které 

využívají mezinárodní slovní základy, např. auto-, stereo-, moto-, foto- atd. a tvoří podle 

něj přechod k odborným termínům. Zkoumaný sociolekt je rovněž tvořen složeninami, 
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např. ambuporod, domarodička, domporod, druhomatka, dvojtěhulení, gumosex, 

kojomatka, kojprda, očkokalendář, těhubříško atd. Grafická podoba některých těchto 

výrazů není v diskusích jednotná, jak je též popsáno ve slovníkové části práce, setkáme se 

s výrazy těhubříško i těhu bříško atd., pro přehlednost jsou slovníková hesla uváděna 

s mezerou. Nutno však poznamenat, že v případě, kdy se výraz objevuje s mezerou, může 

být klasifikován jako víceslovné pojmenování, nikoliv jako složenina, jak je tomu 

v případě psaní bez mezery. 

 

2.4.3  Zkracování, mechanické krácení, překrucování 

 Zkracování podle Hubáčka rovněž patří mezi méně časté způsoby tvoření 

slangových názvů. Výsledkem tohoto způsobu tvoření jsou slangová zkratková slova a také 

iniciálové zkratky. Za frekventovanější ovšem autor považuje zkratková slova, která se 

tvoří s účelem napodobení skutečných slov, a to z počátečních hláskových skupin 

jednotlivých členů předlohového sousloví (palpost, želbet). Co se týče iniciálových 

zkratek, ve slanzích podle autora nejde primárně o jejich tvoření, ale o jejich použití 

v mluvených projevech. Pokud jde o vokalizované iniciály, jsou nesklonné (elvété), ovšem 

pokud se zkratky podobají některému slovnímu typu, skloňují se jako ohebná slova (balm, 

CAR, KET). Iniciálovým zkratkám je v této práci věnována samostatná kapitola. 

 Dalším způsobem je mechanické krácení, které je podle autora pro slangy typické. 

Zde dominuje snaha o kratší a zvukově jednodušší vyjádření, což se projeví menším 

počtem slabik, zjednodušením skupiny souhlásek, sklonem k otevřeným slabikám či jinými 

hláskovými úpravami. V monografii z roku 1971 Hubáček uvádí mnoho skupin takto 

vytvořených slangových slov podle jejich jazykové utvářenosti, např. slova, která vznikla 

nahrazením původní odvozovací přípony jinou příponou (např. staďák, cvičko, magnesko, 

pediatra, porodka), slova vzniklá přidáním časté přípony nebo koncovky k mechanicky 

zkrácenému základu (např. prófa, stipko, cytolka, folík, insemka, manža, ovulka, 

rehabka), slova vzniklá pouze mechanickým krácením (např. repre, antiko, epi, kontra, 

očko, ovu), slova vzniklá z předlohové složeniny s vynecháním jednoho komponentu 

(např. basket, kokr, hexa, hystero, laparo, spermio) atd. 

 Za rovněž typický způsob tvoření slangových slov autor považuje též překrucování. 

Výchozí názvy jsou různě přetvářeny či upravovány. Význam slova zpravidla zůstává 

stejný jako u mechanického krácení, je pouze modifikován. Motivací zde může být 
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jazyková hravost nebo úsilí o zvukové zvýraznění. Jako příklad Hubáček uvádí vejtřaska, 

štígro, jasan. Příkladem ze zkoumaného sociolektu může být mimoň.   

 

2.4.4  Sémantické tvoření 

 Do sémantického tvoření slangových názvů řadí autor metaforizaci a 

metonymizaci, dochází zde k významovým posunům a k významovému obohacování 

pojmenování již existujících. 

 

2.4.4.1   Metaforizace 

 Přenášení slovního významu na základě metafory je pro slangy velmi typické. 

Jedná se o „užití pojmenování běžných ve spisovném jazyce, v obecné češtině, zřídka 

v místním nářečí k označení nového, specifického významu. Motivací tohoto druhu 

pojmenování je jednak potřeba označit nové pojmy, jednak důvody vyjádření 

expresívního“ (Hubáček, 1971, str. 30). Dochází zde k přesunu věcného významu názvu, 

mnohdy je však také patrný posun v expresívních hodnotách.  

 Metaforická pojmenování utvořená z důvodu potřeby vyjádření věcného jsou 

realizací snahy o vyjádření jednoduché, jednoznačné a výrazné. Využívají se tam, kde 

skutečnost nemá jednoslovné odborné pojmenování, pojmenování není názorné, případně 

je vyjádřeno opisem. Jako příklad autor uvádí název šibenice jakožto stojan na zavěšování 

mikrofonu. Hubáček jako onomaziologické příznaky popisuje podobnost v celkovém 

vzhledu nebo tvaru (ledvinka – plátěný vak na pásku, vejce – sjezdařský postoj), 

přítomnost určitého nápadného nebo důležitého znaku (pavouk – spínadlo s rameny 

připomínající pavoučí nohy, saně – podélná kluznice čtyřnápravových vozů), stejné nebo 

nápadné zbarvení (kanárek – žlutý vůz na přepravu cementu, zebra – bílé pruhy na 

vozovce), vlastnost vyplývající z podobné činnosti (ještěrka – manipulační vozík) a 

podobnost nebo vztah dějů, které vyjadřuje sloveso (vyšachovat – obelstít obranu soupeře 

tím, že si hráči mění své pozice, podobně jako šachové figurky). Mnohdy však jde o 

kombinaci více onomaziologických příznaků. 

 Dále autor zmiňuje metaforická pojmenování ve slanzích tvořená z potřeby 

citového vyjádření. Věcná podobnost je zde méně patrná, tato sémantická nezřetelnost je 



55 

 

nahrazována expresivním příznakem, který je možno vykládat jako úsilí vyjádřit důvěrný 

citový vztah (prkýnka - lyže), humor a někdy i posměch (hrbatá – parní lokomotiva 

s kónickými částmi kotle), citovou nelibost (střevo – táhlo regulátoru parní lokomotivy), 

nadsázku (bomba – prudce kopnutý míč, kočár – vůz, vagón).  

 Metaforizace se dle Hubáčka nejčastěji realizuje v rámci názvů prostředků, názvů 

dějů a činností, názvů míst a také názvů osob. Jako výchozí pojmenování se velmi často 

užívají názvy zvířat (koza, beran), názvy osob obecné i vlastní (babka, panák, Hurvínek, 

Tonda), názvy potravin (banán, nanuk), názvy nádobí a domácích potřeb (stolička, špunt), 

názvy hudebních nástrojů (dudy, basa) a různé další názvy běžné v každodenní 

komunikaci (okno, střecha, karta).  

 Uživatelky babywebů rovněž používají výrazy, které vznikly přenesením na 

základě metafory. Jako onomaziologický příznak se nejvýrazněji uplatňuje podobnost 

v celkovém vzhledu nebo tvaru. Dálnice jakožto označení pro pozitivní těhotenský test 

projevující se dvěma proužky je motivován podobou obousměrné komunikace pro 

motoristy, tvar je v diskusích často demonstrován také výmluvným symbolem //. 

Metaforické je také synonymní pojmenování koleje. Výraz duch pro slabý proužek na 

těhotenském testu je motivován faktem, že ducha si lidé představují jako něco slabého, 

průhledného, nevýrazného. Plod bývá podle své tvarové podobnosti nazýván jako fazolka 

nebo bublinka. Jako kopce či Himaláje matky označují tvar křivky na monitoru, který 

sleduje porodní stahy. Metaforičnost na základě tvaru je patrná také ve výrazu pro dítě 

v zavinovačce houstička nebo pro pohyby dítěte letadlo, luk, most. Podobnost na základě 

přítomnosti určitého nápadného znaku (včetně barvy) je patrná např. u přenesených výrazů 

pro zmražená embrya ledňáček, nanuk, mrazáček, pro negativní těhotenský test 

sněhobílo, pro novorozence se žloutenkou žluťásek, pro potracený plod andílek, pro 

matku nosící své dítě v šátku nosnice. Na základě přenesení vlastnosti vyplývající 

z podobné činnosti vznikla pojmenování mudrc, které je vlastně slovní hříčkou vytvořenou 

ze zkratky a motivovanou slovem označujícím moudrého člověka, poslíčci, tedy ti, co 

přinášejí zprávy, v tomto případě o blížícím se porodu, dále také vylodit se ve smyslu 

porodit nebo narodit se, což je zřejmě spojeno s odtokem plodové vody. Některé 

metaforické názvy mají expresivní příznak, např. výrazy pro menstruaci mrcha či potvora, 

používané především ženami, které se snaží otěhotnět, a příchod každé další periody je pro 

ně zklamáním, ve stejném smyslu pak líný mršky, slepí kluci nebo potvůrky jakožto 

označení spermií (neschopných oplodnění vajíčka). 
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2.4.4.2   Metonymizace 

 Metonymické přenášení slovního významu je podle Hubáčka méně častým 

způsobem sémantického tvoření. Motivací pro tvoření slangových názvů na základě 

metonymie je „představa věcné souvislosti nebo vnitřní spojitosti“ (Hubáček, 1971, str. 

35). Autor poukazuje na fakt, že oproti přenášení metaforickému zde není do takové míry 

aktuální vyjadřování expresivity, jde zde spíše o snahu vyjadřovat se stručně a zřetelně. 

„Nejčastější a nejpočetnější jsou metonymické názvy, které vznikají na základě 

víceslovných, nejčastěji sdružených pojmenování, a to tak, že metonymickým 

pojmenováním je výchozí nebo blízce příbuzné substantivum, z něhož bylo odvozeno 

rozvíjející adjektivum ve víceslovném pojmenování. Jde tu vlastně o jeden z typů 

univerbizace“ (1971, str. 35), jako příklad je uveden název dechy ve smyslu dechové 

nástroje. Zmiňuje také ty slangové názvy, do kterých bylo přeneseno původní značkové 

určení druhového jména (ševrolet – automobil značky Chevrolet). Některé metonymické 

názvy mají motivaci méně zřetelnou, zde jde o případy, kdy se metonymickým 

pojmenováním stává např. vlastní jméno, které ukazuje na původ (arpád – motorový vůz 

maďarské výroby, němka – lokomotiva německé výroby), jména původně abstraktní nyní 

s významem konkrétním (režie – pracovní místnost pro režiséra), jméno působící větší 

názorností (piánko – pomalu, tiše) atd. 

 Metonymická slangová pojmenování Hubáček řadí do významových kategorií 

názvů prostředků (dechy – dechové nástroje, mačky – horolezecká stoupací železa), názvů 

dějů (ritbergr – krasobruslařský Rittbergerův skok, tyčka – skok o tyči), názvů míst 

(patolka – patologický ústav, psychina – psychiatrický ústav), názvů osob (doprava – 

dopravní zaměstnanci, křídlo – křídelní útočník) a názvů nemocí (bechtěrev – 

Bechtěrevova choroba, meniér – Meniérova choroba). Jak píše autor, nejvyužívanější je 

výchozí významová kategorie názvů osob, a to ať vlastních jmen osobních (Rittberger, 

Parkinson) a jmen národních a kmenových (Angličan, Indián), tak také jmen obecných 

(policajt, žebrák). Dále se pak v menší míře využívají také např. názvy dějů, materiálů, 

výrobních značek, vědních oborů atd.  

 Metonymizace se ve zkoumaném sociolektu také vyskytuje, např. Apgar (Apgar 

skóre), Asperger (Aspergerův syndrom), Bobath (Bobath koncept), císař (porod císařským 
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řezem), Down (Downův syndrom), Edwards (Edwardsův syndrom), Hamilton 

(Hamiltonův hmat), Holtr (Holterův monitor), Vojta (Vojtova metoda) atd. 

 

2.4.5  Tvoření víceslovných názvů 

 Tento způsob vzniku slangových názvů nepokládá Hubáček za příliš častý. Jedná se 

o tvoření sousloví a frazeologických spojení. „K tomuto tvoření patří postupy, v nichž 

východiskem jsou různé názvy, které v pojmenování víceslovném dávají význam nový, 

specifikovaný“ (Hubáček, 1971, str. 37). Tvoření sdružených pojmenování se ve slangu 

jeví jako nepříliš výhodné, je v opozici k univerbizaci. Slangová sousloví tedy mnohdy 

přechází mezi termíny (např. bodovací stroj). Co se týče tvoření frazeologických spojení, 

slangy je využívají jako výstižné a názorné vyjádření určité specifické činnosti (např. brát 

vlaky, chytat bronz). Ve zkoumaném sociolektu lze jako příklady utvořených víceslovných 

pojmenování uvést líný mršky (spermie neschopné oplodnění vajíčka), teta z Červený 

Lhoty (menstruace), uzlíček štěstí (dítě), zasadit semínka (počít dítě) atd. Je ovšem potřeba 

se opět zmínit o těch výrazech, kde se objevuje dvojí grafická podoba: jsou-li psány 

dohromady, klasifikujeme je jako složeniny, ovšem pokud jsou psány odděleně, je možné 

je označit za víceslovné pojmenování (např. těhu bříško, očko kalendář). Sociolekt matek 

na babywebech je ovšem netvoří v pravém slova smyslu, jde spíše o slangovou podobu 

víceslovných pojmenování již existujících (těhotenské břicho, očkovací kalendář). 

 

2.4.6  Přejímání slov 

Co se týče slangů, Hubáček pokládá přejímání slov z cizích jazyků již za omezeně 

produktivní, ovšem v dnešní době bychom tento způsob zřejmě mohli naopak označit za 

produktivní, hlavně co se týče přejímání z angličtiny např. v počítačovém sociolektu. Jako 

důvody přejímání slov autor uvádí např. chybějící nebo nedostatečně propracované domácí 

názvosloví, úsilí o zachování pojmů specifických v určitém prostředí, úsilí o zjednodušení 

neoperativního domácího sousloví nebo snahu o expresivitu vyjádření. Dále uvádí, že 

přejatá slova jsou dále upravována a přizpůsobována poměrům domácího jazyka (např. 

clips – klipsna). Tato adaptace se realizuje prostřednictvím přidání domácí odvozovací 

přípony k cizím (často zvukově upraveným) základům, např. Pfanne – fanka, dále pomocí 

zvukové úpravy nebo zjednodušení základu slova, např. Kalkfass – kalfas, také 
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zjednodušením předlohové složeniny, např. Lokomotivframe – fréma, případně nahrazením 

jednoho komponentu domácí příponou, např. Schmirgelscheibe – šmirglovka. V minulosti 

se přejímalo převážně z němčiny, v současnosti z angličtiny (brejk, centr, klipsna; aktuálně 

např. v jazyce informačních technologií: flashka, mejlovka, nick atd.). Co se týče 

zkoumaného sociolektu, najdeme zde výraz flísáčky (původ v angličtině - pleny vyrobené 

z materiálu fleece), triply (původ v angličtině - triple testy) a dále několik anglických 

iniciálových zkratek jako např. ICSI, IUI, IVF, KET, MMR, NT, OPU, PICSI, SIDS.  

 

2.5     Specifika sociolektu matek na babywebech 

 

2.5.1   Mluvenost / psanost sociolektu 

 Výše uvedení autoři spojují slangy převážně s projevy mluvenými, nikoliv 

psanými. Materiál pro výzkum sociolektu matek byl však získán z internetových diskusí, 

tedy ve formě psané. Internetové prostředí však osciluje právě mezi psaností a mluveností, 

tomuto fenoménu se věnuje např. Světla Čmejrková ve svém článku Čeština v síti: Psanost 

či mluvenost? (O stylu e-mailového dialogu), který byl publikován v Naší řeči v roce 1997. 

Zabývá se primárně komunikací e-mailovou, ovšem některé poznatky se zřejmě dají 

aplikovat na počítačovou komunikaci obecně: „Médium počítače staví komunikační proces 

doprostřed mezi interakci tváří v tvář a situaci, v níž se každý z pisatelů nachází v sociální 

izolaci“ (1997, str. 247). Toto stanovisko potvrzuje i Jandová, která se zabývá jazykem 

chatové komunikace: „Většina autorů odborných prací o chatu se shoduje v tom, že jde o 

komunikaci kolísající mezi psaností a mluveností. Je přitom vcelku jedno, zda se zabývají 

chatem samostatně nebo jako součástí šíře pojímané komunikace zprostředkované 

počítačem (...) včetně e-mailu, webových stránek nebo diskusních fór“ (2006b, str. 37).  

 Jandová však v publikaci Čeština na WWW chatu (2006a, str. 28-34) také 

poukazuje na to, že existují rozdíly mezi komunikací na chatu a v diskusi. Příspěvkům 

v diskusních fórech přisuzuje vyšší míru připravenosti, stálosti, uspořádanosti a 

spisovnosti, než je tomu u komunikace chatové. Naopak jako společné pro obě 

komunikační formy vidí např. emocionální zaujetí (projevující se mj. v užití emotikonů) 

nebo dialogičnost a interakčnost. Autorka dochází k závěru, že „WWW chat má velmi 

blízko k mluvené komunikaci, jde v podstatě o záznam mluvených replik. (...) Text 
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příspěvků v diskusním fóru je naproti tomu daleko více svázán s rysy psaného jazyka“ 

(2006a, str. 34).   

Specifikum sociolektu matek na internetových diskusích tedy spočívá v tom, že se 

realizuje psanou, nikoliv mluvenou formou (ovšem s jistými rysy mluvenosti, např. 

emocionální zaujetí ve formě užití emotikonů a zdrobnělin, subjektivnost projevující se ve 

vyjadřování názorů a postojů uživatelek, dialogičnost a interakčnost ve smyslu vzájemných 

reakcí na diskusní příspěvky, určitá neformálnost projevující se všeobecným tykáním mezi 

komunikantkami). Jak píše Lišková: „Internet vytváří prostor pro různá „zájmová 

společenství“, a tím otevírá nové možnosti pro zkoumání jazyka“ (2008, str. 37), lze tudíž 

předpokládat, že se ve virtuálním prostředí utváří nebo teprve bude utvářet vícero takto 

„psaných“ sociolektů. 

 

2.5.2   Expresivita zkoumaného sociolektu  

 Expresivita je charakteristickým a velmi výrazným znakem komunikace uživatelek 

babywebů. Je realizována převážně deminutivy, dětskými slovy, pejorativy a také 

augmentativy.  

Deminutiva, tedy názvy zdrobnělé, podle Mluvnice češtiny „modifikují význam 

základových slov kvantitativně, označují věci menší: domek, koník, knížka, okénko. Často 

tento příznak doprovází příznak emocionální; někdy mají pouze význam emocionální, a to 

zpravidla kladný: tatínek, maminka, sluníčko“ (In Dokulil, 1986, str. 301). „Zdrobňování 

je obyčejně prostředkem k vyjádření expresívnímu, nejčastěji k vyjádření citového vztahu“ 

(Hubáček, 1971, str. 13). 

František Oberpfalcer již v roce 1932 napsal, že „pronikavě působí na řeč ženy její 

vztah k dítěti. Mateřství je vrchol jejího života a mluva matky s děťátkem anebo o něm má 

emoční rysy tak význačné jako žádná jiná forma lidské řeči. (...) Vše, co se týká dítěte, 

dostává podobu deminutivní“ (1932b, str. 33, 34). 

Zdrobnělé názvy jsou skutečně nedílnou součástí zkoumaného sociolektu. Nesou 

v sobě oba zmíněné příznaky. Příznak menší velikosti, než je obvyklé, přirozeně souvisí 

s malými proporcemi dítěte. Zdrobněle jsou nazývány části těla dítěte, např. hlavička, 

ručičky, ramínka, nožičky, zadeček atd., dále také dětské oblečení, např. čepička, pyžámko, 

tepláčky, ponožečky atd. Příznak kladného citového hodnocení souvisí se skutečností, že 
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těhotenství a mateřství jsou pro ženu silně emocionální životní období, a je patrný např. ve 

výrazech pro plod či již narozené dítě: bojovníček, embryjko, fazolka, mimísek atd. Lze 

ovšem říct, že se oba příznaky navzájem prolínají. Zdrobněliny se však v diskusích 

objevují i v jiných případech, např. dálnička, dušík, grafík, kašlík, manžílek, nervičky, 

problémek, průjmík, rýmička, snaženíčko, spermijky, stolička, štěstíčko, těhulinka, 

trápeníčko atd. Na komunikantky jistě působí jejich citové rozpoložení, podle Liškové jsou 

také „zřejmě ovlivněny řečí, jíž na děti mluví, řečí plnou zdrobnělin“ (2008, str. 37). 

Komunikantky zdrobňují substantiva všech rodů. U rodu mužského jsou použity 

přípony –ek a –ík, např. bojovníček, dušík, grafík, mrazáček, průjmík, testík, závisláček, 

samozřejmě s příslušnými hláskovými alternacemi. Objevují se také zdrobněliny 2. stupně, 

a to s příponami –íček a –eček, např. sexíček, prstíček, domeček, dáreček atd. Rod ženský 

je zastoupen výrazy s příponou –ka, např. bublinka, dálnička, fazolka, mnohomaminka, 

stolička, teplotka atd., i zde se uplatňují hláskové alternace. Přípony u deminutiv 2. stupně 

ženského rodu jsou –ička, -ečka, případně –inka, např. ručička, těhulečka, těhulinka atd. 

Příkladem zdrobnělin středního rodu končících na příponu -ko může být embryjko, mlíčko, 

pyžámko, těhu bříško, dále také např. oblečeníčko, snaženíčko, tuleníčko atd.  

Uživatelky na diskusních webech používají také různé odvozeniny od 

deminutivních substantiv. Příkladem mohou být verba bezplenkovat, klubíčkovat, 

kočárkovat, odplenkovat, atd. Výjimkou nejsou ani adjektiva, např. dvojčátkový, 

těhulkovský. 

Expresivita však není vyjadřována pouze deminutivy. Sociolekt matek na 

babywebech logicky obsahuje také dětská slova, např. baštit, kajdění, papkat, zobat atd. 

Součástí jsou také slova hanlivá, tedy pejorativa. Jako příklad lze jmenovat slangové názvy 

pro menstruaci krámy, mrcha a potvora, které používají hlavně tzv. snažilky, tedy ženy 

snažící se otěhotnět. Příznak citové nelibosti je zde pochopitelně z toho důvodu, že příchod 

každé další menstruace znamená pro tyto ženy další zklamání. Podobně je tomu u výrazů 

pro spermie mršky, potvory a potvůrky, které komunikantky užívají převážně tehdy, když 

jsou snahy o oplodnění zatím neúspěšné, je zde patrné zajímavé zdrobnění hanlivých slov. 

Jako pejorativní lze označit také výraz hnuska pro jednorázovou plenu, toto označení 

používají hlavně ty komunikantky, které své děti přebalují do látkových plen. Setkáme se 

také s výrazem supermatka, což je poněkud pejorativní pojmenování pro matku, která 

bezchybně zvládá péči o dítě i domácnost, řídí se všemi pravidly a aktuálními trendy. 
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Expresivita je obsažena také ve slovech zveličelých, tedy augmenativech, ovšem 

v porovnání s deminutivy se ve zkoumaném sociolektu vyskytují zřídka. Příkladem mohou 

být výrazy vajo, vajucho, vejce někdy užívané pro ženskou pohlavní buňku, dále výrazy 

břuch, panděro, pupendo pro těhotenské břicho (které je ovšem nazýváno také deminutivní 

formou těhu bříško). 

Deminutiva ovšem nejsou záležitostí pouze těchto diskusních webů, ale také chatu. 

Jak píše Jandová: „Vyjadřování účastníků komunikace na chatu je prostoupeno zřetelnou 

expresivitou také díky častému užívání deminutiv utvořených od substantiv neutrálních 

obecného významu a dětských slov“ (2006a, str. 142), jako příklady uvádí např. výrazy 

časík, víkendík, akcička, čísílko.  

 

2.5.3   Zkratky jako nedílná součást komunikace uživatelek babywebů 

 V diskusích na babywebech se velmi často objevují různé zkratky. „Časté je 

užívání odborné terminologie z oboru gynekologie a asistované reprodukce, jelikož se 

jedná nezřídka o velmi dlouhé názvy, které zpravidla nemají český ekvivalent, je daleko 

běžnější užívání zkratek“ (Chejnová, 2009, str. 114). Převážně se jedná o zkratky 

iniciálové. Jak píše Dušan Šlosar v Příruční mluvnici češtiny: „Při tvoření tzv. iniciálových 

zkratek, tzn. neslov, nejčastěji na pozadí několikaslovného pojmenování vzniká jeho 

grafický symbol složený z prvních hlásek, který odstraňuje neoperativnost původního 

názvu“ (In Karlík, Nekula, Rusínová, 2003, str. 224). Nejde tedy přímo o slangové názvy, 

ale bez znalosti významu těchto zkratek je orientace v komunikaci mezi uživatelkami 

velmi ztížená.  

Mezi iniciálové zkratky patří jak ty, které zastupují původní cizojazyčný název, tak 

také ty, které jsou motivovány víceslovnými názvy českými. Komunikantky nejvíce užívají 

tyto zkratky:  

AMH  (Antimüller hormon) 

BKM  (bezplenková komunikační metoda, bílkovina kravského mléka) 

BT  (bazální teplota) 

CAR  (centrum asistované reprodukce) 
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CKP  (centrální koordinační porucha) 

CŘ  (císařský řez, porod císařským řezem) 

CS  (sectio caesarea) 

CTP  (centrální tonusová porucha) 

DC  (den cyklu) 

DMO  (dětská mozková obrna) 

DPO  (den po ovulaci) 

DS  (Downův syndrom) 

DV  (darování vajíček) 

FN  (fakultní nemocnice) 

FSH  (folikulostimulační hormon) 

HA  (hormonální antikoncepce) 

HCG  (humánní chorionní gonadotropin) 

ICSI  (intracytoplasmic sperm injection) 

IMP  (oddělení intermediální péče) 

IUI  (intrauterinní inseminace) 

IVF  (in vitro fertilizace) 

KP  (konec pánevní) 

LP  (laktační poradkyně) 

MC  (mateřské centrum) 

MM  (mateřské mléko, můj manžel) 

MMR  (measles, mumps and rubella) 

NT  (NT screening, screening nuchální translucence) 
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OG  (obvodní gynekolog, obvodní gynekoložka) 

OPU  (ovum pick up) 

PA  (porodní asistentka) 

PAS  (porucha autistického spektra) 

PCO  (syndrom polycystických ovarií) 

PICSI  (intracytoplasmic sperm injection) 

PK  (prodloužená kultivace) 

RP  (rodičovský příspěvek) 

SIDS  (sudden infant death syndrome) 

TP  (termín porodu) 

TT  (týden těhotenství, těhotenský test) 

UM  (umělé mléko) 

UPT  (umělé přerušení těhotenství) 

VSV  (vrozená srdeční vada) 

VVV  (vrozená vývojová vada) 

ZT  (zamlklé těhotenství) 

 

Používány jsou však i takové zkratky, za kterými nestojí víceslovné pojmenování, 

nýbrž pouze jedno slovo. Jak píše Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR: „Jen ve 

výjimečných případech je iniciálová zkratka vytvořena pouze z jediného slova: TNT = 

trinitrotoluen, EKG = elektrokardiogram“ 
18

. Příkladem může být 6N (šestinedělí), ET 

                                                           
18

 Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA). Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 

Internetová jazyková příručka [online] 2012 [cit. 2012-09-07]. Dostupné z WWW: 

<http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=781>. 
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(embryotransfer), KET (kryoembryotransfer), KO (kontrola), MS (menstruace), RHB 

(rehabilitace), SPG (spermiogram) nebo UTZ (ultrazvuk). 

 Většina těchto zkratek je nesklonných, ve všech pádech tedy mají stejný tvar jako 

v nominativu. Existují ovšem i výjimky, např. zkratka CAR se objevuje v obou případech, 

a to jak nesklonná, tak ohebná (v genitivu CARu). Stejně je tomu také u zkratky KET 

(nesklonná nebo v genitivu KETu). „Iniciálové zkratky jsou většinou vlastními zkratkami, 

tj. vyslovují se hláskováním (...) JZD = jé-zet-dé a neohýbají se. Ty z nich, které obsahují 

samohlásku, se někdy vyslovují spojitě jako slovo (...), popř. se i skloňují“ (Hauser, 1980, 

str.156-157). Zkoumané zkratky nelze nijak klasifikovat z hlediska výslovnosti, jelikož se 

jedná o diskusní příspěvky psané, jak již bylo výše popsáno, ovšem Hauserova poznámka 

o skloňování pro tyto dvě zmíněné zkratky zčásti vyhovuje. Zajímavě je používána zkratka 

lékařského titulu, tedy MUDr. Ve většině případů je psána malými písmeny, někdy také 

bez tečky, navíc s ohebnými obměnami, a to mudra, mudrc, v případě gynekologa je někdy 

užita složenina zkratek gyndr. 

 „V textu mohou mít iniciálové zkratky gramatický rod shodný s nejdůležitějším 

substantivem pojmenování, např. ČR uzavřela smlouvu“ (Šlosar, in Karlík, Nekula, 

Rusínová, 2003, str. 224). Takové případy lze najít ve zkoumaném sociolektu, např. 

Kolikátý DPO jsem tedy dnes?; Byla jsem před 14 dny u své OG...; PA mi nabízela 

injekci...; A kolik dní byla PK?; Pokud budeš mít pozitivní ovu test i zvýšenou BT...?; 

Dorazila MS? atd. Problematičtější je gramatický rod u zkratek, které zastupují 

cizojazyčný název. V Internetové jazykové příručce ÚJČ AV ČR se píše, že „původ cizích 

zkratek mnohdy uživatelé neznají, a proto jejich řazení k rodu kolísá – tyto zkratky se 

přirozeně řadí k rodu střednímu“
19

. Ke střednímu rodu se v diskusích na babywebech řadí 

např. zkratka IUI, IVF nebo ICSI, např. moje 4. IUI nevyšlo; nakonec vyšlo druhé IVF; my 

budeme mít to ICSI.  

 Motivace pro používání zkratek je jasná – ekonomičnost vyjádření. Jak již bylo 

zmíněno, v některých případech zkratky zastupují dlouhé a složité (mnohdy cizojazyčné) 

názvy, jindy se sice jedná o názvy jednodušší, ovšem v diskusích velmi frekventované, a 

                                                           
19

 Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA). Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. 

Internetová jazyková příručka [online] 2012 [cit. 2012-09-07]. Dostupné z WWW: 

<http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=781>. 
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proto jsou též nahrazeny zkratkou. Některá vlákna jsou na zkratky velmi bohatá, a tak není 

výjimkou, že se nově příchozí uživatelky webu ptají ostatních, co která zkratka znamená.  

 

2.5.4   Posuny v gramatických kategoriích 

 V diskusích na zkoumaných babywebech dochází k posunům v gramatických 

kategoriích: „Uživatelky často používají plurálu, do něhož zahrnují vedle vlastní osoby 

buď manžela, nebo dítě – popisovaná skutečnost se přitom vztahuje jen k jednomu z výše 

jmenovaných“ (Chejnová, 2009, str. 116). Při pročítání příspěvků se tak můžeme setkat 

například s obraty budeme těhotní (budu těhotná), měříme 3,5 cm (plod měří 3,5 cm), stále 

plně kojíme (stále plně kojím), měli jsme taky zelenou stoličku (dítě mělo zelenou stolici), 

paseme koníčky (dítě pase koníčky), máme špatnej spermio (muž má špatný spermiogram), 

máme pupeční kýlu (dítě má pupeční kýlu), my rýmujeme pořád (dítě má stále rýmu) atd. 

Dochází tedy k posunům v kategorii osoby a čísla, 3. osoba singuláru je nahrazována 1. 

osobou plurálu a 1. osoba singuláru je nahrazována 1. osobou plurálu. Příčinou zřejmě 

bude skutečnost, že komunikantky jsou se svými dětmi a partnery ve velmi blízkém 

vztahu, a mají tak potřebu vyjádřit sdílení určitých situací. 

 

2.5.5   Styčná místa se sociolektem lékařů 

 Jaroslav Hubáček píše, že „aktuálnost slangů a pronikání slangových výrazů mimo 

rámec jednotlivých slangových prostředí vedou k tomu, že některé názvy lze označit jako 

interslangové“ (1981, str. 19). Jelikož se témata diskusí uživatelek babywebů velmi často 

dotýkají právě lékařství a lékařského prostředí vůbec, konfrontace s mluvou lékařů je jistě 

na místě. Shromážděný materiál z internetových diskusí jsme porovnávali s výrazy 

v publikaci Antonína Doležala Lékařský slang a úsloví, jedná se o druhé vydání z roku 

2007. Autor je gynekolog a porodník, což je pro tuto konfrontaci velmi příhodné. 

V následujícím odstavci jsou vypsány a okomentovány shodné výrazy. 

 Výraz císař, případně císařák jakožto císařský řez je součástí jak lékařského 

slangu, tak sociolektu matek na babywebech, stejně tak jako císařovna, Doležal uvádí také 

slovo císařka. V obou sociolektech dále najdeme také výrazy cytolka, gynda, hekárna, 

jipka, placka, plodovka, provokačka, rehabka, těhule, žluťásek, které mají stejný nebo 

velmi podobný význam (někdy mají výrazy významů více). Součástí lékařského slangu je 
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podle autora též výraz kápéčko, tedy vyslovená zkratka KP, kterou najdeme na 

babywebech logicky v psané podobě. Zajímavé ovšem je, že u některých shodných výrazů 

se jejich význam v obou slanzích liší. Výraz epi, který uživatelky babywebů používají jako 

zkráceninu pro epidurální anestezii, lékaři podle Doležala vnímají jako epilepsii nebo 

episiotomii. Dále slovo mimoň, v diskusích zastupující mimoděložní těhotenství, vykládá 

slovník lékařského slangu jako označení pacienta léčícího se na psychiatrii. Pojmenování 

šestinedělka nepoužívají lékaři pro ženu nacházející se v období šestinedělí po porodu, jak 

je tomu v sociolektu uživatelek babywebů, definice ze slovníku zní takto: „žena, která 

neumí dělit šesti, slovní hříčka, v přeneseném smyslu hloupá žena“ (Doležal, 2007, str. 

139). Výraz hysterka vysvětluje Doležal jako hysterektomii, tedy odstranění dělohy, ovšem 

v diskusích se objevuje spíše ve významu hysteroskopie, tedy určité vyšetřovací metody.  

 Nutno podotknout, že Lékařský slang a úsloví obsahuje mnoho dalších výrazů 

z lékařského prostředí a konkrétně také z gynekologie a porodnictví, ovšem bez spojitosti 

se sociolektem matek na babywebech. I přesto těchto několik uvedených shodných výrazů 

naznačuje určitou provázanost mezi oběma sociolekty. 

 Pro úplnost je třeba ještě uvést, které výrazy ze zkoumaného sociolektu se shodují 

s výrazy lékařského slangu, které shromáždil Jaroslav Hubáček a vydal je v publikaci O 

českých slanzích. Zaznamenal například slangismy dvojky a trojky, které jsou na 

babywebech hojně používány. Dále uvádí také výraz ginda, který však uživatelky píší 

v podobě gynda, též koza, císař a hekárna. 

 

2.6     Dotazníkové šetření 

 

2.6.1  Podstata a cíl dotazníkového šetření 

 V rámci zkoumání sociolektu matek na babywebech jsme provedli dotazníkové 

šetření mezi matkami, které diskuse na příslušných internetových stránkách nenavštěvují a 

které jsou buď těhotné, nebo mají děti ve věku dětí komunikantek, jejichž diskuse jsme 

sledovali (tedy novorozenec, kojenec a batole). Cílem tohoto šetření bylo zjistit, zda je 

příslušné výrazivo vázáno pouze na zmiňované prostředí internetu. Podoba dotazníku je 

v příloze této práce. 
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 Pokud se opět vrátíme k Bečkovým třem speciálnostem slangu, lze říci, že matky, 

které navštěvují babyweby, mají s matkami, které tyto internetové stránky naopak 

nenavštěvují, společné dvě speciálnosti. Jedná se o speciální činnost, tedy péče o dítě 

(případně zatím těhotenství), a o kolektiv, obě skupiny žen jsou matkami (případně 

těhotnými ženami). Rozdílné je ovšem prostředí. Uživatelky babywebů se navíc pohybují 

v internetovém prostředí, které bylo popsáno výše, matky, které tyto stránky nenavštěvují, 

se stýkají pouze např. v mateřských centrech, v mateřských školkách, na dětských hřištích, 

v čekárnách u dětských lékařů, případně při vzájemných návštěvách. Dotazníkové šetření 

tedy mělo prověřit, zda tento fakt hraje určitou roli ohledně znalosti a používání výraziva 

zkoumaného sociolektu. 

 

2.6.2   Charakteristika dotazníku 

 Dotazníky byly anonymní, jediné požadované vstupní údaje byly věk respondentky, 

počet dětí (případně stav těhotenství) a jejich věk. Více údajů nebylo potřeba, už jen z toho 

důvodu, že o komunikantkách na internetu máme rovněž omezené informace. Přestože 

respondentkami byly matky, které diskuse na babywebech nenavštěvují, dotazník toto 

prověřuje otázkou (pokud ovšem babyweby navštěvují, ovšem ne za účelem čtení diskusí, 

uvádí pravý důvod prohlížení internetových stránek s danou tematikou).   

 Do dotazníku bylo vybráno 15 výrazů ze sociolektu matek na babywebech, a to 

takovým způsobem, aby zasahovaly do celého tematického spektra, které bylo zkoumáno, 

tedy snažení o otěhotnění, těhotenství a také péči o dítě. Konkrétně byly vybrány tyto 

výrazy: snažilka, mrcha, duch, dálnice, ovulka, bazalka, mršky, fazolka, gyndař, mudra, 

dvojky, látkařka, kojo, hnuska a očko. Respondentky u každého výrazu odpovídaly, zda se 

v souvislosti s tematikou těhotenství, rodičovství a péče o dítě s výrazem setkaly, dále zda 

ho samy používají, případně ho také vysvětlovaly (při neznalosti význam pouze 

odhadovaly, což vypovídalo o případné průhlednosti výrazů).  

 Celkový počet vyplněných dotazníků je 20. Respondentkami byly ženy ve věkovém 

rozmezí 24-40 let. Pět z nich se nacházelo ve stavu těhotenství, patnáct již má děti (do 

věku 3 let včetně). Výsledky dotazníkového šetření jsou okomentovány a graficky 

zpracovány v následujícím pojednání. 
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2.6.3   Výsledky šetření u jednotlivých výrazů 

 

2.6.3.1  Snažilka 

 Z celkového počtu 20 respondentek 9 odpovědělo, že se s výrazem setkaly, což činí 

45 %. Zbylých 55 %, tedy 11 respondentek, se s tímto výrazem nesetkalo. Ani jedna 

dotazovaná neuvedla, že výraz sama používá, tudíž 100 % oslovených matek nemá tento 

výraz v aktivní slovní zásobě. Kromě žen, které se s výrazem setkaly, ještě 3 ženy, které 

s ním do styku nikdy nepřišly, uvedly správně jeho význam, lze tedy soudit, že výraz je 

poměrně průhledný. 

 

 

 
 

2.6.3.2  Mrcha 

  S tímto výrazem se nesetkala žádná z respondentek, byl tedy pro dotazované matky 

neznámý. Žádná z nich ho rovněž aktivně nepoužívá. Dvě respondentky odhadly jeho 

pravý význam, několik žen usoudilo, že se bude jednat o ženu či matku s nepříliš dobrými 

vlastnostmi.  
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2.6.3.3  Duch 

 Pouze jedna respondentka uvedla, že se s výrazem v souvislosti s těhotenstvím, 

rodičovstvím a péčí o dítě setkala, což činí 5 % z celkového počtu odpovědí; rovněž 

správně vymezila jeho význam. Ostatních 95 %, tedy 19 dotazovaných, se s výrazem 

nesetkalo. Plných 100 % výraz nepoužívá. 

 

 

 

2.6.3.4  Dálnice 

 Metaforický název pro dva (silné) proužky na těhotenském (příp. ovulačním) testu 

znala opět pouze jedna respondentka, jednalo se o stejnou ženu, která se rovněž setkala 

s předchozím výrazem. Hodnoty jsou tedy shodné jako u výrazu duch, 95 % žen se 

s výrazem nesetkalo, 5 % setkalo, výraz není respondentkami užíván. Pokusy 

dotazovaných o vysvětlení významu byly poměrně zajímavé, tři uvedly, že by se mohlo 

jednat o vejcovody. 



70 

 

 

 

 

2.6.3.5  Ovulka 

 Z celkového počtu 20 dotazovaných 5 uvedlo, že se s tímto výrazem již setkaly, což 

činí 25 %, zbývajících 75 % s ním do styku nepřišlo. Co se týče výsledku ohledně 

aktivního používání, 100 % respondentek uvedlo negativní odpověď. Zajímavá jsou 

vysvětlení, která respondentky měly možnost uvést. 7 z nich udalo správný význam, tedy 

ovulace, ovšem 9x se objevila odpověď, že výraz představuje ženu, která se nachází 

v období ovulace (z toho 2 respondentky, které uvedly, že se s výrazem setkaly) a 1x 

odpověď, že se patrně jedná o ovulační test. 
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2.6.3.6  Bazalka 

 S výrazem pro bazální teplotu se žádná z respondentek nesetkala, stejně tak 100 % 

negativní byla odpověď ohledně používání výrazu. Výraz je však zřejmě průhledný, 6x byl 

uveden jeho význam, ve kterém ho používají komunikantky na babywebech. 

 

 

 

2.6.3.7  Mršky 

 2 respondentky, což je 10 % dotazovaných, uvedly, že se s výrazem setkaly, ovšem 

příslušný význam udala pouze jedna z nich, druhá výraz vysvětlila jako neposedné děti. 

Zbývajících 90 % žen se s výrazem nesetkalo. V aktivní slovní zásobě ho podle odpovědí 

nemá ani jedna respondentka, tedy 100 %. Celkově 6 dotázaných odhadlo význam výrazu, 

tedy spermie, mezi odpověďmi se objevila také vysvětlení, že se jedná o bakterie, 

kontrakce nebo porodní bolesti.   

 



72 

 

 

 

2.6.3.8  Fazolka 
 S tímto výrazem se podle odpovědí setkalo 55 % respondentek, tedy 11 z celkového 

počtu 20. Zbylých 9 uvedlo, že se s výrazem nesetkaly. 25 % dotázaných výraz používá 

v příslušném významu, tedy jako embryo, 75 % ho v aktivní slovní zásobě nemá. Celkem 

16 respondentek udalo příslušné vysvětlení výrazu, tedy i ty, které se s výrazem nesetkaly. 

 

 

 

2.6.3.9  Gyndař 

 Celkem 8 dotázaných se s tímto výrazem setkalo, jde tedy o 40 % z celkového 

počtu, 60 % s výrazem do styku nepřišlo. Aktivně ho používá pouze 1 respondentka, tedy  

5 % z celkového počtu. Výraz je ovšem velmi průhledný, objevilo se 18 správných 

vysvětlení, že se jedná o gynekologa, ženského lékaře.  
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2.6.3.10  Mudra 

 Pouze 1 respondentka, 5 % z celkového počtu, uvedla, že se s tímto výrazem 

setkala, ostatních 19, tedy 95 %, odpovědělo negativně. Celých 100 % dotázaných nemá 

tento výraz v aktivní slovní zásobě. Ovšem i v tomto případě platí, že jde o poměrně 

průhledný a odhadnutelný výraz, celkem 12 žen ho vysvětlilo v tom významu, ve kterém 

se objevuje na babywebech. 

 

 

 

2.6.3.11  Dvojky 

 2 respondentky, tedy 10 % dotazovaných, uvedly, že se s výrazem setkaly, přičemž 

jedna z nich ho aktivně používá, druhá ne. Obě ho vysvětlují jako velikost poprsí či 

dámského prádla. 18 dotazovaných, tedy 90 % z celkového počtu, se s výrazem nesetkalo. 
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Celkem 95 % podle svých odpovědí výraz nepoužívá. Polovina respondentek výraz 

vysvětlila právě jako velikost poprsí či prádla, význam dvojčata byl uveden pouze v šesti 

případech. Objevilo se i vysvětlení ve smyslu zubů a velikosti plen. Primární snahou však 

bylo zjistit výskyt a použití výrazu právě ve smyslu označení pro dvojčata.  

 

 

 

2.6.3.12  Látkařka 

 S tímto výrazem se setkala pouze 1 respondentka, což činí 5 % z celkového počtu 

20 dotazovaných, zbylých 95 % se s ním nesetkalo. Aktivně jej nepoužívá žádná 

z respondentek. Zdá se, že i tento výraz je pro respondentky poměrně průhledný, 7 z nich 

správně uvedlo jeho význam.  
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2.6.3.13  Kojo 

 S tímto výrazem označujícím kojení se nesetkala žádná z dotazovaných, 100 % 

odpovědí ohledně jeho používání bylo rovněž záporných. 13 respondentek ovšem 

vysvětlilo jeho význam, tudíž se opět jedná o průhledný výraz. 

 

 

 

2.6.3.14  Hnuska 

 Dotazníkové výsledky jsou zde stejné jako u předchozího výrazu. Respondentky se 

s ním ve 100 % případů nesetkaly a rovněž ve 100 % případů jej nepoužívají. Výraz je pro 

dotázané neprůhledný, ani jedna neodhadla jeho správný význam, objevovaly se odpovědi 

typu „něco ošklivého“ atd. 
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2.6.3.15  Očko 

 Pouze 1 dotazovaná uvedla, že se s výrazem setkala a že jej aktivně používá, ovšem 

zároveň ho vysvětlila jako výraz pro dětské oko, tedy nikoliv jako očkování, což je 

primární význam tohoto výrazu v diskusích na babywebech. Zbylých 95 % respondentek 

uvedlo, že se s výrazem nesetkaly a rovněž že jej nepoužívají. 2x byl výraz vymezen ve 

svém významu očkování, dále se objevila i vysvětlení, že se jedná o ženské vajíčko, oko, 

způsob vyšetření nebo také hlídání. 
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2.6.4  Celkové výsledky dotazníkového šetření 

 Z odpovědí u jednotlivých otázek lze vysoudit, že výrazy sociolektu matek na 

babywebech nejsou příliš rozšířené mezi matkami, které internetové diskuse na 

babywebech nenavštěvují. Ze všech 15 výrazů se ve významu užívaném na babywebech 

dotazované setkaly pouze s výrazy snažilka, ovulka, fazolka, gyndař, ve velmi malé míře 

pak s výrazy duch, dálnice, mršky, mudra, látkařka. V naprosté většině výrazy nejsou 

respondentkami aktivně užívány ve významu, který je běžný v internetových diskusích, 

výjimku tvoří výraz fazolka, který používá 5 respondentek, a výraz gyndař, užívaný pouze 

jednou dotázanou. 

 Z výsledků tedy vyplývá, že prostředí hraje podstatnou roli, co se sociolektu matek 

týče. Z důvodu úzkého zaměření dotazníku nelze generalizovat, ovšem na základě 

zkoumaného vzorku výrazů můžeme soudit, že zatímco v internetovém prostředí tento 

sociolekt bují a projevuje se ve velké míře, jeho výrazy nejsou mimo toto prostředí příliš 

známé a takřka se nepoužívají. Nutno podotknout, že některé výrazy se projevily jako 

průhledné a respondentky jejich význam správně odhadly. Na základě těchto výsledků je 

hypoteticky možné, že komunikantky v diskusích na babywebech používají příslušné 

výrazy pouze v rámci prostředí internetu, a nikoliv aktivně mimo něj, případně v omezené 

míře, a tak se matky, které zmíněné diskuse nenavštěvují, s výrazy příliš nesetkávají. Toto 

ovšem záleží na různých faktorech, např. na tom, zda se ženy, které diskuse nečtou, 

setkávají s ženami, které jsou na babywebech aktivní atd. 
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3     SLOVNÍKOVÁ ČÁST 

 

3.1    Charakteristika slovníku 

 

3.1.1   Struktura slovníku 

 Slovník sociolektu matek na babywebech je řazen abecedně. Obsahuje nejen 

slangové názvy, ale také zkratky a některé zdrobněliny, které jsou neodmyslitelnou 

součástí zkoumaného sociolektu. Celkový počet hesel ve slovníku je 455. 

 

3.1.2   Struktura hesla 

 Jednotlivá slovníková hesla obsahují samotný sociolektismus (případně zkratku, 

zdrobnělinu) zvýrazněný tučným písmem, za nímž je uvedena základní gramatická 

charakteristika (u substantiv koncovka v genitivu a gramatický rod, případně také 

životnost, u verb vid a u adjektiv a adverbií jejich slovnědruhová příslušnost). V několika 

případech má výraz dvojí slovnědruhovou příslušnost či skloňování, gramatická 

charakteristika je pak oddělena středníkem. Následuje vymezení výrazu, při vytváření 

některých z nich byly použity odborné publikace: Mardešić, Tonko: Neplodnost (1996); 

Evans, Nancy: Těhotenství a porod od A do Z (2006); Mrázek, Milan: Umělé oplodnění I. 

(2003); publikace Zdraví ženy (2002), kterou do češtiny z anglického originálu přeložila 

Lenka Šplíchalová (autor není uveden). Některé výrazy jsou také opatřeny poznámkou o 

synonymních názvech (uvozených výrazem též a psány kurzívou), které jsou rovněž 

součástí slovníku. Pokud má některý výraz více významů, vymezení jsou očíslována.  

 Co se týče grafické podoby hesel, není v diskusích na babywebech vždy jednotná. 

Jedná se například o psaní i/y (embryjko i embrijko, pediatryně i pediatrině), v takovém 

případě je heslo uvedeno ve své správné variantě, přičemž druhá varianta je rovněž 

součástí tohoto hesla, dále pak o psaní zkratek, převážně jsou psány velkými písmeny, 

ovšem objevují se také ve formě malých písmen. Grafika je též odlišná v případě používání 

mezer, a to hlavně u výrazů obsahující název těhu ve smyslu adjektiva těhotenský, setkáme 

se např. s oběma podobami těhu kalhoty i těhukalhoty nebo těhu cukrovka i těhucukrovka. 

Pro přehlednost jsou takové výrazy ve slovníku uvedeny s mezerou. Podobným případem 

jsou i výrazy obsahující název kojo nebo očko, ve slovníku rovněž s mezerou. 
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3.1.3   Použité zkratky 

adj.      adjektivum 

adv.     adverbium 

dok.     vid dokonavý 

f.          femininum 

m.        maskulinum 

n.         neutrum 

ned.     vid nedokonavý 

neskl.   nesklonné 

živ.      životnost 

 

3.2    Slovník sociolektu matek na babywebech 

 

// 

1. symbol pro pozitivní těhotenský test, tedy dvě silné čárky na těhotenském testu (zřetelná 

signalizace těhotenství), též čárka, dálnice, dálnička, koleje, proužek, tlustice, 2. symbol 

pro dvě silné čárky na ovulačním testu (signalizace pozitivního výsledku testu), též čárka, 

dálnice, dálnička, koleje, proužek, tlustice 

 

6N, neskl. 

období šestinedělí po porodu 
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áčko, -a, n. 

první z dvojčat, respektive dvojče narozené jako první v pořadí 

 

alergo, neskl. 

alergologie 

 

ambuporod, -u, m. 

ambulantní porod, porod v nemocnici, kdy je rodička s dítětem propuštěna bez standardní 

hospitalizace, která běžně po porodu následuje 

 

AMH, neskl. 

Antimüller hormon, který je produkován rostoucími vajíčky, hodnoty jeho hladiny jsou 

využitelné při diagnostice neplodnosti 

 

amnio, neskl. 

amniocentéza, vyšetření plodové vody za účelem odhalení vrozených vývojových vad 

plodu, též plodovka 

 

anavka, -y, f. 

látková plena značky Anavy 

 

andílek, -lka, m. 

zemřelé dítě (potracený plod během těhotenství nebo dítě zemřelé až po porodu) 
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anovulák, -u, m. 

anovulační cyklus, kdy nedochází k ovulaci, nemůže tedy dojít k oplodnění  

 

anti, neskl. 

hormonální antikoncepce, též antiko, antina, HA, hormonálka 

 

antiko, neskl. 

hormonální antikoncepce, též anti, antina, HA, hormonálka 

 

antina, -y, f. 

hormonální antikoncepce, též anti, antiko, HA, hormonálka 

 

Apgar, -u, m. 

Apgar skóre, zhodnocení fyzického stavu novorozence těsně po porodu  

 

Asperger, -a, m. 

1. Aspergerův syndrom, vývojová porucha podobná autismu, 2. dítě trpící Aspergerovým 

syndromem, též aspík 

 

aspík, -a, m. 

dítě trpící Aspergerovým syndromem, též Asperger 
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autík, -a, m. 

dítě s poruchou autistického spektra, dítě s autismem 

 

autosedajda, -y, f. 

autosedačka 

 

azoo, neskl. 

azoospermie, nepřítomnost spermií v ejakulátu 

 

bambuska, -y, f. 

látková bambusová plena 

 

baštit, ned. 

užívat např. antikoncepci, vitaminy atd., též papkat, zobat 

 

bazalka, -y, f. 

bazální teplota, též bazálka, BT 

 

bazálka, -y, f. 

bazální teplota, též bazalka, BT 

 

béčko, -a, n. 

druhé z dvojčat, respektive dvojče narozené jako druhé v pořadí 
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bezplenkařka, -y, f. 

matka, která u svého dítěte praktikuje bezplenkovou metodu 

 

bezplenkovat, ned. 

praktikovat bezplenkovou metodu 

 

bezplenkovka, -y, f. 

bezplenková metoda, též BKM 

 

BKM, neskl. 

1. bezplenková komunikační metoda, též bezplenkovka, 2. bílkovina kravského mléka (na 

kterou může vznikat alergie) 

 

blastulka, -y, f. 

blastocysta, počáteční stadium vývoje plodu, též bobánek, bobísek, bobíšek, bojovníček, 

bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, mimík, mimís, mimísek, prďolka 

 

bobánek, -nka, m. 

počáteční stadium vývoje plodu, také zavedené embryo při IVF (in vitro fertilizace), též 

blastulka, bobísek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, 

mimík, mimís, mimísek, prďolka 

 

Bobath, -a, m. 

Bobath koncept, terapeutická metoda praktikovaná u dětí s dětskou mozkovou obrnou 
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bobísek, -ska, m. 

počáteční stadium vývoje plodu, také zavedené embryo při IVF (in vitro fertilizace), též 

blastulka, bobánek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, 

mimík, mimís, mimísek, prďolka 

 

bobíšek, -ška, m. 

počáteční stadium vývoje plodu, také zavedené embryo při IVF (in vitro fertilizace), též 

blastulka, bobánek, bobísek, bojovníček, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, 

mimík, mimís, mimísek, prďolka 

 

bojovníček, -čka, m. 

počáteční stadium vývoje plodu, zavedené embryo při IVF (in vitro fertilizace), též 

blastulka, bobánek, bobísek, bobíšek, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, mimík, 

mimís, mimísek, prďolka 

 

březňátko, -a, n. 

dítě narozené v březnu 

 

břuch, -a, m. 

těhotenské břicho, též panděro, pupendo, těhu bříško 

 

BT, neskl. 

bazální teplota, též bazalka, bazálka 
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bublinka, -y, f. 

1. pohyb plodu během těhotenství, též bublinkování, motýlci, 2. počáteční stadium vývoje 

plodu, také zavedené embryo při IVF (in vitro fertilizace), též blastulka, bobánek, bobísek, 

bobíšek, bojovníček, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, mimík, mimís, mimísek, prďolka 

 

bublinkování, -í, n. 

pohyby plodu během těhotenství, též bublinka, motýlci 

 

capáčky, -ů, m. 

dětské boty 

 

CAR, -u, m.; neskl. 

centrum asistované reprodukce 

 

císař, -e, m. 

císařský řez, též císařák, CŘ, CS 

 

císařák, -u, m. 

císařský řez, též císař, CŘ, CS 

 

císařovna, -y, f. 

matka, která rodila císařským řezem 

 



86 

 

CKP, neskl. 

centrální koordinační porucha, diagnóza související s dětskou mozkovou obrnou 

 

Clostík, -u, m. 

Clostilbegyt, lék napomáhající vyvolání ovulace 

 

CŘ, neskl. 

císařský řez, též císař, císařák, CS 

 

CS, neskl. 

sectio caesarea, císařský řez, též císař, císařák, CŘ 

 

CTP, neskl. 

centrální tonusová porucha, diagnóza související s dětskou mozkovou obrnou 

 

cvičit Vojtovku, ned. 

cvičit Vojtovu metodu, tedy praktikovat cviky napomáhající k léčbě tělesných a 

psychických poruch dítěte 

 

cytolka, -y, f. 

cytologie, cytologické vyšetření, které se provádí při preventivní gynekologické prohlídce 

a které pomáhá odhalit rakovinu děložního čípku 
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čárka, -y, f. 

1. testovací čárka na těhotenském testu (v případě přítomnosti dvou čárek signalizace stavu 

těhotenství), též dálnice, dálnička, duch, dušík, koleje, pididuch, proužek, tlustice, //, 2. 

testovací čárka na ovulačním testu (její přítomnost, popř. sytost rozhoduje o výsledku 

testu), též dálnice, dálnička, duch, dušík, koleje, pididuch, proužek, tlustice, // 

 

čekatelka, -y, f. 

1. těhotná žena očekávající porod, též skoromamina, těhule, těhulečka, těhulinka, těhulka, 

2. žena čekající na otěhotnění, též snažilka 

 

červená, -é, f. 

menstruace, též krámy, mrcha, potvora, teta, teta z Červený Lhoty, MS 

 

červencátko, -a, n. 

dítě narozené v červenci, též červenčátko 

 

červenčátko, -a, n. 

dítě narozené v červenci, též červencátko 

 

červňátko, -a, n. 

dítě narozené v červnu 

 

čtverce, -ů, m. 

čtvercové látkové pleny, též čtvercovka 



88 

 

čtvercovka, -y, f. 

čtvercová látková plena, též čtverce 

 

dálnice, -e, f. 

1. dvě silné čárky na těhotenském testu (zřetelná signalizace těhotenství), též čárka, 

dálnička, koleje, proužek, tlustice, //, 2. dvě silné čárky na ovulačním testu (signalizace 

pozitivního výsledku testu), též čárka, dálnička, koleje, proužek, tlustice, // 

 

dálnička, -y, f. 

1. dvě silné čárky na těhotenském testu (zřetelná signalizace těhotenství), též čárka, 

dálnice, koleje, proužek, tlustice, //, 2. dvě silné čárky na ovulačním testu (signalizace 

pozitivního výsledku testu), též čárka, dálnice, koleje, proužek, tlustice, // 

 

DC, neskl. 

den menstruačního cyklu 

 

DMO, neskl. 

dětská mozková obrna 

 

dokrm, -u, m. 

příkrm k mateřskému nebo umělému mléku 
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domarodička, -y, f. 

žena rodící doma, též domarodka 

 

domarodka, -y, f. 

žena rodící doma, též domarodička 

 

domporod, -u, m. 

porod doma 

 

Down, -a, m. 

Downův syndrom, jedna z genetických poruch, též DS 

 

downík, -a, m. 

dítě postižené Downovým syndromem 

 

DPO, neskl. 

den po ovulaci 

 

dr, neskl. 

1. lékař, též mudr, mudra, mudrc, 2. gynekolog, též gyndák, gyndař, gyndoš, gyndr, OG, 3. 

lékařka, též mudr, mudra, 4. gynekoložka, též gyndařka, gyndr, OG, 5. pediatrička, též 

pediatra, pediatryně 
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drobeček, -čka, m. 

malé dítě, též malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, minimimino, 

mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček 

 

druhátko, -a, n. 

druhé, druhorozené dítě 

 

druhomatka, -y, f. 

žena, které se narodilo druhé dítě, též mnohomaminka 

 

DS, neskl. 

Downův syndrom, jedna z genetických poruch, též Down 

 

dubňátko, -a, n. 

dítě narozené v dubnu 

 

dudel, -dla, m. 

dětský dudlík 

 

duch, -a, m. 

1. slabá testovací čárka na těhotenském testu (nepříliš zřetelná signalizace těhotenství), též 

čárka, dušík, pididuch, proužek, 2. slabá testovací čárka na ovulačním testu (signalizace 

negativního výsledku testu), též čárka, dušík, pididuch, proužek 
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dupajdy, -Ø, f. 

dupačky, též dupky, dupny 

 

dupky, -pek, f. 

dupačky, též dupajdy, dupny 

 

dupny, -pen, f. 

dupačky, též dupajdy, dupky 

 

dušík, -a, m. 

1. slabá testovací čárka na těhotenském testu (nepříliš zřetelná signalizace těhotenství), též 

čárka, duch, pididuch, proužek, 2. slabá testovací čárka na ovulačním testu (signalizace 

negativního výsledku testu), též čárka, duch, pididuch, proužek 

 

DV, neskl. 

darování vajíček (ženských pohlavních buněk) 

 

dvojčátková mamka, -y, f. 

matka dvojčat, též dvojmaminka, mnohomaminka 

 

dvojčátkový, adj. 

související s dvojčaty, určený pro dvojčata, též dvojčecí, dvojkový 
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dvojčecí, adj. 

související s dvojčaty, určený pro dvojčata, též dvojčátkový, dvojkový 

 

dvojičky, -ček, f. 

dvojčata, též dvojky, dvojvajky, jednovajky 

 

dvojkový, adj. 

související s dvojčaty, určený pro dvojčata, též dvojčátkový, dvojčecí 

 

dvojky, -jek, f. 

dvojčata, též dvojičky, dvojvajky, jednovajky 

 

dvojlůžák, -u, m. 

dvojlůžkový nemocniční pokoj 

 

dvojmaminka, -y, f. 

1. matka dvojčat, též dvojčátková mamka, mnohomaminka, 2. matka dvou dětí, též 

druhomatka, mnohomaminka 

 

dvojtěhulení, -í, n. 

těhotenství s dvojčaty 
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dvojtěhulka, -y, f. 

těhotná žena čekající dvojčata 

 

dvojvajky, -jek, f. 

dvojvaječná dvojčata, též dvojičky, dvojky 

 

dvouleťák, -a, m. 

dvouletý chlapec 

 

dvouletka, -y, f. 

dvouletá dívka 

 

Edwards, -e, m. 

Edwardsův syndrom, jedna z genetických poruch 

 

embrouš, -e, m. 

embryo, stadium vývoje plodu, také zavedené embryo při IVF (in vitro fertilizace), též 

blastulka, bobánek, bobísek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embryjko, fazolka, mimi, 

mimík, mimís, mimísek, prďolka 

 

embryjko, též embrijko, -a, n. 

embryo, stadium vývoje plodu, také zavedené embryo při IVF (in vitro fertilizace), též 

blastulka, bobánek, bobísek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embrouš, fazolka, mimi, mimík, 

mimís, mimísek, prďolka 
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endoška, -y, f. 

endometrióza, onemocnění projevující se ve výskytu děložní sliznice v jiných částech 

organismu 

 

epi, neskl. 

epidurální anestezie, znecitlivění těla v oblasti mezi břichem a koleny během porodu, též 

epidurál, lokálka 

 

epidurál, -u, m. 

epidurální anestezie, znecitlivění těla v oblasti mezi břichem a koleny během porodu, též 

epi, lokálka 

 

ET, neskl. 

embryotransfer, jedna z fází IVF (in vitro fertilizace), přenos embryí do dělohy 

 

fakultka, -y, f. 

fakultní nemocnice, též FN 

 

fazolka, -y, f. 

embryo, stadium vývoje plodu, též blastulka, bobánek, bobísek, bobíšek, bojovníček, 

bublinka, embryjko, embrouš, mimi, mimík, mimís, mimísek, prďolka 
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flanelka, -y, f. 

látková flanelová plena 

 

flísáčky, -ů, m. 

svrchní fleecové plenkové kalhotky, též svrchňáčky 

 

FN, neskl. 

fakultní nemocnice, též fakultka 

 

folík, -a, m. 

folikul, Graafův folikul, dutina ve vaječníku, kde dozrávají vajíčka, která se z něj uvolňují 

do vejcovodu 

 

Fraxík, -u, m. 

Fraxiparine, lék snižující srážlivost krve 

 

FSH, neskl. 

folikulostimulační hormon, hormon podporující růst folikulů a zrání vajíček 

 

golfáče, -ů, m. 

golfky, kočárek typu golfové hole 
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grafík, -u, m. 

graf hodnot pravidelného měření bazální teploty 

 

gumosex, -u, m. 

sex s použitím prezervativu 

 

gynda, -y, f. 

gynekologie 

 

gyndák, -a, m. 

gynekolog, též dr, gyndař, gyndoš, gyndr, mudr, mudra, mudrc, OG 

 

gyndař, -e, m. 

gynekolog, též dr, gyndák, gyndoš, gyndr, mudr, mudra, mudrc, OG 

 

gyndařka, -y, f. 

gynekoložka, též dr, gyndr, mudr, mudra, OG 

 

gyndoš, -e, m. 

gynekolog, též dr, gyndák, gyndař, gyndr, mudr, mudra, mudrc, OG 
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gyndr, neskl. 

1. gynekolog, též dr, gyndák, gyndař, gyndoš, mudr, mudra, mudrc, OG, 2. gynekoložka, 

též dr, gyndařka, mudr, mudra, OG 

 

HA, neskl. 

hormonální antikoncepce, též anti, antiko, antina, hormonálka 

 

hadříky, -ů, m. 

oblečení, též mimioblečky, oblečeníčko, těhu oblečení, těhu hadříky 

 

Hamilton, -a, m. 

Hamiltonův hmat, lékařský úkon v závěru těhotenství s účelem vyvolání porodních stahů 

 

HCG, neskl. 

humánní chorionní gonadotropin, hormon, který se tvoří počátkem těhotenství 

 

hekárna, -y, f. 

nemocniční místnost, kde matky tráví první dobu porodní 

 

hexa, -y, f. 

hexavakcína, očkování proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu, dětské obrně, žloutence typu 

B a bacilu Haemophilus influenzae 
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Himaláje, -í, f. 

křivka na monitoru sledujícím porodní stahy, též kopce 

 

hnuska, -y, f. 

jednorázová plena, též jednorázovka, pamperska, papírovka 

 

Holtr, -a, m. 

Holterův monitor, přístroj ke sledování srdeční činnosti 

 

homeo, neskl. 

homeopatika 

 

horečkovat, ned. 

mít horečku, též teplotovat 

 

hormonálka, -y, f. 

hormonální antikoncepce, též anti, antiko, antina, HA 

 

houstička, -y, f. 

dítě v zavinovačce 

 

hovínko, -a, n. 

dětská stolice, též míchaná vajíčka, stolička 
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hyperstimulák, -u, m. 

ovariální hyperstimulační syndrom, nadměrná tvorba folikulů a zvětšování vaječníků při 

jejich hormonální stimulaci související s IVF (in vitro fertilizace) 

 

hysterka, -y, f. 

hysteroskopie, gynekologická vyšetřovací metoda děložní dutiny, též hystero 

 

hystero, neskl. 

hysteroskopie, gynekologická vyšetřovací metoda děložní dutiny, též hysterka 

 

ICSI, neskl. 

intracytoplasmic sperm injection, metoda asistované reprodukce související s IVF (in vitro 

fertilizace) a spočívající v injekční aplikaci jedné spermie do vajíčka 

 

IMP, neskl. 

nemocniční oddělení intermediální péče, oddělení na pomezí péče intenzivní a standardní, 

též intermediál 

 

imuno, neskl. 

imunologie 

 

insemka, -y, f. 

inseminace, zavedení spermií do dělohy, též IUI, umělko 
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intermediál, -u, m. 

nemocniční oddělení intermediální péče, oddělení na pomezí péče intenzivní a standardní, 

též IMP 

 

IUI, neskl. 

intrauterinní inseminace, metoda asistované reprodukce spočívající v zavedení spermií do 

děložní dutiny, též insemka, umělko 

 

IVF, neskl. 

in vitro fertilizace, metoda asistované reprodukce spočívající v mimotělním oplodnění 

vajíčka a následném zavedení embrya do dělohy, též umělko 

 

jarňáček, -čka, m. 

dítě narozené na jaře, též jarňátko 

 

jarňátko, -a, n. 

dítě narozené na jaře, též jarňáček 

 

jednodětná matka, -y, f. 

matka jednoho dítěte 

 

jednorázovka, -y, f. 

jednorázová plena, též hnuska, pamperska, papírovka 
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jednovajky, -jek, f. 

jednovaječná dvojčata, též dvojičky, dvojky 

 

jipka, -y, f. 

jednotka intenzivní péče 

 

kalhotkovka, -y, f. 

kalhotková látková plena 

 

kapsovka, -y, f. 

kapsová látková plena 

 

KET, -u, m.; neskl. 

kryoembryotransfer, metoda asistované reprodukce související s IVF (in vitro fertilizace), 

přenos rozmražených embryí do dělohy 

 

klubíčko, -a, n. 

poloha dítěte vhodná pro správné trávení a vylučování - dítě je zády opřené o břicho 

rodiče, rodič ho jednou rukou drží pod rukama a druhou rukou mu přidržuje nohy ve 

skrčené poloze 
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klubíčkování, -í, n. 

nošení dítěte v poloze, která je vhodná pro správné trávení a vylučování – dítě je zády 

opřené o břicho rodiče, rodič ho jednou rukou drží pod rukama a druhou rukou mu 

přidržuje nohy ve skrčené poloze 

 

klubíčkovat, ned. 

nosit dítě v poloze, která je vhodná pro správné trávení a vylučování – dítě je zády opřené 

o břicho rodiče, rodič ho jednou rukou drží pod rukama a druhou rukou mu přidržuje nohy 

ve skrčené poloze 

 

KO, neskl. 

kontrola 

 

kočárkování, -í, n. 

chození na procházky s dítětem v kočárku 

 

kočárkovat, ned. 

chodit na procházky s dítětem v kočárku 

 

kojanda, -y, f. 

kojící matka, též kojo matka 

 

kojo, -a, n.; neskl.; adj. 

1. kojení, 2. kojicí, 3. kojící 
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kojo demence, -e, f. 

zhoršení kognitivních funkcí během kojení 

 

kojo matka, -y, f. 

kojící matka, též kojanda 

 

kojo podprda, -y, f. 

podprsenka na kojení, též kojprda 

 

kojo závislák, -a, m. 

dítě neustále vyžadující kojení, též prsomil, závisláček, závislák 

 

kojprda, -y, f. 

podprsenka na kojení, též kojo podprda 

 

koleje, -í, f. 

1. dvě silné čárky na těhotenském testu (zřetelná signalizace těhotenství), též čárka, 

dálnice, dálnička, proužek, tlustice, //, 2. dvě silné čárky na ovulačním testu (signalizace 

pozitivního výsledku testu), též čárka, dálnice, dálnička, proužek, tlustice, // 

 

kontra, neskl.  

kontrakce (singulár i plurál) 
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kopce, -ů, m. 

křivka na monitoru sledujícím porodní stahy, též Himaláje 

 

koupačka, -y, f. 

koupání 

 

koza, -y, f. 

gynekologické vyšetřovací křeslo 

 

KP, neskl. 

konec pánevní, poloha dítěte při porodu 

 

krámovat, ned. 

menstruovat 

 

krámy, -ů, m. 

menstruace, též červená, mrcha, MS, potvora, teta, teta z Červený Lhoty 

 

květňátko, -a, n. 

dítě narozené v květnu 

 

laparka, -y, f. 

laparoskopie, vyšetření břišní dutiny pomocí laparoskopu, též laparo 
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laparo, neskl. 

laparoskopie, vyšetření břišní dutiny pomocí laparoskopu, též laparka 

 

látkařka, -y, f. 

matka, která pro své dítě používá látkové pleny, též látkující maminka 

 

látkovat, ned. 

používat látkové pleny 

 

látkovka, -y, f. 

látková plena 

 

látkující maminka, -y, f. 

matka, která pro své dítě používá látkové pleny, též látkařka 

 

ledňáček, -čka, m. 

1. dítě narozené v lednu, též ledňačka, 2. zmražené embryo použitelné pro KET 

(kryoembryotransfer), též mrazáček, nanuk 

 

ledňačka, -y, f. 

dívka narozená v lednu, též ledňáček 
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letadlo, -a, n. 

poloha dítěte připomínající letadlo, tj. na břiše se zvednutým trupem a rukama  

 

letadlovat, ned. 

být v poloze připomínající letadlo, tj. na břiše se zvednutým trupem a rukama  

 

letňáček, -čka, m. 

dítě narozené v létě, též letňák, letňátko 

 

letňák, -a, m. 

dítě narozené v létě, též letňáček, letňátko 

 

letňátko, -a, n. 

dítě narozené v létě, též letňáček, letňák 

 

líný mršky, -šek, f. 

spermie neschopné oplodnění vajíčka, též slepí kluci 

 

listopaďátko, -a, n. 

dítě narozené v listopadu 

 

listovka, -y, f. 

kyselina listová, vitamín napomáhající otěhotnění a dobrému vývoji plodu 
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lokálka, -y, f. 

lokální anestezie, též epi, epidurál, spinál 

 

LP, neskl. 

laktační poradkyně 

 

luk, -u, m. 

poloha, kdy je dítě výrazně prohnuté, též most 

 

magnesko, -a, n. 

magnesium, hořčík, který těhotné ženy užívají kvůli relaxaci svalů dělohy 

 

malošek, -ška, m. 

malé dítě, též drobeček, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, minimimino, 

mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček 

 

mamánek, -nka, m. 

dítě silně závislé na matce 

 

mamánkování, -í, n. 

silná závislost dítěte na matce 
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mamánkovat, ned. 

být silně závislý na matce 

 

manža, -i, m. 

manžel, též manžílek, MM, mužík 

 

manžílek, -lka, m. 

manžel, též manža, MM, mužík 

 

masozel, -u, m. 

příkrm z masa a zeleniny, též masozelenina 

 

masozelenina, -y, f. 

příkrm z masa a zeleniny, též masozel 

 

MC, neskl. 

mateřské centrum 

 

míchaná vajíčka, -ček, n. 

vzhled či konzistence dětské stolice, též hovínko, stolička 
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mimčo, -a, n. 

malé dítě, též drobeček, malošek, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, minimimino, 

mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček 

 

mimi, neskl. 

1. malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimík, mimís, mimísek, minimimi, 

minimimino, mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček, 2. embryo, plod, též blastulka, 

bobánek, bobísek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimís, 

mimísek, prďolka  

 

mimík, -a, m. 

1. malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimís, mimísek, minimimi, minimimino, 

mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček, 2. embryo, plod, též blastulka, bobánek, 

bobísek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, mimís, mimísek, 

prďolka  

 

miminkování, -í, n. 

1. snaha partnerů o početí dítěte, též sexíček, snaženíčko, snažilkování, tuleníčko, 

tulinkování, 2. péče o dítě 

 

miminkovsky, adv. 

adverbium související s miminkem 

 

miminkovský, adj. 

související s miminkem 
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mimís, -e, m. 

1. malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimísek, minimimi, minimimino, 

mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček, 2. embryo, plod, též blastulka, bobánek, 

bobísek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, mimík, mimísek, 

prďolka 

 

mimísek, -ska, m. 

1. malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, minimimi, minimimino, 

mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček, 2. embryo, plod, též blastulka, bobánek, 

bobísek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, mimík, mimís, 

prďolka 

 

mimoděložko, -a, n. 

mimoděložní těhotenství, též mimoň 

 

mimoň, -ně, m. 

mimoděložní těhotenství, též mimoděložko 

 

minimálka, -y, f. 

minimální stimulace vaječníků při asistované reprodukci 

 

minimimi, neskl. 

velmi malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimino, 

mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček 
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minimimino, -a, n. 

velmi malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, 

mrňous, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček 

 

mlíkárny, -ren, f. 

prsa nalitá mateřským mlékem 

 

MM, neskl. 

1. mateřské mléko, 2. můj manžel 

 

MMR, neskl. 

očkovací vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (measles, mumps and rubella) 

 

mnohomaminka, -y, f. 

mnohonásobná matka, matka více dětí (i dvojčat), též druhomatka, dvojmamaminka, 

dvojčátková mamka 

 

Mojžíšovka, -y, f. 

léčebná rehabilitační metoda Ludmily Mojžíšové odstraňující některé druhy neplodnosti 

 

monokočár, -u, m. 

kočár pro jedno dítě 
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monomatka, -y, f. 

matka jednoho dítěte, též prvomatka 

 

most, -u, m. 

poloha, kdy je dítě výrazně prohnuté, též luk 

 

motýlci, -ků, m. 

pohyby plodu během těhotenství, též bublinka, bublinkování 

 

mrazáček, -čka, m., živ. 

zmražené embryo použitelné pro KET (kryoembryotransfer), též ledňáček, nanuk  

 

mrcha, -y, f. 

menstruace, též červená, krámy, MS, potvora, teta, teta z Červený Lhoty 

 

mrňous, -e, m. 

malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, 

minimimino, pidimimino, prcek, prďolka, uzlíček 

 

mršky, -šek, f. 

spermie, též mužský vocásky, potvory, potvůrky, spermíci, spermijky, spermoše, spermošky 
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MS, neskl. 

menstruace, též červená, krámy, mrcha, potvora, teta, teta z Červený Lhoty 

 

mudr, -a, m.; neskl. 

1. lékař, též dr, mudra, mudrc, 2. gynekolog, též gyndák, gyndař, gyndoš, gyndr, OG, 3. 

lékařka, též dr, mudra, 4. gynekoložka, též gyndařka, gyndr, OG, 5. pediatrička, též 

pediatra, pediatryně 

 

mudra, -y, m.; -y, f. 

1. lékař, též dr, mudr, mudrc, 2. gynekolog, též gyndák, gyndař, gyndoš, gyndr, OG, 3. 

lékařka, též dr, mudr, 4. gynekoložka, též gyndařka, gyndr, OG, 5. pediatrička, též 

pediatra, pediatryně 

 

mudrc, -e, m. 

1. lékař, též dr, mudr, mudra, 2. gynekolog, též gyndák, gyndař, gyndoš, gyndr, OG 

 

mužík, -a, m. 

manžel, též manža, manžílek, MM 

 

mužský vocásky, -ů, m. 

spermie, též mršky, potvory, potvůrky, spermíci, spermijky, spermoše, spermošky 

 

nanuk, -a, m., živ. 

zmražené embryo použitelné pro KET (kryoembryotransfer), též ledňáček, mrazáček 
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nativ, -u, m. 

nativní, tedy přirozený cyklus při asistované reprodukci, tzn. bez hormonální stimulace 

vaječníků 

 

nedonošeňátko, -a, n. 

nedonošené dítě, též nedonošeneček 

 

nedonošeneček, -čka, m. 

nedonošené dítě, též nedonošeňátko 

 

nekočárkovat, ned. 

nechodit na procházky s dítětem v kočárku 

 

nekojička, -y, f. 

nekojící matka 

 

nemanža, -i, m. 

přítel, partner, též příťa, přítelák 

 

neočko, neskl.; -a, n.; adj. 

1. neočkování, 2. neočkovaný, 3. neočkující (např. rodič) 
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neotěhu, dok. 

neotěhotnět 

 

netěhotně, adv. 

adverbium související se stavem, kdy žena není těhotná 

 

netěhu, neskl.; adj. 

1. ne stav těhotenství, 2. netěhotná, 3. netěhotenský 

 

netěhu tričko, -a, n. 

netěhotenské tričko 

 

netěhulka, -y, f. 

žena, která není těhotná 

 

nevěstinka, -y, f. 

nevěsta 

 

nočníkování, -í, n. 

chození na nočník 

 

nočníkovat, ned. 

chodit na nočník 
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normal porod, -u, m. 

normální porod, tj. porodními cestami, nikoliv císařským řezem 

 

nosnice, -e, f. 

matka, která své dítě nosí v šátku nebo v nosítku, též šátkařka 

 

novosklad, -u, m. 

skládání vrstev při používání látkových plen 

 

novoš, -e, m. 

novorozenec, též novouš, novošek, novoušek 

 

novošek, -ška, m. 

novorozenec, též novoš, novouš, novoušek 

 

novouš, -e, m. 

novorozenec, též novoš, novošek, novoušek 

 

novoušek, -ška, m. 

novorozenec, též novoš, novošek, novouš 
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NT, neskl. 

NT screening, vyšetření nuchální translucence (šíjového projasnění) plodu během 

těhotenství za účelem odhalení vrozených vývojových vad  

 

oblečeníčko, -a, n. 

oblečení pro malé děti, též hadříky, mimioblečky 

 

očko, neskl.; -a, n.; adj. 

1. očkování, 2. očkovací, 3. očkující (např. rodič) 

 

očko centrum, -ra, n. 

očkovací centrum 

 

očko kalendář, -e, m. 

očkovací kalendář 

 

očkovák, -u, m. 

očkovací průkaz 

 

oddudlíkování, -í, n. 

odvyknutí (si) od používání dudlíku 
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oddudlíkovaný, adj. 

odvyknutý od používání dudlíku 

 

oddudlíkovat (se), dok. 

1. odvyknout dítě od používání dudlíku, 2. odvyknout si od používání dudlíku 

 

odlátkovaný, adj. 

ten, který byl přebalován do látkových plen po celou dobu, kdy se bez plen ještě neobešel 

 

odlátkovat, dok. 

přebalovat dítě do látkových plen po celou dobu, kdy se bez plen ještě neobejde 

 

odplenkování, -í, n. 

naučení dítěte chodit na nočník, tedy konec nutnosti používat pleny 

 

odplenkovaný, adj. 

naučený chodit na nočník, odvyknutý od používání plen 

 

odplenkovat, dok. 

naučit dítě chodit na nočník, tedy přestat používat pleny  
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OG, neskl. 

1. obvodní gynekolog, též dr, gyndák, gyndař, gyndoš, gyndr, mudr, mudra, mudrc, 2. 

obvodní gynekoložka, též dr, gyndařka, gyndr, mudr, mudra 

 

OPU, neskl. 

ovum pick up, odběr vajíček v narkóze jako součást procesu IVF (in vitro fertilizace) 

 

otěhu, neskl.; dok. 

1. otěhotnění, 2. otěhotnět, též otěhulkovat 

 

otěhulkovat, dok. 

otěhotnět, též otěhu 

 

ovu, neskl.; adj. 

1. ovulace, též ovulka, 2. ovulační 

 

ovu test, -u, m. 

ovulační test, též testík 

 

ovulka, -y, f. 

ovulace, též ovu 
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PA, neskl. 

porodní asistentka 

 

pamperska, -y, f. 

jednorázová plena, název odvozen od značky Pampers, též hnuska, jednorázovka, 

papírovka 

 

panděro, -a, n. 

těhotenské břicho, též břuch, pupendo, těhu bříško 

 

papírovka, -y, f. 

jednorázová plena, též hnuska, jednorázovka, pamperska 

 

papkat, ned. 

užívat např. antikoncepci, vitaminy atd., též baštit, zobat 

 

PAS, neskl. 

porucha autistického spektra 

 

pasení, -í, n. 

poloha, kdy je dítě na břiše, opřené o lokty a má vztyčenou hlavu, též pasení hříbátek, 

pasení koníčků 
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pasení hříbátek, -í, n. 

poloha, kdy je dítě na břiše, opřené o lokty a má vztyčenou hlavu, též pasení, pasení 

koníčků 

 

pasení koníčků, -í, n. 

poloha, kdy je dítě na břiše, opřené o lokty a má vztyčenou hlavu, též pasení, pasení 

hříbátek 

 

pást, ned. 

být v poloze na břiše, opřený o lokty a se vztyčenou hlavou, též pást hříbátka, pást koníčky 

 

pást hříbátka, ned. 

být v poloze na břiše, opřený o lokty a se vztyčenou hlavou, též pást, pást koníčky 

 

pást koníčky, ned. 

být v poloze na břiše, opřený o lokty a se vztyčenou hlavou, též pást, pást hříbátka 

 

PCO, neskl. 

syndrom polycystických ovarií (vaječníků), hormonální odchylky způsobující mj. 

nepřítomnost ovulace 

 

pediatra, -y, f. 

pediatrička, též dr, mudr, mudra, pediatryně 
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pediatryně, též pediatrině, -ě, f. 

pediatrička, též dr, mudr, mudra, pediatra 

 

PICSI, neskl. 

jedna z metod asistované reprodukce, varianta ICSI (intracytoplasmic sperm injection), 

kdy jsou do vajíčka injekčně aplikovány pouze zralé spermie 

 

pididuch, -a, m. 

1. velmi slabá testovací čárka na těhotenském testu (nepříliš zřetelná signalizace 

těhotenství), též čárka, duch, dušík, proužek, 2. velmi slabá testovací čárka na ovulačním 

testu (signalizace negativního výsledku testu), též čárka, duch, dušík, proužek 

 

pidimimino, -a, n. 

velmi malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, 

minimimino, prcek, prďolka, uzlíček 

 

PK, neskl. 

prodloužená kultivace embryí při procesu IVF (in vitro fertilizace) 

 

placka, -y, f. 

placenta 

 

plodovka, -y, f. 

1. plodová voda, 2. vyšetření plodové vody, též amnio 
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podzimňátko, -a, n. 

dítě narozené na podzim 

 

popolinka, -y, f. 

látková plena značky Popolini 

 

porodka, -y, f. 

porodnice 

 

poslíčci, -čků, m. 

předzvěstné, přípravné kontrakce 

 

poslíčkovat, ned. 

zažívat předzvěstné, přípravné kontrakce, též poslíkovat 

 

poslíkovat, ned. 

zažívat předzvěstné, přípravné kontrakce, též poslíčkovat 

 

potvora, -y, f. 

menstruace, též červená, krámy, mrcha, MS, teta, teta z Červený Lhoty 

 

potvory, -Ø, f. 

spermie, též mršky, mužský vocásky, potvůrky, spermíci, spermijky, spermoše, spermošky 
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potvůrky, -rek, f. 

spermie, též mršky, mužský vocásky, potvory,  spermíci, spermijky, spermoše, spermošky 

 

prcek, -cka, m. 

malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, 

minimimino, mrňous, pidimimino, prďolka, uzlíček 

 

prdnutí vody, -í, n. 

odtok plodové vody před porodem 

 

prďolka, -y, m.; -y, f. 

1. malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, 

minimimino, mrňous, pidimimino, prcek, uzlíček, 2. embryo, plod, též blastulka, bobánek, 

bobísek, bobíšek, bojovníček, bublinka, embryjko, embrouš, fazolka, mimi, mimík, mimís, 

mimísek 

 

preventivka, -y, f. 

preventivní prohlídka u lékaře 

 

prosinčátko, -a, n. 

dítě narozené v prosinci 

 

protiočko, adj. 

proti očkování, související se stanoviskem rodičů odmítajících očkování 
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proužek, -žku, m. 

1. testovací proužek na těhotenském testu (v případě přítomnosti dvou proužků signalizace 

stavu těhotenství), též čárka, dálnice, dálnička, duch, dušík, koleje, pididuch, tlustice, //, 2. 

testovací proužek na ovulačním testu (jeho přítomost, popř. sytost rozhoduje o výsledku 

testu), též čárka, dálnice, dálnička, duch, dušík, koleje, pididuch, tlustice, // 

 

provokačka, -y, f. 

1. injekce na vyvolání menstruace, též vyvolávačka, 2. tableta či injekce na vyvolání 

porodu, též vyvolávačka 

 

prsomil, -a, m. 

dítě neustále vyžadující kojení, též kojo závislák, závisláček, závislák 

 

prstíkovka, -y, f. 

prstíková metoda, snaha přiblížit prstem sperma směrem k děložnímu čípku 

 

průjmovat, ned. 

mít průjem 

 

průtokáč, -e, m. 

dítě, které často vylučuje 

 

prvomatka, -y, f. 

matka jednoho (prvního) dítěte, též monomatka 
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prvotěhule, -e, f. 

žena čekající své první dítě 

 

přebalovák, -u, m. 

přebalovací pult 

 

příťa, -ti, m. 

přítel, partner, též nemanža, přítelák 

 

přítelák, -a, m. 

přítel, partner, též nemanža, příťa 

 

PULky, -ek, f. 

svrchní plenkové kalhotky s polyurethanem (PUL), též svrchňáčky 

 

pupendo, -a, n. 

těhotenské břicho, též břuch, panděro, těhu bříško 

 

rehabka, -y, f. 

1. rehabilitace, též RHB, 2. rehabilitační sestra 

 

RHB, neskl. 

rehabilitace, též rehabka 



127 

 

rizikáč, -e, m. 

rizikové těhotenství, též riziko 

 

riziko, -a, n. 

rizikové těhotenství, též rizikáč 

 

rizikovka, -y, f. 

riziková poradna 

 

ročňák, -a, m. 

roční dítě, též ročňátko 

 

ročňátko, -a, n. 

roční dítě, též ročňák 

 

rodičák, -u, m. 

1. rodičovský příspěvek, též RP, 2. rodičovská dovolená 

 

RP, neskl. 

rodičovský příspěvek, též rodičák 

 

rychloprdky, -dek, f. 

tepláky pro děti, s nimiž jejich matky praktikují bezplenkovou komunikační metodu 
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rýmovat, ned. 

mít rýmu 

 

říjňátko, -a, n. 

dítě narozené v říjnu 

 

separačka, -y, f. 

separační plena, jedna z vrstev při používání látkových plen 

 

sexíček, -čku, m. 

sex, též miminkování, snaženíčko, snažilkování, tuleníčko, tulinkování 

 

sexovat, ned. 

provozovat sex, též tulit se 

 

SIDS, neskl. 

sudden infant death syndrome, syndrom náhlého úmrtí kojenců 

 

sklenička, -y, f. 

kupovaný příkrm 

 

skorodvojčata, -čat, n. 

dva sourozenci s malým věkovým rozdílem, též skorodvojky 
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skorodvojky, -jek, f. 

dva sourozenci s malým věkovým rozdílem, též skorodvojčata 

 

skoromamina, -y, f. 

těhotná žena, též čekatelka, těhule, těhulečka, těhulinka, těhulka 

 

skorotrojčata, -čat, n. 

tři sourozenci s malým věkovým rozdílem, případně dvojčata a další sourozenec, které 

nedělí velký věkový rozdíl 

 

skorotříleťák, -a, m. 

téměř tříletý chlapec 

 

slepí kluci, -ků, m. 

spermie neschopné oplodnění vajíčka, též líný mršky 

 

snapka, -y, f. 

Snappi sponka, která se používá pro uchycení látkových plen 

 

snaženíčko, -a, n. 

snaha partnerů o početí, též miminkování, sexíček, snažilkování, tuleníčko, tulinkování 
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snažilka, -y, f. 

žena, která se snaží otěhotnět, též čekatelka 

 

snažilkování, -í, n. 

snaha partnerů o početí, též miminkování, sexíček, snaženíčko, tuleníčko, tulinkování 

 

sněhobílo, adv. 

výraz pro negativní těhotenský test (testovací proužek se neobjevil) 

 

spermíci, -ků, m. 

spermie, též mršky, mužský vocásky, potvory, potvůrky, spermijky, spermoše, spermošky 

 

spermijky, -jek, f. 

spermie, též mršky, mužský vocásky, potvory, potvůrky, spermíci, spermoše 

 

spermio, neskl. 

spermiogram, vyšetření ejakulátu, též SPG 

 

spermoše, -ů, m. 

spermie, též mršky, mužský vocásky, potvory, potvůrky, spermíci, spermijky 

 

spermošky, -šek, f. 

spermie, též mršky, mužský vocásky, potvory, potvůrky, spermíci, spermijky, spermoše 
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SPG, neskl. 

spermiogram, vyšetření ejakulátu, též spermio 

 

spinál, -u, m. 

spinální anestezie, znecitlivění celé dolní části těla během porodu, též lokálka 

 

sporťáček, -čku, m. 

sportovní kočárek, též sporťák 

 

sporťák, -u, m. 

sportovní kočárek, též sporťáček 

 

srpňátko, -a, n. 

dítě narozené v srpnu 

 

stimulka, -y, f. 

hormonální stimulace vaječníků při asistované reprodukci 

 

stolička, -y, f. 

dětská stolice, též hovínko, míchaná vajíčka 

 

supermatka, -y, f. 

matka perfektně zvládající výchovu dítěte a péči o něj a také o domácnost  
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svrchňáčky, -ů, m. 

svrchní plenkové kalhotky, např. flísáčky, PULky, vlňáčky 

 

šátkařka, -y, f. 

žena, která své dítě nosí v šátku, též nosnice 

 

šátkování, -í, n. 

nošení dítěte v šátku 

 

šátkovat, ned. 

nosit dítě v šátku 

 

šestinedělka, -y, f. 

matka nacházející se v období šestinedělí po porodu 

 

štítka, -y, f. 

štítná žláza 

 

těhotně, adv. 

adverbium související se stavem těhotenství 

 

těhu, neskl.; adj. 

1. těhotenství, též těhulení, těhulkování, 2. těhotná, 3. těhotenský, též těhulkovský 
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těhu bříško, -a, n. 

těhotenské břicho, též břuch, panděro, pupendo 

 

těhu cukrovka, -y, f. 

těhotenská cukrovka 

 

těhu demence, -e, f. 

porucha kognitivních funkcí během těhotenství 

 

těhu hadříky, -ů, m. 

těhotenské oblečení, též hadříky, těhu oblečení 

 

těhu halenka, -y, f. 

těhotenská halenka 

 

těhu hormony, -ů, m. 

těhotenské hormony 

 

těhu kalhoty, -Ø, f. 

těhotenské kalhoty 

 

těhu oblečení, -í, n. 

těhotenské oblečení, též hadříky, těhu hadříky 
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těhu průkajda, -y, f. 

těhotenský průkaz, též těhu řidičák 

 

těhu příznaky, -ů, m. 

těhotenské příznaky 

 

těhu řidičák, -u, m. 

těhotenský průkaz, též těhu průkajda 

 

těhu test, -u, m. 

těhotenský test, též testík, TT 

 

těhu tričko, -a, n. 

těhotenské tričko 

 

těhule, -e, f. 

těhotná žena, též čekatelka, skoromamina, těhulečka, těhulinka, těhulka 

 

těhulečka, -y, f. 

těhotná žena, též čekatelka, skoromamina, těhule, těhulinka, těhulka 

 

těhulení, -í, n. 

těhotenství, též těhu, těhulkování 
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těhulinka, -y, f. 

těhotná žena, též čekatelka, skoromamina, těhule, těhulečka, těhulka 

 

těhulka, -y, f. 

těhotná žena, též čekatelka, skoromamina, těhule, těhulinka, těhulečka 

 

těhulkování, -í, n. 

těhotenství, též těhu, těhulení 

 

těhulkovat, ned. 

být ve stavu těhotenství 

 

těhulkovský, adj. 

související s těhotenstvím, též těhu 

 

teplotovat, ned. 

mít zvýšenou teplotu, též horečkovat 

 

testění, -í, n. 

provádění ovulačního nebo těhotenského testu 

 

testík, -u, m. 

1. ovulační test, též ovu test, 2. těhotenský test, též těhu test, TT 
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testit, ned. 

provádět ovulační nebo těhotenský test, též testnout, testovat 

 

testnout, dok. 

provést ovulační nebo těhotenský test, též testit, testovat 

 

testovat, ned. 

provádět ovulační nebo těhotenský test, též testit, testnout 

 

teta, -y, f. 

menstruace, též červená, krámy, mrcha, potvora, teta z Červený Lhoty, MS 

 

teta z Červený Lhoty, -y, f. 

menstruace, též červená, krámy, mrcha, potvora, teta, MS 

 

tchánovci, -ů, m. 

tchán a tchýně 

 

tlustice, -e, f. 

1. silná testovací čárka na těhotenském testu (zřetelná signalizace těhotenství), též čárka, 

dálnice, dálnička, koleje, proužek, //, 2. silná testovací čárka na ovulačním testu 

(signalizace pozitivního výsledku testu), též čárka, dálnice, dálnička, koleje, proužek, // 
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TP, neskl. 

termín porodu 

 

triply, -ů, m. 

triple testy, testy odhalující vrozené vývojové vady plodu 

 

trojčecí, adj. 

související s trojčaty, určený pro trojčata 

 

trojky, -jek, f. 

trojčata 

 

třeťátko, -a, n. 

třetí dítě, dítě narozené jako třetí v pořadí 

 

třílůžák, -u, m. 

třílůžkový nemocniční pokoj 

 

TT, neskl. 

1. týden těhotenství, 2. těhotenský test, též těhu test, testík 

 

tuleníčko, -a, n. 

sex, též miminkování, sexíček, snaženíčko, snažilkování, tulinkování 
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tulinkování, -í, n. 

sex, též miminkování, sexíček, snaženíčko, snažilkování, tuleníčko 

 

tulit se, ned. 

provozovat sex, též sexovat 

 

UM, neskl. 

umělé mléko 

 

umělko, -a, n. 

umělé oplodnění, asistovaná reprodukce, též insemka, IUI, IVF 

 

únoráček, -čka, m. 

dítě narozené v únoru, též únorčátko 

 

únorčátko, -a, n. 

dítě narozené v únoru, též únoráček 

 

UPT, neskl. 

umělé přerušení těhotenství 

 

úrodička, -y, f. 

počet vajíček při procesu umělého oplodnění 
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Utroš, -e, m. 

Utrogestan, lék napomáhající udržení těhotenství, též Utrouš 

 

Utrouš, -e, m. 

Utrogestan, lék napomáhající udržení těhotenství, též Utroš 

 

UTZ, neskl. 

ultrazvuk 

 

uzlíček, -čka, m., též uzlíček štěstí 

malé dítě, též drobeček, malošek, mimčo, mimi, mimík, mimís, mimísek, minimimi, 

minimimino, mrňous, pidimimino, prcek, prďolka 

 

vajo, -a, n. 

vajíčko, ženská pohlavní buňka, též vajucho, vejce 

 

vajucho, -a, n. 

vajíčko, ženská pohlavní buňka, též vajo, vejce 

 

vázačka, -y, f. 

látková vázací plena 
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vejce, -e, n. 

vajíčko, ženská pohlavní buňka, též vajo, vajucho 

 

vkládačka, -y, f. 

vkládací plena, která se vkládá do látkových plen 

 

vlňáčky, -ů, m. 

svrchní vlněné plenkové kalhotky, též svrchňáčky 

 

Vojta, -y, m. 

Vojtova metoda, cviky napomáhající k léčbě tělesných a psychických poruch, též Vojtovka 

 

Vojtovka, -y, f. 

Vojtova metoda, cviky napomáhající k léčbě tělěsných a psychických poruch, též Vojta 

 

vstávačka, -y, f. 

ranní vstávání z postele, případně také vstávání (probouzení se) během noci kvůli 

potřebám dítěte 

 

VSV, neskl. 

vrozená srdeční vada 
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VVV, neskl. 

vrozená vývojová vada 

 

vylodění, -í, n. 

1. porod, 2. narození 

 

vylodit (se), dok. 

1. porodit, 2. narodit se 

 

vyvolávačka, -y, f. 

1. injekce na vyvolání menstruace, též provokačka, 2. tableta či injekce na vyvolání 

porodu, též provokačka 

 

zářijátko, -a, n. 

dítě narozené v září 

 

zasadit semínka, dok. 

počít dítě 

 

zavinka, -y, f. 

zavinovačka 
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závisláček, -čka, m. 

dítě neustále vyžadující kojení, též kojo závislák, prsomil, závislák 

 

závislák, -a, m. 

dítě neustále vyžadující kojení, též kojo závislák, prsomil, závisláček 

 

zimňáček, -čka, m. 

dítě narozené v zimě, též zimňák, zimňátko 

 

zimňák, -a, m. 

dítě narozené v zimě, též zimňáček, zimňátko 

 

zimňátko, -a, n. 

dítě narozené v zimě, též zimňáček, zimňák 

 

zobat, ned. 

užívat např. antikoncepci, vitaminy atd., též baštit, papkat 

 

ZT, neskl. 

zamlklé těhotenství, plod odumře a zůstane v děloze, nedochází k jeho vypuzení, a tak se 

může stát, že zamlklé těhotenství je odhaleno až po delší době 
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žluťásek, -ska, m. 

dítě trpící novorozeneckou žloutenkou 
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Závěr 

 

 Cílem této práce bylo zmapovat a analyzovat sociolekt matek na babywebech. 

Výzkum se soustředil převážně na analýzu lexikální stránky jednoho ze způsobů 

komunikace, které babyweby nabízí, a to diskusních fór. 

 V první kapitole jsme se snažili podat chronologický přehled teorií a názorů 

českých lingvistů na problematiku sociolektů, uvedli jsme také definice ze slovníků. Na 

pozadí těchto teorií jsme pak vymezili zkoumaný sociolekt matek na babywebech, tedy jej 

uvedli do kontextu teoretických poznatků o dané problematice. Zmínili jsme se též o 

odborné literatuře, která se zkoumanému slangu věnuje. Na závěr kapitoly jsme popsali 

aspekty slangu a demonstrovali je na zkoumaném sociolektu. 

 V empirické části jsme se již prakticky věnovali zkoumanému sociolektu. Výzkum 

byl prováděn metodou přímou, lexikální materiál byl excerpován z diskusních příspěvků 

publikovaných na dvou babywebech (www.modrykonik.cz a www.emimino.cz) v období 

od ledna roku 2011 do června roku 2012 s tematickým záběrem od snahy o otěhotnění přes 

těhotenství, porod až po péči o novorozence, kojence a batole. Nejprve jsme 

charakterizovali prostředí, kolektiv a jeho speciální činnost, poté jsme uvedli tematicky 

rozdělený výčet výraziva daného sociolektu. Na pozadí odborné teorie o způsobech tvoření 

slangových názvů jsme přiřadili k jednotlivým typům výrazy ze zkoumaného sociolektu, a 

zjistili jsme tak, že všechny způsoby tvoření jsou v sociolektu zastoupeny. 

 V této části jsme se dále věnovali specifikům zkoumaného sociolektu, kam jsme 

zařadili tematiku psanosti a mluvenosti, expresivitu, zkratky, posuny v gramatických 

kategoriích a rovněž jsme zkoumaný sociolekt posoudili z interslangového hlediska, a to 

porovnáním se sociolektem lékařů. Konstatovali jsme, že ačkoliv většina autorů přisuzuje 

sociolektům mluvenou podobu, sociolekt matek na babywebech má podobu psanou, ovšem 

s jistými prvky mluvenosti. Dále jsme jako typickou vlastnost zkoumaného sociolektu 

stanovili expresivitu, projevující se převážně deminutivy, rovněž také dětskými slovy, 

pejorativy, v malé míře také augmentativy. Rozebrali jsme zkratky jakožto nedílnou 

součást dané komunikace a došli jsme k závěru, že se většinou jedná o zkratky iniciálové 

zastupující víceslovné (české či cizí) pojmenování, ovšem setkáme se i s případy, za 

kterými stojí pouze jedno slovo. Další aspekt, na který jsme se soustředili, jsou posuny 
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v gramatických kategorích, konkrétně osoby a čísla, uživatelky často užívají 1. osoby 

plurálu namísto 1. a 3. osoby singuláru. Rovněž jsme se pokusili s pomocí příslušné 

literatury najít styčná místa se sociolektem lékařů z toho důvodu, že komunikantky často 

diskutují o tématech blízkých právě lékařství. Byla zjištěna určitá provázanost mezi oběma 

sociolekty, některé výrazy se jeví jako interslangové, u některých formálně stejných výrazů 

byl však objeven rozpor ve významu. 

 Druhou část uzavřelo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda se vybrané 

výrazy ze sociolektu matek na babywebech vyskytují také mimo internetové prostředí. 

Respondentkami byly těhotné ženy či matky dětí ve věku do tří let včetně (což odpovídá 

stáří dětí matek, jejichž diskuse jsme sledovali), které zmiňované diskusní servery 

nenavštěvují. Dotazníkové šetření zjišťovalo, zda se respondentky s výrazy setkaly, 

případně zda je samy používají, rovněž jejich význam vysvětlovaly. Tento výzkum ukázal, 

že vybrané výrazivo je fixováno spíše na prostředí internetu, jelikož respondentky se 

setkaly pouze s některými výrazy, přičemž v naprosté většině dané výrazy nemají v aktivní 

slovní zásobě.  

 Poslední a zároveň stěžejní částí práce je část slovníková. Zde jsme se pokusili o 

abecední uspořádání nashromážděného výraziva sociolektu matek na babywebech včetně 

zkratek a některých zdrobnělin. Jednotlivá hesla jsme významově vymezili a uvedli jejich 

základní gramatickou charakteristiku.   
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Resumé 

 

 Diplomová práce se zabývá sociolektem matek na babywebech, jejím cílem bylo 

tento sociolekt zmapovat a analyzovat jej. Výzkum se soustředil převážně na analýzu 

lexikální stránky diskusních fór vybraných babywebů. 

 V teoretické části jsme se pokusili o chronologický přehled teorií českých lingvistů 

na problematiku sociolektů, na pozadí těchto teorií jsme vymezili zkoumaný sociolekt.  

 V úvodu empirické části je zkoumaný sociolekt charakterizován z hlediska 

prostředí, kolektivu a jeho speciální činnosti. Dále je věnován prostor tematicky 

rozdělenému výčtu sociolektismů a slovotvorbě. Následuje rozbor specifik zkoumaného 

sociolektu, kam je zařazena tematika psanosti a mluvenosti, expresivita, zkratky, posuny 

v gramatických kategoriích a srovnání se sociolektem lékařů. Součástí empirické části je 

rovněž dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda se vybrané výrazy objevují také 

mimo internetové prostředí, či zda jsou fixovány pouze na něj. Následuje stěžejní část 

práce, tedy část slovníková, která obsahuje abecedně uspořádané výrazivo sociolektu 

matek na babywebech včetně zkratek a některých zdrobnělin, významově je vymezuje a 

uvádí jejich základní gramatickou charakteristiku. 
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Resume 

  

The diploma thesis deals with sociolect of mothers on babywebs, its objective was 

to analyze this sociolect. The research was mainly focused on the analysis of a lexical part 

of discussions of selected babywebs.   

 In the theoretical part we tried to give a chronological overview of Czech linguists’ 

theories about sociolects, the analyzed sociolect is specified on the background of these 

theories. 

 At the beginning of the empirical part, the analyzed sociolect is characterized from 

the point of view of setting, group of users and their special activity, then the thematically 

sorted list of collected sociolectisms and word-formation processes are presented. The 

following chapter deals with the specifics of the analyzed sociolect which contain the 

theme of writing and speaking, expressivity, acronyms, shifts of grammatical categories 

and comparison with the medical sociolect. The empirical part also includes questionnaire 

research with the aim of discovering whether the selected expressions appear out of the 

internet as well or whether those expressions are fixed to the internet setting. The 

following part of the thesis is crucial, it is the dictionary part that contains alphabetically 

ordered expressions of the sociolect of mothers on babywebs including acronyms and 

deminutives that are semantically specified and their basic grammatical characteristics are 

described.   
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

DOTAZNÍK 

Následující dotazník je součástí výzkumu v rámci diplomové práce, jejímž cílem je zmapovat 

sociolekt v diskusích na internetových stránkách, které se věnují těhotenství, rodičovství a péči o 

dítě. Záměrem tohoto dotazníku je zjistit, zda se zmíněný sociolekt objevuje také mimo internet.  

Odpovědi prosím vpisujte do připravených rámečků, případně zvýrazněte tučným či barevně 

odlišeným písmem vyhovující odpověď. 

Váš 

věk: 
 

Počet dětí 

(příp.těhotná): 
 

Věk 

dítěte: 
 

  

Navštěvujete internetové stránky se zmíněnou tematikou?  ANO / NE 

Pokud ANO, navštěvujete je za účelem čtení diskusí? ANO / NE 

Pokud NE, za jakým účelem je tedy navštěvujete?  

 

 

 

1) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem snažilka?  ANO / NE 

    Používáte ho?  ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

2) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem mrcha?  ANO / NE 

    Používáte ho? ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

3) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem duch?  ANO / NE 

    Používáte ho? ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 
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4) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem dálnice?  ANO / NE 

    Používáte ho?  ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

5) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem ovulka?  ANO / NE 

    Používáte ho?  ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

6) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem bazalka?  ANO / NE 

    Používáte ho?  ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

7) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem mršky?  ANO / NE 

    Používáte ho?  ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

8) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem fazolka?  ANO / NE 

    Používáte ho?  ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

9) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem gyndař?  ANO / NE 

    Používáte ho?  ANO / NE 

    Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

10) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem mudra?  ANO / NE 



159 

 

      Používáte ho?  ANO / NE 

      Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

11) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem dvojky?  ANO / NE 

      Používáte ho?  ANO / NE 

      Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

12) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem látkařka?  ANO / NE 

      Používáte ho?  ANO / NE 

      Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

13) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem kojo?  ANO / NE 

      Používáte ho?  ANO / NE 

      Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

14) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem hnuska?  ANO / NE 

      Používáte ho?  ANO / NE 

      Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

15) Už jste se v souvislosti s touto tematikou setkala s výrazem očko?  ANO / NE 

      Používáte ho?  ANO / NE 

      Jak byste ho vysvětlila? (Pokud nevíte, můžete se pokusit význam odhadnout.) 

 

 

                                         Děkuji za vyplnění! Pavlína Kačírková, kacirkova.pavlina@seznam.cz  

 

 

 


