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Úvod 

Cílem práce je především analyzovat příklady živého jazyka 

konkrétního místa, doby a konkrétních mluvčích. 

Jazyk každého jednotlivce je charakterizován neJvlce místem a 

prostředím, v němž vyrůstal. Jde jak o prostředí geografické, tak 

sociální. Geograficky se bude tato práce zabývat územím hlavního 

města Mexika, sociálním prostředím pak bude prostředí 

vysokoškolských studentů. 

Cílem práce je popsat a analyzovat diatopické rysy slovní zásoby 

jazyka mexické mládeže, poukázat na jevy, které se v této sféře jazyka 

vyskytují, tj. znaky mexické španělštiny, jež se do jazyka tamní mládeže 

promítají, a výskyt anglicismů a jazykových výpůjček z indiánských 

jazyků. Dalším cílem je představit důležité sociolingvistické prvky slovní 

zásoby vysokoškolské mládeže, nejvíce užívání hovorových, slangových 

a vulgárních výrazů. 

Je dbáno na to, aby struktura i obsah práce byly přehledné. Práce je 

rozdělena do tří hlavních oddílů. 

První z nich, teoretická část, studuje především teoretické poznatky 

související s předmětem práce, tj. slovní zásobu jazyka a vliv cizích 

jazyků v této oblasti. Analyzuje diatopické rysy zkoumaného jazyka, 

neboť jazyk mexické mládeže je nedílnou součástí mexické varianty 

španělštiny, vliv nativních jazyků, především nahuatlu, a vliv angličtiny. 

Zabývá se také sociolingvistickou analýzou jazyka, charakteristikou 

slangu, argotu a dalších prvků hovorového registru, diastratickou a 

diafasickou analýzou jazyka mexické mládeže a prvky mexického 

lidového jazyka. 

Druhá, empirická část, analyzuje konkrétní jazykový materiál, který je 

podoben rozboru části první. Práce se zabývá jazykem mladých lidí 

ve věku 20-24 let, tedy příslušníků jedné generace. Je to studie 

deskriptivní a synchronická, všechny jazykové materiály byly pořízeny 

v krátkém časovém rozpětí v průběhu roku 2001. Vzhledem 

k možnostem výzkumu jsou informátory vysokoškolští studenti žijící 
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od narození v hlavním městě Mexiku, v našem případě jsme shromáždili 

nahrávky rozhovorů s 38 studenty a další doplňující jazykový materiál. 

Ze sociolingvistického hlediska hledíme na vysokoškolské studenty jako 

na vzdělané mluvčí, sociálně informátoři patří do vyšší a vysoké 

společenské vrstvy. Je třeba mít na zřeteli, že předmětem studia je 

španělština vzdělaných městských obyvatel, u nichž se dá předpokládat 

vyšší výskyt jazykových výpůjček z angličtiny. 

Excerpční materiál je velice rozsáhlý, nepostradatelnou součástí 

práce je proto část třetí, rejstřík výrazů. V něm jsou analyzovány 

významy všech jazykových jevů typických pro jazyk mexické mládeže, 

které se vyskytly vexcerpčním materiálu a které byly uvedeny 

v předcházejících částech práce. 
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I. Teoretická část 

V této části se zabýváme teoretickými východisky souvisejícími 

se slovní zásobou jazyka a s vlivem cizích jazyků obecně, jakož i 

s diatopickou charakteristikou mexické španělštiny a konkrétními jazyky, 

které ji ovlivnily a ovlivňují. Dalším cílem této části je charakterizovat 

sociolingvistické hledisko týkající se zmíněného problému včetně 

konkrétních informací o mexické mládeži posledních desetiletí, uvést 

diastratickou a diafasickou charakteristiku jazyka s přihlédnutím 

k problematice slangu a argotu a jejich výskytu ve slovní zásobě 

mexické univerzitní mládeže a představit konkrétní podobu mexického 

lidového jazyka. 

1. Slovní zásoba jazyka 

V jazyce můžeme nalézt základní neboli všeobecnou slovní zásobu. 

Používají ji všichni mluvčí daného jazyka bez ohledu na profesi, sociální 

skupinu atd. Základní slovní zásoba je v jazyce dlouhodobě ustálená a 

odvozují se z ní další slova. Individuální rozdíly ve slovní zásobě jsou 

podmíněny různými faktory, a to místem, vzděláním, výchovou i 

rodinným prostředím nebo profesí mluvčího. V našem případě například 

studijním oborem informátorů účastnících se nahrávek, koníčky apod. 

Jazyk se neustále vyvíjí. Nejzřetelnější, nejrychlejší a nejčastější 

změny v jazyce se dějí ve slovní zásobě. Dochází k zániku slov, jiná 

slova jazyk nově přejímá a u dalších dochází ke změně tvaru, významu 

nebo obojího. 1 Oproti slovní zásobě jsou další systémy jazyka, tj. 

gramatický a fonologický, poměrně stálé a změny v nich probíhají 

pomaleji a méně často.2 

Příčiny častých změn na poli slovní zásoby jsou různé. Jsou jimi . 

například potřeba pojmenovávat nové společenské, přírodní a jiné 

1 cf. Eva Spitzová, Semántica espanola, Brno: Masarykova Univerzita, 1996, s. 15. 
2 Cf. Marius Sala, Lenguas en contacto, Madrid: Gredos, 1998, s. 40. 
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skutečnosti (v minulosti to byla například nutnost pojmenovat vše 

neznámé, s čím se setkali kolonizátoři v Novém světě, v současnosti je 

to například potřeba nalézt výrazy k označení ekonomického a 

technického rozvoje ve společnosti) nebo snaha o expresivní vyjádření 

ze strany mluvčího. (,,[ ... ] slovní zásoba každého jazyka tvoří otevřený 

systém, který má neobyčejnou schopnost rychle se přizpůsobit 

společenskému a kulturnímu vývoji jazykového společenství a změnám 

v jeho komunikačních zvyklostech [ .. .].,,3). Slovní zásoba jazyka navíc 

postrádá strukturu, jakou má systém fonologický a morfologický, proto je 

snáze přístupná změnám a vlivům z cizích jazyků.4 

Slovní zásoba se tedy neustále rozrůstá. Nicméně změny ve slovní 

zásobě jdou také opačným směrem, mnohé výrazy zastarávají 

(archaismy) a postupně se přestávají používat úplně, takže jim mluvčí 

většinou přestanou rozumět. Slova se přestanou používat buď z důvodu 

zániku věci či jevu, jenž označují, nebo proto, že se namísto nich ujal 

jiný synonymní výraz.5 

1.1 Vliv cizích jazyků na slovní zásobu 

Jak již bylo zmíněno, k jazykovým změnám obecně dochází často a 

nejčastěji právě na poli slovní zásoby. Mohou být způsobeny příčinami 

uvnitř daného jazyka, či příčinami vnějšími, ~. kontaktem společnosti 

s jinými společnostmi a jejich jazyky. V takovém případě dochází buď 

k diglosii (koexistenci dvou jazyků na jednom území, přičemž mluvčí 

jsou monolingvní) nebo k bilingvismu (v takovém případě mluvčí ovládají 

oba jazyky). Významnou roli v otázce vlivu cizích jazyků hraje též 

psychická reakce mluvčích na změny, tedy zda je změna mluvčími 

napodobována.6 

Přejímání slov z jiných jazyků je velice častým způsobem 

3 Cit. Mirek Čejka, Česká lexikologie a lexikografie, Masarykova Univerzita, Brno, 1992, s. 25. 
4 Cf. Marius Sala, op. cit., s. 232. 
5 Cf. Eva Spitzová, op. cit., s. 20. 
6 Cf. Bohumil Zavadil, Vývoj španělského jazyka I., Karolinum: Praha, 1998, s. 18-28. 
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obohacování slovní zásoby. Marius Sala uvádí, že v každém jazyce je 

počet přejatých slov vyšší než počet slov původních.? 

Některé jazykové výpůjčky se stanou součástí základní slovní zásoby 

jazyka, jiné se v jazyce dlouhou dobu neudrží. Pod vlivem jiných jazyků 

navíc dochází ke změnám nejenom ve slovní zásobě, ale také 

ve fonologickém a morfologickém systému i v syntaxi. Přejatý prvek se 

mění a přizpůsobuje systému jazyka. Ve druhé a třetí fázi se přejatá 

slova obvykle přizpůsobují fonologickému systému španělštiny, někdy 

se tak však nestane, a tak přejímání slovní zásoby z cizího jazyka může 

vést také ke změnám v intonaci celé věty nebo v inventáři fonémů 

jazyka. Americká španělština tak například přejala z angličtiny slova, 

ve kterých existují kombinace fonémů ve španělštině do té doby 

neexistující, například -ks, -rd, -m, -nk, -rl na konci slov a st-, sw

na počáteční pozici.8 

K přejímání slov z jiných jazyků dochází díky kontaktu mezi jazyky. 

Tento jazykový kontakt může být přímý či nepřímý. V případě přímého 

kontaktu vedle sebe na jednom území dlouho žijí nebo se mísí různá 

etnika a obyvatelstvo se stává bilingvním (u mexické španělštiny se 

jedná o jazyky původních kultur, nejvíce o mayštinu a nahuatl). 

K nepřímému kontaktu dochází na základě kulturních, ekonomických a 

politických vztahů mezi národy žijícími na různých územích. V těchto 

případech se vliv cizího jazyka projevuje nejvíce v určitých stylech 

psaného jazyka (například ve vědeckém nebo novinářském).9 

V současné době je celosvětově nejsilnější kontakt většiny jazyků 

s angličtinou. 

Existují jazyky bránící se užívání cizích slov, jejichž mluvčí dávají 

přednost použití prostředků mateřského jazyka. Skutečnost, zda mluvčí 

daného jazyka snadno přejímají slova z cizích jazyků, je ovlivněna 

poměrem sil jejich kultury a kultury druhého jazyka a také tím, do jaké 

míry jsou jeho mluvčí votázce přejímání cizích slov konzervativní či 

tradicionalističtí. Čím konzervativnější národ, tím méně užívá lexikálních 

7 Cf. Marius Sala, op. cit., s. 257. 
8 Ibid., s. 120-121. 
9 Ibid., s. 32-33. 
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výpůjček a tím více přizpůsobuje přejatá slova struktuře svého jazyka 

(především fonologickému a morfologickému systému).10 

Pro výpůjčky v oblasti slovní zásoby existují různé důvody. Je to 

nejenom potřeba pojmenovat neznámé objekty a koncepty, ale nové 

termíny mohou být přejímány mimo jiné i z důvodu snahy o expresivitu. 

Častá je také snaha o zvýšení prestiže (mluvčí přejímají slova z cizího 

jazyka, který považují za prestižní, ať již z důvodů kulturních, 

ekonomických či společenských) nebo snaha o vtipnost způsobenou 

užíváním přejatých výrazů. 

Na daném území může vést kontakt jazyků k různým výsledkům. 

V případě, že jazyk původního obyvatelstva má určitý vliv na nový jazyk, 

který se na jeho území rozšířil, ale jako celek se tento původní jazyk 

nedochová, hovoříme o jazykovém substrátu. (Ve španělštině můžeme 

například hovořit o substrátu karibském.) V případě, že se jazyk 

vniknuvší na jiné území na tomto území nedochová, ale zanechá 

v domorodém jazyce stopy, hovoříme o jazykovém superstrátu. 

Posledním případem je jazykový adstrát, tedy stav, kdy se domorodý 

jazyk, který ovlivňoval nebo ovlivňuje jiný jazyk na stejném území, 

dochoval. 11 

Vamerické španělštině můžeme najít slovní zásobu přejatou 

především z následujících jazyků: indiánských (nativních), angličtiny, 

italštiny, francouzštiny, afrických jazyků, portugalštiny a němčiny.12 

Nejčastější jsou výpůjčky z indiánských jazyků. Mnohé z nich se staly 

součástí základní slovní zásoby jednotlivých variant španělštiny. 

Z nativních jazyků jsou ve španělštině nejčetnější výpůjčky 

z arahuačtiny, tahinštiny, karibštiny, nahuatlu, kečujštiny a jazyka 

aimará.13 

10 Ibid., s. 232-237. 
11 Cf. Bohumil Zavadil, op. cit., s. 21-22. 
12 Cf. Marius Sala, op. cit., s. 269-270. 
13 Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita UtrHla, Léxíco espafíol de América (Su elemento patrimoníal e 
indígena), Madrid: MAPFRE, 1992, s. 34-35. 
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2. Diatopická charakteristika zkoumaného jazyka 

Diatopie hraje pro zkoumanou slovní zásobu velice důležitou roli, 

stejně jako diastratie, již budeme analyzovat v následujících kapitolách. 

Mexiko je jednou ze zemí amerického kontinentu, v nichž se hovoří 

španělsky. Hlavním městem je Ciudad de México. Území mexického 

hlavního města je značně rozlehlé. Autoři sociolingvistické studie 

o mexické španělštině "EI estudio sociolinguístico de la Ciudad de 

México. Avances y perspectivas" zahrnují do tohoto území jak oblast 

México Distrito Federal, tak oblast Estado de México, která byla 

k hlavnímu městu přičleněna v roce 1970. V roce 2000 zde žilo celkem 

15 159 386 obyvatel (z toho 8 605 239 na území Distrito Federal a 

6556239 v Estado de México). Ekonomická a sociální situace obyvatel 

jednotlivých částí hlavního města Mexika je velice odlišná. Celé území je 

již dlouhou dobu cílem imigrantů z různých částí Spojených států 

mexických; v roce 1990 byla na území Distrito Federal z celkového 

počtu obyvatel přibližně jedna čtvrtina imigrantů a na území Estado de 

México jich žilo čtyřicet až padesát procent. Původ mnohých změn a 

zvláštností ve zkoumaném jazyce proto autoři studie přisuzují 

vzájemnému kontaktu mezi různými dialekty španělštiny na území 

hlavního města. V městském prostředí jsou navíc oproti venkovu 

v každodenním kontaktu příslušníci jednotlivých společenských tříd. 

Imigranti zde postupně opouštějí svůj dialekt. Výsledky výše citované 

studie ukazují, že u první generace imigrantů dochází ke změnám 

ve slovní zásobě, zatímco u jejich potomků již dochází také ke změnám 

fonologickým. 14 

Hlavní město každého státu, a nejinak je tomu i v Mexiku, bývá 

kulturním a politickým centrem země. Sídlí v něm politické a ekonomické 

instituce a v dnešní době také hlavní stanice hromadných sdělovacích 

prostředků, jejichž vysílání pokrývá území celého Mexika a dokonce 

jeho hranice přesahuje. Díky prestiži, jíž hlavní město vždy požívalo, tak 

14 Cf. Yolanda Lastra a Pedro Martin Butragueíio, EI estudio sociolinguístico de la Ciudad de México. 
Avances y perspectivas., México: UNAM, COLMEX, 2003, s. 2, 6, 13. 
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dialekt hlavního města ovlivňuje podobu jazyka v celé zemi, 

pro obyvatele ostatních částí Mexika je také vzorem k napodobení a 

považují jej za hlavní jazykovou normu země. 15 

2.1 Mexická španělština 

Jednotlivé historické názory na toto téma ovlivnily postoje mexických 

lingvistů a do značné míry přetrvávají do současnosti - reagují 

na názory domácích i zahraničních jazykovědců na španělštinu a její 

varianty ve světě. Zdá se, že domácí, ale i zahraniční lingvisté zaujímají 

obranný postoj a přezkoumávají platnost termínů americká španělština a 

amerikanismus. Juan M. Lope Blanch termín "americká španělština" 

(espaňol de América) považuje za nevhodný, neboť odkazuje 

k neexistující jazykové variantě a implikuje homogenitu či jednotnost 

jednotlivých variant španělštiny na americkém kontinentě, což je dle 

autora velice vzdáleno skutečnosti. 16 Také Brian Steel soudí, že termíny 

"amerikanismus" a "americká španělština", i když jsou pro třídění 

užitečné, nejsou vždy přesné a mohou naznačovat neexistující 

jazykovou jednotu. Ve skutečnosti autor shledává řadu národních a 

regionálních slovních zásob jednotlivých jazykových variant, v nichž se 

mnohé výrazy shodují, ale existuje velký počet výrazů, které jsou 

víceméně místně osamoceny.17 

Diskuse jsou způsobeny jednak četnými názory, že varianty 

španělštiny, jimiž hovoří obyvatelé jednotlivých španělsky mluvících 

států Severní a Jižní Ameriky, jsou pouhými místními dialekty 

španělštiny, jednak snahou prosazovat jazykovou normu Španělska 

pro tato území. Pocit méněcennosti v oblasti národního jazyka je znát 

nejenom v pracích mexických jazykovědců na obranu jazyka, ale i 

v názorech obyčejných lidí. Většina Mexičanů se domnívá, že se 

v Madridu hovoří španělsky lépe než v Mexiku, ve stejném průzkumu 

15 cf. Juan M. Lope Slanch, Estudios sobre el espafíol de México, México: UNAM, 1991, s. 11. 
16 Cf. Juan M. Lope Slanch, op. cit., 1991, s. 53. 
17 Cf. Srian Steel, Diccionario de americanismos, Madrid: SGEL, 1990, s. 17. 
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paradoxně 84 procent Mexičanů souhlasilo s názorem, že jazyk je 

jedním ze symbolů národní identity.18 Ostatně nenávist již nezávislých 

hispanoamerických národů ke Španělsku a španělským kolonizátorům je 

dovedla až k předsudkům a pocitu etnické méněcennosti a k odmítání 

španělského dědictví. 19 

O mexické španělštině tedy hovoříme jako o jedné z národních 

variant. Skládá se z komplexu dialektů, jimiž hovoří obyvatelé 

rozsáhlého území Spojených států mexických. Mexické místní dialekty 

popisuje Jazykový atlas Mexika. Na základě zmíněné práce lze 

konstatovat, že se v Mexiku vyskytuje přibližně 17 dialektů, například 

yucatanský, chiapanecký, veracruzský a především pro tuto práci 

důležitý dialekt hlavního města Mexika.20 

Na utváření mexické španělštiny se podílelo mnoho mimojazykových 

okolností. Historické okolnosti vedly k tomu, že od objevení a dobytí 

Mexika sem přicházeli Španělé určitého vzdělání, společenských vrstev 

a převážně z konkrétních španělských území. Existují různé studie 

o tom, jací Španělé do Mexika přišli, a na jejich základě lze hodnotit i 

podobu jazyka, který tam přinesli: bohatí a zároveň vzdělaní kolonizátoři 

mluvili jinak než kolonizátoři chudí a nevzdělaní. Proti rozšířenému 

názoru, že dobyvateli a kolonizátory Mexika byli nevzdělaní Španělé 

především z Andalusie, staví mexičtí lingvisté názor, že do Mexika, 

hlavního města celé oblasti, přicházelo spolu s místokrálem mnoho 

šlechticů, kněží, misionářů, úředníků a vzdělanců z madridského 

královského dvora a vojsko tehdy tvořili vzdělaní hida/gové. 

Argumentem podporujícím vzdělanost původních kolonizátorů může být 

také skutečnost, že první univerzita byla v Mexiku založena již v roce 

1551. Stupeň vzdělání dobyvatelů a kolonizátorů samozřejmě ovlivnil i 

úroveň jazyka, který na toto území přinesli a rozšiřovali. Dle těchto 

názorů přicházeli méně vzdělaní kolonizátoři toužící rychle zbohatnout 

18 Cf. Juan M. Lape Slanch, Espafíal de América y espaiíol de Méxíco, México: UNAM, 2000, s. 31-
39. 
19 Cf. Artura Delgado González, Martín Luis Guzmán y el estudio de 10 mexicano, México: SEP 
SETENTAS, 1975, s. 8. 
20 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 2000, s. 198-199. 
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do Mexika až v pozdějším období.21 

Juan M. Lope Blanch zpochybňuje také andaluské rysy v mexické 

španělštině. Přibližně prvních dvacet let od objevení Ameriky přicházeli 

Španělé převážně z Andalusie na Antilské ostrovy a odtud se stěhovali i 

do Mexika. Poté však již do Ameriky cestovali Španělé z různých částí 

Španělska, hovořili tedy různými dialekty. Lope Blanch nesouhlasí 

s názorem, že by americká španělština byla ovlivněna především 

andaluským dialektem. Autor výskyt andalusismů připouští pouze 

na území východního pobřeží Mexika, protože to bylo v nejužším 

kontaktu s Antilskými ostrovy. Oproti tomu bylo území hlavního města 

vzhledem ke své geografické poloze od těchto vlivů izolováno.22 

2.2 Slovní zásoba mexické španělštiny z hlediska diatopického 

Jak již bylo naznačeno, rozdíly mezi různými variantami španělštiny 

lze nejsnáze pozorovat na slovní zásobě, neboť mnohá slova či výrazy, 

které se již ve Španělsku neužívají anebo získaly jiný význam, jsou 

v Mexiku nebo v jiných španělsky mluvících zemích Ameriky stále 

užívány. Rozdíly v rozšíření a užívání různých výrazů ve španělsky 

mluvících zemích jsou dány rozlehlostí území, na něž se španělština 

po objevení Ameriky rozšířila, vzdáleností od Madridu apod. Vznikly také 

díky tomu, že slova španělského původu obohacovala tamní slovní 

zásobu v jednotlivých vlnách podle toho, jak španělští imigranti 

do Latinské Ameriky přicházeli. Výrazy vyskytující se na celém území 

Latinské Ameriky nebo v několika tamních zemích, ale ve Španělsku již 

neužívané, odmítá Juan M. Lope Blanch považovat za archaismy. 

Za archaismus podle autora nelze označit výraz běžně užívaný mluvčími 

celé či velké části Latinské Ameriky, nebo dokonce také v andaluském 

dialektu.23 

Od 16. století se vývoj jazyka ve Španělsku a v Mexiku v mnohých 

21 Ibíd., 5.180-184, T. Buesa Olíver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., 5.195. 
22 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 2000, s. 21-50. 
23 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 1991, s. 41-43. 
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případech neshoduje. Například v gramatice došlo k odlišnému vývoji 

užívání minulých časů Uednoduchého a složeného) oznamovacího 

způsobu. V oblasti sémantiky řada slov v Mexiku nabyla oproti 

Španělsku jiného významu. Jak uvádí Juan M. Lope Blanch, k odlišení 

mexické španělštiny od španělštiny, jíž se mluví ve Španělsku, přispívají 

četné sémantické inovace. Jiná, ve Španělsku dodnes užívaná slova, se 

v mexické španělštině přestala užívat, anebo se tam nepoužívala 

nikdy.24 

V mexické španělštině se setkáme také se slovy lišícími se od svých 

ekvivalentů užívaných ve Španělsku formálně, například změnou 

umístění přízvuku nebo jiným afixem.25 

Juan M. Lope Blanch uvádí, že se v jazykovém materiálu 

nashromážděném při studiu spisovné španělštiny na území hlavního 

města Mexika26 vyskytlo celkem 86 slov pocházejících z amerindických 

jazyků. Nejvíce z nich (55) bylo přejatých z nahuatlu. Celkově byly 

ve stejném vzorku nejhojněji zastoupeny výpůjčky z angličtiny. Bylo 

nalezeno 170 anglicismů. Při sledování výskytu jazykových výpůjček je 

nutné sledovat jejich geografické rozšíření, sociokulturní vymezení 

zkoumaného jazyka a také to, zda jsou součástí spisovného jazyka. 

Na druhou stranu však Lope Blanch počet anglicismů v mexické 

španělštině nepřeceňuje. Odmítá všeobecně rozšířený názor, že 

mexická španělština používá více anglicismů než ostatní varianty 

španělštiny. Dle autora síla jazykového substrátu (nativních jazyků) silně 

upadá a v současné době již prakticky nemá žádný vliv, na druhou 

stranu ani silný proud anglicismů není v Mexiku o nic větší než 

v ostatních hispanoamerických zemích.27 

24 lbid., s. 17-23. 
25 Cf. Josef Dubský, Základy španělské lexikologie pro překladatele a tlumočníky, Praha: SPN, 1977, 
s.139. 
26 Cf. Juan M. Lope Blanch ed., Estudios sobre eJ espaňol hablado en Jas principales ciudades de 
América, México: UNAM, 1977, s. 257-269. 
27 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 1991, s. 31. 
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2.2.1 Vliv nativních jazyků 

V průběhu dlouhého období dobývání a kolonizace Nového světa se 

zde nacházelo mnoho původních obyvatel, jejichž jazyky ovlivňovaly 

výslednou podobu španělštiny. Jednalo se především o vliv v oblasti 

slovní zásoby, zatímco v gramatické rovině byl jejich vliv zanedbatelný. 

Současné studie zastávají názor, že jazykové substráty na tyto složky 

jazyka neměly a nemají téměř žádný vliv a ve většině případů, které 

lingvisté dříve považovali za výsledky vlivu jazykových substrátů, se 

jednalo o výsledky vnitřního vývoje jazyka. Například Juan M. Lope 

Blanch odmítá myšlenku zásadního ovlivňování mexické španělštiny 

nativními jazyky; v oblasti slovní zásoby označuje jejich vliv 

za neoddiskutovatelný, v současné době však již velice slabý a 

ovlivňující pouze nejsvrchnější vrstvu jazyka, a v gramatickém systému 

nevidí autor vliv nativních jazyků téměř vůbec. Výjimkou je především 

sufix -eco, který má původ v nahuatlu a ve španělštině slouží k označení 

obyvatelských jmen (například guatemalteco). Vostatních případech 

byly změny původně přisuzované vlivu nativních jazyků posléze 

označeny za výsledky vnitřního vývoje jazyka.28 

Ne všechna přejatá slova mají v jazyce stejné rozšíření. Málokteré 

z nich se stane součástí základní slovní zásoby jazyka, jenž jej přejal, 

většinou se jejich užití omezuje pouze na některé registry, anebo se 

vyskytují jenom v určitých kontextech. V jazyce nejsou tato slova příliš 

produktivní, nezískají mnoho významů apod.29 To platí i pro slova 

přejatá z nativních jazyků. Menší část z nich se stala součástí základní a 

aktivní slovní zásoby a na jejich základě jsou v jazyce tvořena další 

slova. Většina výpůjček se vyskytuje pouze na omezeném území nebo 

například pouze v některém z funkčních stylů, u mluvčích s určitým 

stupněm vzdělání, konkrétní profese apod. Slovní zásobu přejatou 

z nativních jazyků lze méně často vysledovat ve spisovném jazyce a 

ve slovní zásobě městských obyvatel, v hovorovém jazyce a na venkově 

28 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 2000, s. 25, 41-42. 
29 Cf. Marius Sala, op. cit., s. 317. 
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je rozšířenější. 30 

V době dobytí Mexika (v roce 1519) žilo na tomto území 25,3 milionů 

Indiánů. V roce 1990 žilo v Mexiku 70 562 202 obyvatel starších pěti let, 

z nichž 7,2 % (tedy 5282347) mluvilo některým z nativních jazyků. 

Z celkového počtu obyvatel mluvících nativními jazyky bylo 836224 

monolingvních a 4 237 962 bilingvních (hovořících španělsky a některým 

z nativních jazyků). Procentuální poměr uživatelů nativních jazyků vůči 

celkovému počtu obyvatel Mexika klesá, od roku 1930 do roku 1990 se 

zmenšil z 15 % na již zmíněných 7,2 %.31 Také na jiných územích 

amerického kontinentu se vyskytovalo mnoho nativních jazyků, mnohé 

z nich nepřežily pod vlivem jazyků jiných kultur (angličtiny, francouzštiny, 

portugalštiny, španělštiny), jež se tam rozšířily. Jak uvádí Marius Sala, 

jazyky nezanikají vinou jiných jazyků, jež je nahrazují, jejich zánik je 

zapříčiněn tlakem sociálním.32 

Na území Mexika zaniklo v období od třicátých let 15. století 

do současnosti až 113 domorodých jazyků a mnohé jiné jsou zániku 

velice blízko. Úbytek domorodých jazyků v Mexiku započal již v období 

expanze Aztéků (a současně i jejich jazyka) ve třicátých letech 15. 

století. Tento jev pokračoval po příchodu španělských dobyvatel a trvá 

až do současnosti. V posledních letech zanikly například jazyky 

chiapaneco a cuitJateco a existuje zde mnoho dalších jazyků, jež jsou 

užívány méně než pěti sty mluvčími. Studie o "ohrožených jazycích" 

uvádí, že jedním z důvodů jejich zániku je rychlý rozvoj společnosti: pod 

tíhou množství nepostradatelných výpůjček ze španělštiny mluvčí 

opouštějí své původní jazyky. V mnohých případech je příčinou zániku 

jazyka také vymírání daného etnika, tj. mluvčích konkrétního jazyka.33 

Není tedy pochyb, že nativní jazyky ovlivňují podobu španělštiny, ale 

jejich vliv je omezen především na geografické oblasti, ve kterých reálně 

dochází ke kontaktu mezi těmito jazyky. V Mexiku se jedná především 

o území poloostrova Yucatan a tamní početnou skupinu mayských 

30 Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 135. 
31 Cf. Robert H. Robins, Eugenius M. Uhlenbeck a Beatriz Garza Cuarón, Lenguas en peligro, 
México: INAH, 2000, s. 152-157. 
32 Marius Sala, op. cit., s. 308. 
33 Cf. Robert H. Robins, Eugenius M. Uhlenbeck a Beaíriz Garza Cuarón, op. cit., s. 139-152. 
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mluvčích. Mayštinu lingvisté zařazují do jazykové rodiny uto-aztéckých 

jazyků, do níž řadí také nahuatl.34 Na území mayského jazykového 

adstrátu jsou rozšířeny například výrazy (v závorce uveden ekvivalent 

ve španělštině): ich (mellizo), op (torti/la de maíz), pibi/ (cocido bajo 

tierra - tento výraz je rozšířený i na území hlavního města Mexika, je 

součástí názvu národního pokrmu cochinita pibil), chichis (migas del 

pan), cocai (luciémaga).35 

Indigenismy se užívaly nejčastěji pro pojmenování jevů (skutečností), 

jež byly pro španělské dobyvatele nové a neznámé, a pro něž tím 

pádem neexistoval odpovídající výraz ve španělštině. Již v prvních 

kronikách popisujících Nový svět se vyskytovaly výrazy pocházející 

z nativních jazyků dobývaných území. Současný hovorový jazyk užívá 

některé výrazy z nativních jazyků také pro expresívní či přenesené 

pojmenován í. 

Celkem můžeme ve španělštině na území hlavního města Mexika 

napočítat na 300 slov (odpovídajících 237 lexémům), která mají původ 

v některém z nativních jazyků. Užití mnohých z nich je velice omezené, 

takže se dá říci, že na území hlavního města Mexika je všeobecně 

známo a užíváno pouze 200 slov (odpovídajících 166 lexémům) 

pocházejících z amerindických jazyků.36 

Během objevení a dobývání Ameriky přejala španělština velký počet 

slov označujících tamní reálie z jazyků, s nimiž se setkala nejdříve, tedy 

z jazyků užívaných na Antilách, především na ostrově Santo Domingo 

(tahinštiny, arahuačtiny a karibštiny)37. Mnohá se dochovala dodnes a 

stala se součástí španělštiny. Jsou užívána i v mexické španělštině, a 

některá z nich dokonce v době po dobytí Mexika vytlačila tamní výrazy. 

Díky dobyvatelům, kteří do Mexika přišli právě z Antil, přejali původní 

obyvatelé Mexika výrazy, jako například maíz, maguey, papaya, tuna, a 

to i přesto, že obyvatelé dobytých území pro tyto plody a rostliny měli 

34 Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 74. 
35 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 2000, s. 196-197,255. 
36 Ibid., s. 43. 
37 Ibid., s. 192. 
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svá pojmenování. Dále se v Mexiku ujaly antilské výpůjčky: bulaca, 

cacique, caimán, cancha, canoa, colibrí, guayaba, huracán, jaguar, 

jaiba, loro, macana, papa, labaco, yuca atd.38 V mexické španělštině se 

také můžeme setkat s výrazy přejatými z následujících nemexických 

jazyků: kečujštiny (cancha, gaucho, pampa), tupí-guaraní (jaguar, 

tapioca), ajmarštiny (coco). Téměř všechna slova přejatá z výše 

zmíněných jazyků jsou rozšířena ve všech zemích, ve kterých se hovoří 

španělsky.39 

2.2.1.1 Vliv nahuatlu 

V období příchodu španělských dobyvatelů na území aztéckého 

impéria jazyk nahuatl spojoval celé velké území a španělští kolonizátoři 

díky tomu, že jej užívali a zapsali latinkou, přispěli k jeho dalšímu 

rozšíření. V případě hlavního města Mexika jsou nejčastějšími 

výpůjčkami z místních jazykových substrátů a adstrátů slova pocházející 

právě z nahuatlu.4o 

Na základě informací ze sčítání lidu z roku 1980 nahuatlem hovořilo 

1 376 440 obyvatel celého Mexika.41 Vliv nahuatlu lze pozorovat 

na území celého Mexika, na území hlavního města se však 

v současnosti s rodilými mluvčími nahuatlu setkáme zřídka. Nahuatl 

na území hlavního města Mexika ovládají někteří vzdělanci a několik 

stovek tisíc převážně bilingvních obyvatel.42 

Jak uvádí Juan M. Lope Blanch, mluva na území hlavního města 

Mexika je v dnešní době izolovaná od indiánských jazyků, a proto zde 

můžeme nejlépe vysledovat, jaký byl skutečný vliv jazykového substrátu 

nahuatlu na vývoj americké španělštiny. Oproti tomu na jiných územích 

Mexika, kde doposud existuje úzký kontakt s žijícími prehispánskými 

jazyky, lze pozorovat stav, v němž se nacházejí jazykové adstráty, nikoli 

38 Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utri/la, op. cit., s. 45. 
39 Cf. Juan M. Lope Blanch ed., op. cit., 1977, s. 261, Marius Sala, op. cit., s. 261-270. 
40 Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utri/la, op. cit., s. 73, 144. 
41 Cf. Robert H. Robins, Eugenius M. Uhlenbeck a Beatriz Garza Cuarón, op. cit., s. 161-178. 
42 Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utri/la, op. cit., s. 74. 
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však konečný vliv jazykového substrátu.43 

Jazykový substrát nahuatlu lze již od 16. století nalézt u slov 

vyskytujících se ve španělštině i mimo mexické území: aguacate, atole, 

cacao, coyote, chocolate, hule, mecate, petaca, petate, tamal, tomate.44 

Na mexickém území se vedle toponym setkáme s jazykovými 

výpůjčkami z nahuatlu označujícími mexické stromy, rostliny, ovoce, 

zeleninu, zvěř, jídlo, pití, kulturu a další. 

Vedle "historických mexikanismů", kterými se od 16. století 

španělština obohatila, užívá mexická španělština mnoho nahuatlismů, 

jež jsou charakteristické pouze pro ni. V mnohých případech na území 

Mexika D. F. nahuatlismy koexistují se svými španělskými synonymy: 

cuate, chamaco, escuincle, mecate atd. Mnohé jsou však 

charakteristické pro hovorový jazyk (užívány pro oživení, vyjádření 

expresivity apod.) a pro jazyk nižší sociokulturní vrstvy společnosti. 

Výjimku tvoří například podstatné jméno papalote, které španělský 

ekvivalent cometa zcela vytlačilo. Jiné výrazy své španělské protějšky 

téměř vytlačily: atole, chapulín, ejotes, mi/pa, zacate.45 

Velice zajímavé jsou příklady, kdy došlo ke změně či posunu 

významu nebo k vytvoření opozice: nahuatlismus tiza v Mexiku označuje 

křídu na namazání kulečníkového tága, zatímco pro školní křídu užívají 

Mexičané anglicismus gis; nahuatlismus huarache označuje obyčejné 

sandály, zatímco elegantní sandály nesou název sandalia; u výrazu 

guaja/ote a jeho španělského ekvivalentu pavo se vytvořila opozice: 

pavo - krocan konzumovaný oproti guaja/ote - krocan živý.46 

Stojí za zmínku, že stejně jako nahuatl ovlivnil španělštinu, bylo tomu 

naopak: španělština ovlivnila nahuatl, a ten pomocí lexikálních 

výpůjček například přejal španělské plurálové koncovky -s a -es nebo 

předložku para pro vyjádření účelu.47 

43 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 1991, s. 97. 
44 Cf. Marius Sala, op. cit., s. 268. Autor uvádí celkem 15 výrazů. 
45 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 1991, s. 28-29. 
46 Cf. Juan M. Lope Blanch ed., op. cit., 1977, s. 264-266. 
47 Cf. Marius Sala, op. cit., s. 187. 
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2.2.2 Vliv angličtiny 

Angličtina je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě. Již v roce 

1978 zaujímala angličtina druhé místo v počtu uživatelů (500 milionů).48 

Vzhledem k silné ekonomické, politické a kulturní pozici Spojených států 

amerických a vlivem historických a společenských okolností 20. století 

požívá vysoké prestiže a ostatní jazyky ovlivňuje nejvíce. Angličtinu se 

dnes mnoho studentů učí jako "druhý jazyk", na českých i na mexických 

základních a středních školách je angličtina nejčastějším cizím jazykem 

nabízeným ve výuce. V Mexiku je navíc většina amerických filmů, včetně 

filmů pro děti, uváděna v původním znění s titulky. Pro mexickou 

nejvyšší a střední společenskou vrstvu je spolu s jazykem vzorem 

k napodobení také americký životní styl. 

Lidé z celého světa a jejich jazyky jsou na počátku 21. století 

v neustálém kontaktu, a to prostřednictvím moderních komunikačních 

technologií (kinematografie, hudba, televize, internet), rozvinutého 

cestovního ruchu apod. Nejedná se tedy už pouze o kontakt dvou či více 

etnik žijících na jednom území nebo na územích spolu sousedících. 

V těchto odvětvích je nejčastěji užívaným jazykem angličtina, která 

velice často také slouží ke komunikaci mezi dvěma mluvčími 

z neanglicky hovořících zemí. Angličtina je rovněž jazykem informačních 

technologií. 

Mexiko přímo sousedí se Spojenými státy americkými, proto by se 

dalo předpokládat, že vliv angličtiny zde bude patrnější než v ostatních 

španělsky mluvících zemích. Také autoři mnohých jazykových studií, 

například Javier Medina López, uvádějí, že v hispánské Americe je tlak 

a vliv Spojených států amerických intenzivnější než ve Španělsku.49 

S tím mexičtí lingvisté striktně nesouhlasí; zastávají názor, že mexická 

španělština nemá více anglicismů než její ostatní varianty. Argumentem 

podporujícím tento názor je fakt, že v Mexiku se neužívá mnoho 

anglicismů, které se v mnohých jiných španělsky mluvících zemích, 

48 cf. Jiří Černý, Úvod do studia jazyka, Olomouc: Rubico, 1998, s. 49. 
49 Cf. Javier Medina López, EI anglicismo en el espaflol actual, Espaňa: Arco Libros, 1996, s. 10. 
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včetně Španělska, užívají běžně: např. (v závorce uvedeny mexické 

ekvivalenty) clown (payaso), espíquer (locutor), bacon (locino), autostop 

(aventón), aparcar (estacionar). 50 

Mluvíme-Ii o anglicismech, máme na mysli výrazy přejaté 

z anglického jazyka. Autor Javier Medina López uvádí zajímavý názor, 

za anglicismus považuje přímý nebo nepřímý vliv angličtiny 

na fonologickou, lexikální nebo syntaktickou strukturu jazyka. 

Anglicismem v oblasti slovní zásoby rozumí rovněž přejímání nových 

významů, pozměnění nebo přidání drobných významových odlišností, 

kalkování apod.51 

V oblasti slovní zásoby jsou to také například výrazy, které si 

angličtina vypůjčila z jiných jazyků a které se poté prostřednictvím 

angličtiny dostaly do španělštiny. 

Pravopis a výslovnost anglicismů ve španělštině si v některých 

případech dlouho zachovávají svou původní (anglickou) podobu, 

například: hall, ticket, lun ch, sandwich, shorts atd. Většinou u nich však 

dochází k postupnému přizpůsobování španělskému ortografickému, 

fonologickému a morfologickému systému. To vede velice často 

k nejasnostem. Mexičané mnohdy nevědí, jak se některé anglicismy i 

další přejatá slova píší: např. diskete, casele, yogur (mexický slovník 

Diccionario del espaflol usual uvádí šest existujících podob zápisu 

tohoto slova: yoghurt, yogurt, yogourt, yoghourt, yogour, yogur, 

výslovnost [yogúr]52. Oproti tomu Diccionario de la lengua espaf10la 

(XXII edición) uvádí pouze podobu yogur)53 , jindy kolísá jejich 

výslovnost, a to především u méně vzdělaných uživatelů jazyka. 

Kolísání nastává také v případech tvoření plurálu od anglicismů, 

v některých případech totiž odporuje způsobům tvoření množného čísla 

ve španělštině, a vyskytuje se navíc řada případů, ve kterých má tvar 

plurálu (přinejmenším po nějakou dobu) několik podob. Tyto jevy 

50 Cf. Juan M. Lope Blanch "Anglicismos en la norma lingOística culta de México", in: op. cit., 1977, s. 
278. 
51 Cf. Javier Medina López, op. cit., s 15, 20-21. 
52 Cf. Luis Fernando Lara, Diccionario del espanol usual, México: COLMEX, 2001. 
53 Cf. Diccionario de la lengua espaňola (XXII edición), Madrid: Real Academia Espaňola, 2001. Dále 
uváděno pod zkratkou DRAE. 

22 



odpovídají procesu postupného přizpůsobování výrazů systému 

španělštiny. 

Anglicismy neužívají všichni mluvčí stejně, vyskytují se zde odlišnosti 

diastratické, diatopické i diafasické: anglicismy se často vyskytují pouze 

v mluvě konkrétních vrstev společnosti (v našem případě častěji 

u vzdělaných lidí a příslušníků vysoké společnosti), u příslušníků 

různých profesí a rozdíly v užití anglicismů lze pozorovat i u mužů a žen 

(u studentů se vyskytují častěji než u studentek54). V neposlední řadě 

jsou patrné rozdíly geografické: u obyvatel měst se anglicismy vyskytují 

častěji. 

Stejně tak se anglicismy nevyskytují ve všech sémantických 

okruzích. Nejčastěji se s nimi setkáme v následujících oblastech: sport, 

doprava, móda a oblečení, počítače, technické obory, hUdba55, dále film 

(např. názvy amerických filmů se v Mexiku většinou ponechávají 

v původní anglické podobě), profese, obchod, bydlení, politika, reklama 

(ani/ reklamy na výrobky nadnárodních firem se v mnohých neanglicky 

mluvících zemích nepřekládají; tento jev lze v poslední době pozorovat i 

v České republice), jídlo, pití atd. 

Autoři studie o spisovné španělštině na území hlavního města 

Mexika nashromáždili celkem 170 anglicismů, přičemž přibližně 30 

z nich bylo užito velice sporadicky či pouze jedním až dvěma 

respondenty. Převážná část slov přejatých z angličtiny jsou substantiva. 

Lope Blanch v této studii rozdělil anglicismy z nashromážděného 

materiálu do následujících skupin: 1. všeobecně užívané anglicismy; 2. 

velice časté anglicismy - někdy je mluvčí střídají se španělskými výrazy; 

3. středně časté anglicismy - užila je přibližně polovina dotázaných; 4. 

málo užívané anglicismy - užila je méně než polovina informátorů; 

5. sporadicky se vyskytující anglicismy - užité jedním nebo dvěma 

informátory.56 

54 Cf. Rebeca Ramirez Gasca, Estudío de anglícísmos en el habla estudiantí/, diplomová práce, 
México: UNAM, 1986, s. 77. 
55 Cf. Javier Medina López, op. cít., s. 15-17. 
56 Cf. Juan M. Lope 81anch ed., op. cit., 1977, s. 258, 271-279. 
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Je třeba mít na paměti, že slovní zásoba jazyka podléhá změnám 

nejčastěji a nejrychleji, proto se dnes již mnohé anglicismy, které byly 

v roce 1977 málo používané, užívají velice často a mnohé nové se ještě 

objevily. Jazykový materiál nasbíraný pro potřeby této práce se taktéž 

zakládal na mluvě vzdělaných městských obyvatel, kteří ovládají cizí 

jazyky, mnozí z nich měli možnost cestovat do zahraničí (převážně 

do Spojených států amerických), měli možnost sledovat zahraniční 

televizní stanice (nejvíce americké, ale například i španělské) apod. Dá 

se proto předpokládat, že se u tohoto vzorku vyskytlo více anglicismů, 

než u ostatních obyvatel Mexika, jejichž vzdělání a životní podmínky 

jsou značně odlišné. 

Angličtina je také zdrojem kalkování (tj. napodobení cizího vzoru 

domácími prostředky57), a to jak vytvářením slovotvorných kalků 

(doslovným překladem slovotvorné struktury cizího slova), tak 

sémantických kalků (rozšířením významu slova v jazyce existujícího, 

jehož forma je shodná nebo podobná formě cizího slova, jehož význam 

přejímá). 

3. Sociolingvistická charakteristika 

Jazyk je dorozumívacím prostředkem mezi členy dané společnosti a 

je jak prvkem integrujícím (spojuje členy jedné společnosti, národa 

apod.), tak dezintegrujícím (odlišuje členy sociálních skupin jedné 

společnosti). 

Volbou jazykových prostředků sdělujeme vedle informací věcných 

také informace o sobě samých: o našem vzdělání, sociálním původu, 

životním stylu, o vztahu k posluchači, se kterým právě hovoříme. Stejné 

sdělení lze vyjádřit mnoha různými způsoby a mluvčí volí jazykové 

prostředky podle konkrétních okolností. 

Sociolingvistika studuje vliv sociálních faktorů a kontextu 

na komunikaci. Popisuje volbu jazykových prostředků (hovorových, 

57 cf. Mirek Čejka. op. cit .. s. 36. 
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neutrálních, spisovných) a vysvětluje je společenskými důvody (ovlivňují 

jí emisor a receptor) a okolnostmi, za kterých komunikace probíhá.58 

Posluchač a jeho vztah k mluvčímu jsou pro sociolingvistiku velice 

důležité. Autor Francisco Moreno Fernández se v této souvislosti 

zmiňuje také o dvou důležitých parametrech v charakteristice vztahu 

mluvčího k posluchači: jedná se o existenci nebo neexistenci autority a 

sympatií. 59 

Volba vhodných jazykových prostředků přináší mluvčímu sociální 

prestiž. Vhodnost nebo nevhodnost výrazů je ovlivněna především 

okolnostmi, za nichž jazyková komunikace probíhá, tj. s kým a za jakých 

podmínek mluvčí komunikuje. Vliv mají rozdíly v sociálním postavení, 

stupni vzdělání, pohlaví, věku atd. Někteří mladí chlapci se například 

snaží získat prestiž volbou vulgárních a slangových výrazů, jindy je 

za prestižní považováno užívání výpůjček z cizích jazyků apod. 

3.1 Sociologická charakteristika mexických studentů 

Předmětem analýzy v této práci je mluva mladých lidí ve věku 20-24 

let, tedy příslušníků jedné generace. Jedná se o sociální skupinu 

mexických vysokoškolských studentů střední a vyšší vrstvy společnosti. 

Za sociální skupinu (grupo social) lze podle Francisca Morena 

Fernándeze považovat skupinu, jejíž členové jsou nositeli jistých 

společných znaků (společenských, náboženských, etnických, kulturních, 

ideologických apod.).60 Oproti evropským zemím je mladá generace 

v mexické společnosti v převaze, v roce 2000 byla přibližně polovina 

Mexičanů mladší dvaceti let. 61 

Důsledkem globalizace je vliv kultur společností západního typu stále 

silnější a životní styl (nejenom mládeže) na celém světě se postupně 

sjednocuje. V Mexiku existuje silný vliv jak kultury Spojených států 

58 Cf. Karmele Rotaetxe Amusategi, Sociolingiiística, Madrid: Sintesis, 1990, s. 18-25, Francisco 
Moreno Fernández, Metodología sociolingiiística, Madrid: Gredos, 1990, s. 25. 
59 Cf. Francisco Moreno Fernández, op. cit., s. 67-68. 
60 Ibid., s. 53. 
61 Cf. Yolanda Lastra a Pedro Martin 8utragueňo, op. cit., s. 6. 
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amerických, tak kultury evropské. 

Mladí lidé, jejichž mluvou se tato práce zabývá, jsou nositeli znaků 

následujících generací: 

V osmdesátých letech vznikla ve Spojených státech amerických a 

také v Mexiku takzvaná generace x. Jedná se o mládež ze střední a 

vysoké společenské vrstvy. Odmítají hodnoty předcházející generace, 

takzvaných yuppies Uóvenes ejecutivos), jejichž cílem bylo dosáhnout 

ekonomického blahobytu a profesního úspěchu v oblasti ekonomie nebo 

práva. Mládež generace x dává přednost studiu uměleckých oborů (film, 

literatura apod.). Tito mladí lidé většinou nemají politické ani sociální 

ideály, jsou věrnými konzumenty výrobků zavedených značek, zajímají 

se o virtuální realitu, volný čas tráví u televize a hrou nintenda. Oproti 

tomu univerzitní mládež z chudších vrstev společnosti spojuje zájem o 

politiku, bojují o právo na vzdělání zdarma apod. 

V devadesátých letech vzniká ve Spojených státech amerických a 

také v Mexiku generace y, která již žije zcela ponořena ve virtuáln í 

realitě televize, videa, kina a internetu. Životní styl příslušníků této 

generace je velice rychlý. Stravují se v restauracích rychlého 

občerstvení, ale zároveň se chtějí odlišit konzumací netradičních značek 

výrobků, vyhledávají atypická místa (restaurace apod.). Mezi nižšími 

společenskými vrstvami vzniklo v devadesátých letech několik různých 

skupin spojených s hudbou a životním stylem vneseným 

severoamerickými nebo evropskými hudebními skupinami. 

Bohatou mexickou mládež na přelomu tisíciletí ovlivnila generace 

evropské mládeže nazývaná los B'B's (bourgeois bohemians). Jejich 

způsob života je intelektuální a nekonformní, odmítají materialismus, 

scházejí se v intelektuálních kavárnách, ale zároveň lpějí na značkových 

výrobcích a stravují se v luxusních restauracích. Snaží se být 

intelektuály a obchodníky zároveň, již během studií pracují 

v nadnárodních společnostech a ve finančním sektoru, v Mexiku nejvíce 

v reklamě, kinematografii a kultuře obecně.62 

62 cf. Gabriel de la Riva a Gabriel Medina, Periodización de las miradas sobre el mundo de los 
jóvenes, México: Qualimerc, 2001. 
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3.2 Diastratická a diafasická charakteristika zkoumaného jazyka 

Diastratickými rozdíly v jazyce rozumíme rozdíly v mluvě členů 

jednotlivých společenských vrstev. Členy určité společenské třídy tvoří 

lidé odpovídající konkrétní úrovni sociálních faktorů. Těmi jsou vzdělání, 

příjmy, povolání atd.63 

Pokud jde o diafasické rozdíly, tj. jazykové rozdíly v jednotlivých 

registrech jazyka64, je důležité se zmínit také o rozdílech v mluvě žen a 

mužů. Encyklopedický slovník češtiny pod heslem styl subjektivní (styl 

personální) uvádí: "Styl mužský a ženský (styl pohlavní) je rozlišen díky 

tomu, že vyjadřování mužů a žen má ve společnosti jiný selekční 

prostor. Pro ženský styl se např. zjišťuje větší tendence 

k emocionálnosti projevu (a zároveň potlačování vulgarity) a obvykle i 

tendence k jistému uvolnění koherence textu. Preference ve volbě témat 

vede k aktivizaci lexika rozdílných sémantických okruhů.,,65 Dalším 

důvodem rozdílů v jazyce žen a mužů může být okolnost, že ženy jsou 

zpravidla při vyjadřování opatrnější než muži, obávají se možnosti, že 

nemají pravdu, a na základě toho také obezřetněji volí výrazové 

prostřed ky. 66 

Komunikace mezi členy jednotlivých sociálních vrstev je tedy odlišná, 

mluvčí volí jiné jazykové prostředky pro komunikaci s příslušníky vlastní 

nebo jiné sociální vrstvy, stejně tak můžeme pozorovat rozdíly dle 

pohlaví mluvčího a posluchače/posluchačů. Neopomenutelné a velice 

důležité jsou při volbě slovní zásoby také rozdíly individuální. 

Mexická společnost je velice silně rozčleněná a mezi jednotlivými 

společenskými vrstvami jsou značné kulturní a ekonomické rozdíly. Jak 

již bylo uvedeno, tato práce se zabývá studiem jazyka studentů 

mexických vysokých škol ze střední a vyšší sociální skupiny, hlavním 

sociálním faktorem je zde tedy stupeň dosaženého vzdělání: 

vysokoškoláci jsou řazeni do sociokulturní třídy vysoké. 

63 Cf. Francisco Moreno Fernández, op. cit., s. 84-85. 
64 Cf. DRAE. 
65 Cit. Encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 460-461. 
66 Cf. Ana María Vigara Tauste, Aspectos del espaflol hablado, Madrid: SGEL, 1990, s. 40. 
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Území hlavního města Mexika (ale i ostatních velkoměst nejenom 

na území Mexika) je charakteristické tím, že se v něm mísí a 

každodenně setkávají lidé všech společenských vrstev. Jazyk nejnižších 

společenských vrstev je zde velice specifický a je často přejímán i 

ostatní společností včetně studentů. Jedná se o jazyk plný vulgarismů a 

výrazů z kriminálního slangu, ale zároveň je to také jazyk velice hravý a 

tvořivý. Můžeme v něm vypozorovat řadu diastratických a diafasických 

rozdílů.57 

Alejandro Alarcón poukazuje na to, že chudí lidé mají svůj vlastní 

jazyk jako zbraň sociálního protestu. Jedná se o jazyk plný vulgarismů, 

nadávek, výrazů z kriminálního slangu, jazyk humorný, satirický, 

důvtipný a kreativní. Velice častá jsou v něm sexuální a skatologická 

témata. Tento jazyk autor označuje za symbol mužnosti a machismu. Je 

užíván muži i ženami této společenské vrstvy bez rozdílů a pro ostatní 

společnost je zdrojem jazykové inspirace. 

Oproti tomu členové střední vrstvy společnosti zmiňovaný jazyk 

užívají pouze mezi příslušníky stejného pohlaví, eventuálně mezi 

mužem a ženou, pokud je mezi nimi blízký a důvěrný vztah. Zároveň 

však příslušníci této společenské skupiny imitují jazyk společenské elity. 

Mladí lidé střední třídy volí neformální jazyk a s oblibou užívají výrazy 

z kriminálního slangu i výrazy typické pro mexickou společenskou elitu. 

V jazyce mexické nejvyšší společnosti jsou nejčastější anglicismy; 

slangové a nářeční výrazy užívají také, ovšem mezi muži a ženami 

pouze v případě velice blízkého vztahu, stejně jako u střední třídy. Dle 

autora tím však pouze předstírají národní sounáležitost.58 

Na základě řady studií lze konstatovat, že mexická mládež ve věku 

10-25 let prochází obdobím vzdoru proti společenským normám a 

jedním z prostředků odporu je pro ni jazyk. Používají především výše 

zmíněné výrazy přejaté od nejnižších vrstev společnosti a dále je 

obohacují a přetvářejí. I u mladé generace lze vypozorovat diastratické a 

67 Cf. Oscar Lewis, Antropología de la pobreza, México: Fondo de Cultura Económica, 1975. 
68 Cf. Alejandro Alarcón, EI habla popular de los jóvenes de la Ciudad de México, México: Costa
Amic, 1978, s. 96-103. 
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diafasické rozdíly v užití tohoto jazyka, dle A. Alarcóna jej používají 

nejvíce v hovoru se spolužáky, chlapci pak navíc s kamarády 

ze sousedství a dívky s nejbližšími kamarádkami.69 

V neposlední řadě je třeba připomenout, že podobu španělštiny, 

která se na americký kontinent šířila, ovlivnil také způsob dopravy 

dobyvatelů na americký kontinent. Je zde totiž rozšířeno mnoho výrazů 

z námořnického slovníku. 

3.3 Slang a argot 

U španělských i českých lingvistů se vyskytují rozdíly v definici 

slangu a argotu. Vobou případech se jedná o nespisovnou mluvu 

postavenou na gramatickém, lexikálním a morfologickém základě 

spisovného jazyka, charakteristickou především užitou slovní zásobou. 

Slang a argot se vyskytují nejvíce v mluvené podobě, i když se 

v současnosti stále častěji nacházejí také v psaných textech. 

K postupnému odtabuizování mnohých témat přispívá v dnešní době 

rozšíření internetu a elektronické pošty, jak to dokazuje materiál 

nashromážděný k empirické studii této práce. 

Slangové a argotické výrazy se navíc vyskytují v jazyce 

neslangovém, některé se mohou stát srozumitelnými pro všechny mluvčí 

daného jazyka, a ztrácí tak na své expresivitě, originalitě, popřípadě 

utajenosti. 

Jaroslav Suk definuje slang takto: "Slang (žargon) definujeme jako 

mluvu spojenou s určitým (většinou výlučným) prostředím nebo s určitou 

lidskou činností a vážící se proto na určitou skupinu v lidské společnosti 

jako jazykový doplněk, nahrazující chybějící výrazy ze všeobecné 

mluvy." Slangové výrazy tedy označují jevy, pro něž spisovný jazyk 

často nemá název, anebo pro něž existují výrazy příliš dlouhé či složité, 

jimiž mluvčí nemůže vyjádřit emoce s tímto výrazem spojené a jež 

neodpovídají snaze o ekonomičnost ve vyjadřování, jev slangu vlastní. 

69 Cf. Alejandro Alarcón, op. cit., s. 103-109. 
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Jedná se především o mluvený jazyk realizovaný na základě obecného 

jazyka. 

Ve stejné publikaci charakterizuje Jaroslav Suk také argot: "Argot je 

skupinová mluva, která je vytvořena záměrně tak, aby jí nepovolaný 

nerozuměl. Má tedy umělý charakter, který je ovšem determinován 

především fonetikou a velmi často též základní slovní zásobou a 

gramatikou národního jazyka nebo jeho nářečí." Argot určité sociální 

skupiny se mění ve slang v okamžiku, kdy jeho utajovací funkce mizí a 

roste jeho funkce komunikativní. Výraz argot je dle autora užíván také 

pro označení mluvy podsvětí nebo mluvy sprosté a vulgární. Ovšem i 

slang, je-Ii užíván ve společnosti lidí, kteří mu nerozumějí, může plnit 

utajovací funkci přisuzovanou argotu.70 

Jaroslav Hubáček uvádí možná synonyma slangu (jako 

"nespisovného útvaru národního jazyka"): sociální nářečí, společenská 

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

mluva, vrstvová mluva apod. Zjednodušeně bychom mohli říci, že autor 

odlišuje slang profesionální (profesní) a slang skupinový (zájmový) 

od argotu (mluvy užívající výrazů, kterým nemá být rozumět): "Slang je 

svébytná součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné vrstvy 

speciálních pojmenování realizovaných 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." Ne všechny slangové 

výrazy označuje autor za nespisovné, stejně tak nevidí přímou 

souvislost mezi stupněm vzdělání mluvčího a užíváním slangových 

výrazů. 71 

Jaroslav Hubáček charakterizuje také slang studentský. Jeho 

prostředí není tak uzavřené, studenti rychle dospívají a jejich slang se 

stejně rychle mění. K užívání výrazů charakteristických pro určitý slang 

přispívají také psychické faktory: mluvčí se chce začlenit do dané 

70 Cf. Jaroslav Suk; Několik slangových slovníků, Praha: Inverze, 1993, s. 21-23. 
71 Cf. Jaroslav Hubáček, O českých slanzích, Ostrava: Profil, 1979, s. 16-18,79. 
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skupiny a jako prostředek mu slouží právě užívaní jejího slangu. Proto 

adolescenti často přehnaně užívají slangové výrazy. Slangové výrazy 

mládeže jsou dle autora spojené s jejich životním stylem, zájmy, studiem 

i prostředím, ve kterém žijí. Je tomu tak díky tomu, že studenti nemají 

tolik společenských zábran, odmítají formalismus, chtějí být originální, 

vtipní, užívají nadsázku, emocionální a expresivní vyjádření. 72 

O některých existujících rozdílech v pojetí a definici slangu, argotu, 

žargonu a dalších termínů pojednává také Pilar Daniel. Termínem 

germanía označuje tajný jazyk užívaný španělskými zloději a 

podvodníky v 16. a 17. století. V 18. století splynul s termínem ca/ó, 

do té doby označujícím pouze jazyk španělských cikánů. Od 18. století 

se také začal užívat termín žargon (jerga). Někteří jej užívali pro 

označení mluvy zločinců, jiní pro označení mluvy profesních a sociálních 

skupin a pro mluvu zločinců užívali termínu argot (argot). V současnosti 

nachází pro termín žargon ve Španělsku hned několik významů: 1. 

mluva delikventů, jež ji užívají se snahou o utajení; 2. profesní mluva; 

3. společenská (skupinová, zájmová) mluva, například studentů, 

stoupenců politických stran, narkomanů apod.; 4. soubor slovní zásoby 

k vyjádření expresivity, ironie, vtipu nebo užívaný ve familiární mluvě 

převážně v městském prostředí, proto je také nazýván "městským 

argotem". Termín argot v současné době považuje autorka 

za synonymní výraz pro žargon a dává přednost užívání výrazu argot.73 

Klaus Zimmerman ve studii mluvy mexické mládeže označuje jazyk 

delikventů termínem ca/ó, přičemž v současné době je dle autora 

v mexické španělštině těžké odlišit výrazy zločinců od hovorového 

jazyka, neboť k tomu neexistují prameny.74 

Alejandro Alarcón charakterizuje žargon (jerga/jerizonga) jako 

hovorový a familiární jazyk užívaný mezi příslušníky určitého povolání, 

termín jerizonga je také užíván pro komplikovaný, těžko srozumitelný 

72Ibid., s. 25-27, 83-85. 
73 Cf. Pilar Daniel, "Panorámica dej argot espaňol", in: Víctor León, Diccionario de/ argot espaňo/ y 
/enguaje popu/ar, Madrid: Alianza Editorial, 1998, s. 7-23. 
74 Cf. Klaus Zimmermann: "Lenguaje juvenil, comunicación entre jóvenes y oralidad", in: Thomas 
Kotschi, Wulf Oesterreicher a Klaus Zimmermann eds., EI espaňo/ hab/ado y /a cu/tura oral en 
Espaňa e Hispanoamérica, Madrid: Bibliotheca Ibero-Americana, 1996, s. 486-487. 
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jazyk. Jedním ze specifických druhů žargonu je dle autora jazyk 

delikventů, dříve označovaný germanía, dnes caló nebo argot. Jazyk 

delikventů se vyskytuje převážně ve městech. 75 

Mexický kriminální slang (caló) autoři Ayala a Correa charakterizují 

jako způsob komunikace prostřednictvím vnitřních kódů, kterým 

rozumějí pouze obyvatelé dané oblasti a který má původ u kriminálních 

živlů. Vznikl převážně v chudinských čtvrtích hlavního města, například 

Tepito, La Laguni/la, Santa María la Ribera?6 

Z výše zmiňovaného kriminálního slangu pochází velké množství 

současných výrazů mexické hovorové španělštiny. 

3.3.1 Slang a argot u mexické vysokoškolské mládeže 

Mladí lidé narozdíl od dospělých volí s chutí a bez předsudků 

jazykové prostředky hovorového jazyka, vulgární a argotické výrazy 

(výrazy z kriminálního slangu), vyjadřují se bez ostychu a bez zábran. 

Je však třeba odlišit vyjadřování tohoto typu, tedy jazyk málo 

příkladný, odporující normám stanoveným společností, od vyjadřování 

nesprávného či chybného, které porušuje gramatická pravidla jazyka.77 

Jazyk jako způsob vyjadřování je jedním z prostředků, kterým se 

mladí lidé vobdobí adolescence snaží osvobodit od autorit (rodičů, 

školy). Potřebují získat nezávislost, osamostatnit se a prostřednictvím 

jazyka vyjadřují svoji jedinečnost.78 

Vytvářejí si tak vlastní identitu, bouří se proti světu dospělých a 

distancují se od světa dětského. Záměrně se chtějí odlišit od světa 

dospělých a od jejich kultury, se kterou spisovný jazyk spojují. Mají také 

potřebu identifikace, vytvářejí výrazy, které používají pouze členové 

jejich generace nebo skupiny. V současné době také mnozí dospělí volí 

75 Cf. Alejandro Alarcón, op. cit., s. 47-48. 
76 Cf. Gustavo Ayala, Raúl Correa, "EI piropo y el albur, reflejo de una historia y una personalidad", 
Gaceta Unam 3485, 2001, s. 9. 
77 Cf. José G. Moreno de Alba, "Ellenguaje en este país: (,Qué es ser un malhablado?", Este País, 
Diciembre 1998, s. 68-69. 
78 Cf. Gabriel Carreaga, Biografía de unjoven de la clase media, Aguilar, México 1997, s. 25. 
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neformální způsob vyjadřování se všemi prvky jazyka, který zde 

označujeme jako jazyk mládeže. 

Mnohé výrazy jazyka mládeže dnešní doby jsou velice staré a 

pocházejí z kriminálního slangu. Slovník Diccionario de Ca/ó od Carlose 

G. Chabata (první vydání tohoto slovníku vyšlo v roce 1956) zachycuje 

mnohé výrazy, které dnešní mládež uŽívá.79 Četné příklady jsou 

součástí empirické části této práce. 

Klaus Zimmermann označuje jazyk dospívající mexické mládeže jako 

slang Uerga) , i když specifikum tohoto jazyka není vymezeno pouze 

odlišnou a velice rychle se měnící slovní zásobou. Je třeba přihlédnout 

také k sociálnímu původu mládeže. Mladí lidé v chudých městských 

čtvrtích nestudují, nemají jisté zaměstnání, chybějí jim sociální jistoty, 

jsou obklopeni násilím. Již od padesátých let 20. století si vytvářejí 

vlastní kulturu; spisovný jazyk neužívají a vytvořili si vlastní slang.8D 

Argotické, slangové a hovorové výrazy se do jazyka mexické 

mládeže dostávají po dlouhou dobu, výrazněji se tak začalo dít díky 

prvním hnutím rebelující mexické mládeže v období čtyřicátých let 

20. století, takzvaným pachucos, a po nich následující skupinou zvanou 

ch %s. Jednalo se o chudé Mexičany žijící na jihu Spojených států 

amerických, kteří se svým neformálním způsobem života bouřili proti 

sociálnímu útlaku. Pro studium mexické španělštiny je jejich jazyk 

důležitý, jde o směsici angličtiny a španělštiny plnou slangových a 

argotických výrazů a výrazů přejatých od pašeráků drog. 81 

Mnohé dnes používané výrazy pocházejí z let šedesátých a jsou 

výsledkem tvůrčí inspirace generace mexických hippies nazývaných též 

jipitecas. Ti si utvořili vlastní slang, kombinovali neologismy, hovorové a 

vulgární výrazy užívané společenskou spodinou, kriminální a vězeňský 

slang, hovorové výrazy americké angličtiny apod. Oslovovali se mezi 

sebou maestro nebo hijo a jejich jazyk byl později pojmenován /enguaje 

de /a onda. José Agustín uvádí například tyto výrazy: z angličtiny přejaté 

79 Cf. José G. Moreno de Alba, "Ellenguaje en este país: Neologismos a arcaísmos en las hablas 
iuveniles", Este País, Enero 1999, s. 70-72. 
o Cf. Klaus Zimmermann, op. cit., in: Thomas Kotschi, Wulf Oesterreicher a Klaus Zimmermann 

eds., op. cit., s. 475-514. 
81 Cf. José Agustín, La contracultura en México, México: Grijalbo, 1996, s. 17-20, 105-107. 
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díler « dealer), estón/estoncísimo « stoned), jai « high), jipi, yoin 

«joint); nové významy přiřadili stávajícím výrazům: atízarse (drogarse), 

friquearse (flipar, alucinar) , z nichž mnohé jsou aktuální dodnes: onda, 

agarrar la onda, salirse de onda, ser buena/mala onda; neologismus 

chido. V oblasti terminologie spojené s drogami nese tento jazyk znaky 

argotu, tedy utajené mluvy, které rozumějí pouze zasvěcení. Mexičtí 

jipitecas se nebránili ani jiným jazykovým utajovacím postupům: zkusili 

známou mluvu pozpátku al vesre, neboli postup založený na změně 

pořadí slabik ve slovech dvojslabičných (např. dope < pedo) a přesun 

první slabiky na konec slova u slov trojslabičných (např. gadachin 

< chingada).82 

3.4 Mexický lidový jazyk, jazyková hra 

Jak jsme uvedli na straně 13 této práce, většina Mexičanů se 

domnívá, že jazyk je jedním ze symbolů národní identity. Autor Luis 

Fernando Lara uvádí, že jazyková identita Mexičanů je problematická ze 

dvou důvodů. Prvním z nich je fakt, že mexické autority za národní 

jazyky považují pouze amerindické jazyky etnik žijících na mexickém 

území, přitom devadesát procent Mexičanů hovoří španělsky. Druhým 

důvodem je okolnost, že španělština je zde vnímána jako jazykové 

dědictví Španělska, tj. jazyk Španělů. Autor říká, že každý národ cítí 

potřebu mít svůj národní jazyk a jeho pojmenování. Španělsky mluvící 

Mexičané považují za rysy svého národního jazyka slovní zásobu 

mexické hovorové španělštiny: ,,[ ... ] hovorová a lidová španělština 

užívaná v Mexiku je jediný aspekt, který jeho mluvčí považují za svůj 

vlastní charakteristický rys, a proto si jí také tolik váží.,,83 

Jazyk je úzce spjatý s kulturou, tradicemi, mentalitou a životním 

stylem daného národa. Mexičané mají veliký smysl pro humor a v oblasti 

zábavy založené na jazykové hře jsou velice vynalézaví. Dokonce 

82 Ibid., s. 73-81. 
83 Cf. Luis Fernando Lara: "La cultura oral mexicana: Una aproximación lexicológica", in: Thomas 
Kotschi, Wulf Oesterreicher a Klaus Zimmermann eds., op. cit., s. 463-473. 
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paraverbální prostředky, jako například pískané melodie, melodie 

troubení a klaxonů aut a gesta, zde mají svůj specifický význam. 

Zároveň je však jejich jazyk často agresivní a pro posluchače až 

ponižující. 

Nejčastějším prostředkem hry s jazykem je přetváření podoby 

stávajících slova slovní hříčky a vtipy postavené na dvojsmyslnosti 

výrazů a na metaforách. Smysl pro humor, důvtip a lidová vynalézavost 

v oblasti slovních hříček jsou součástí mexického "národního jazykového 

lidového folklóru" a díky jazykové hře v jazyce vznikají nové výrazy. 

Původ většiny jazykových hříček lze nalézt v nejnižších vrstvách 

společnosti, jazyk umožňuje nejchudším lidem vyjádřit svoji osobnost, 

navazovat vztahy s ostatními, je pro ně zábavou, prostřednictvím které 

unikají od reality.84 

3.4.1 A/bur 

Termín a/bur je ovlivněn termínem ca/ambur. Toto francouzské slovo 

označuje slovní hříčku, dvojsmysl. 85 

Jedná se o slovní souboj či způsob jazykové hry charakteristický pro 

mexický městský folklór (především v hlavním městě) a nejčastěji 

užívaný muži. Jeho cílem je bez užití vulgárních slov druhého porazit, 

především ponížit jeho mužnost, a chránit tak sám sebe. Mluvčí 

dosahuje cíle prostřednictvím narážek a dvojsmyslných slov se silným a 

agresivním sexuálním významem a od partnera očekává podobně 

dvojsmyslnou odpověď. Neznamená to však, že se jedná o nepřátelské 

slovní souboje, a/bur je lidová zábava, slovní hra, v níž prohrává ten, 

kdo není schopný rychle reagovat na vyřčenou poznámku. Mistr musí 

mít schopnost použít a/bur nečekaně a nepozorovaně; je vyžadována 

rychlá reakce, jazyková obratnost a schopnost pohotově se vyjadřovat a 

improvizovat. Nejvýraznějším znakem je naprostá posedlost sexem, 

84 Cf. Gustavo Ayala, Raúl Correa, op. cit., s. 9. 
85 Cf. Jorge Mejía Prieto, A/bures y refranes de México, México: Panorama, 2001, s. 9. 
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všechny věci, činnosti a slova se překrucují a dostávají sexuální 

význam, což je typické také pro jazyk mexické mládeže. Význam a vtip 

a/buru je vždy úzce spojen s kontextem. 

Jazyk a/burů hodnotí autor F. Montemayor jako velice agresivní, 

dominují v něm témata sexuální a skatologická s prvky donjuanismu a 

výsměchu. Je to jazyk především městského prostředí, typický 

pro chudé společenské vrstvy (chudí tak mluví bez rozdílů pohlavních, tj. 

muži s muži, ženy se ženami i muži se ženami). Ve střední a vysoké 

vrstvě společnosti je to jazyk především mužský (užívaný mezi muži 

v důvěrném vztahu a při zvláštních příležitostech mezi ženami, které se 

dobře znají).86 

Psycholog Jorge Álvarez uvádí, že původ těchto jazykových her lze 

v Mexiku nalézt v koloniálním období. Dvojsmyslné narážky a podobné 

jazykové hříčky byly reakcí na ponižování a útlak, jež mexičtí původní 

obyvatelé v onom období zažívali. 87 

Psychologové dodnes pozorují u Mexičanů zakořeněný pocit slabosti, 

bídy a pochybnosti o sobě samých: "Existuje zde vnitřní pocit slabosti a 

bídy. Způsobem naší obrany je vychloubat a honosit se nouzí, útočit, 

abychom nebyli napadeni, často se sexuálními narážkami.,,88 Také 

a/bury, vtipy a dvojsmyslné narážky nesou znaky nedůvěry a 

agresivního útoku způsobeného strachem z nařčení z homosexuality, 

z ponížení mužnosti (například přirovnáním k ženě), ze zesměšnění 

(například přirovnáním k Indiánovi) apod. 

Nejčastěji se lze s a/burem setkat v nejchudších vrstvách městské 

společnosti a právě jejich příslušníci jsou autory mnohých jazykových 

vtipů. Ty se poté šíří mezi ostatní vrstvy společnosti, studentské 

prostředí nevyjímaje. 

V dřívější době byly pro městskou chudinu mexické kalambury 

osvobozujícím prostředkem a reakcí na puritánskou, moralizující a 

pokryteckou tradiční společnost. Popularity dosáhly na počátku 20. 

86 Cf. Felipe Montemayor, "Antropológico", in: Jiménez Farías, Picardía mexicana, México: Costa
Amic, 1969, s. 229-232. 
87 Cf. Gustavo Ayala, Raúl Correa, op. cit., s. 9. 
86 Cit. Santiago Ramírez, "Sicoanalítico", in: Armando Jiménez Farías, op. cit., s. 220-223. 
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století (v letech 1910-40) díky celonárodně známým komikům (například 

Cantinflas, Resortes, Lupe Rivas Cacho, Harapos), jejichž dlouhá 

představení byla postavena na slovních soubojích.89 V současnosti jsou 

albury součástí některých televizních programů, a to jak tradičních 

komerčních pořadů, jejichž moderátoři jsou příslušníky mexické 

společenské elity, tak pořadů netradičních, alternativních či 

avantgardních. Mexická společnost je velice různorodá a najdou se v ní 

jak ti, jež podobné slovní vtipy pohoršují, tak ti, kteří se jimi pobaví. 

Velice častým jazykovým prostředkem k urážce protivníka je osoba 

jeho matky. Matka se v mexické společnosti těší postavení nejvíce 

uctívaného a nejbližšího člena rodiny a zároveň je nejčastěji urážena. 

Ženy obecně jsou v mexickém "jazykovém folklóru" ponižovány, 

v mnohých vtipech a alburech jsou terčem výsměchu a sexuálních 

narážek. Je však třeba dodat, že postavení žen v Mexiku dosáhlo 

v průběhu 20. století znatelného zlepšení. 90 Dřívější sexistické názory 

jsou v současné mexické střední a vyšší společnosti minulostí, ženy již 

ze společnosti nejsou vyčleňovány, pracují, účastní se politického i 

kulturního života, nejsou pouhým sexuálním objektem. Vtipy a albury 

postavené na pojetí ženy jako sexuálního objektu však kolují dále. 

Považuji za vhodné uvést zde alespoň jeden jednoduchý příklad 

alburu: jeden z postupů při alburech je nenápadně navést oběť 

k vyslovení otázky, na kterou má alburero (autor první narážky) 

připravenu patřičnou odpověď. Muž se tedy například zeptá ženy 

na jakéhosi Benita: Oye, i,no está Benito? Není podmínkou nějakého 

Benita znát, cílem je, aby reakcí ženy byla otázka: i,Cuál Benito?, na niž 

se hbitému Mexičanovi odpověď nabízí sama: EI que te picó el agujerito. 

(Sexuální narážka, která ženu přinejmenším přivede do rozpaků.) 

Albury jsou v hovorovém neformálním jazyce užívány často, a to jak 

ty tvořené spontánně, tak i široký repertoár často používaných a 

všeobecně známých narážek. 

89 Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., s. 13. 
90 Cf. Gabriel Carreaga, op. cit., s. 17. 
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3.4.2 Lichotky 

Lichotku, španělsky piropo, do Mexika přinesli Španělé. 91 Jedná se 

o velice častý prostředek k opěvování žen (především jejich fyzické 

krásy a postavy) a je součástí mnohých jazykových hříček a vtipů. 

Lichotky založené na představivosti a s pozitivním hodnocením žen 

v Mexiku často přecházejí v urážlivé komentáře, a to jak prostřednictvím 

užití hrubých nebo sprostých slov, tak pomocí dvojsmyslných narážek, 

v nichž jsou, jak již dobře víme, Mexičané mistry. Společenská fráze 

Uejíž původní smysl je polichotit) "Těší mě" se v Mexiku může změnit 

v "lichotku": Afortunado e/ c/avo que ponchó su /Ianta. 92 (Mluvčí opět 

naráží na sexuální oblast.) 

Nyní si představme několik příkladů nejčastěji zaznamenaných 

lichotek. Všechny znamenají prakticky totéž a pro jejich porozumění 

doporučuji vyhledat jednotlivé výrazy v rejstříku výrazů: 

- jGon esa torta ni chesco pido! (Torta je mexický typ sendviče, ale také 

výraz pro mladé děvče, chesco je afereze se zkomolením výrazu 

refresco, tj.: Dostanu-Ii tuto dívku, budu uspokojen a nebudu mít chuť 

na další/na nic jiného.) 

- iTanta came Y yo chimue/o! (Game je hovorové označení pro ženské 

tělo, obzvlášť baculaté, chimue/o znamená bezzubý, tj.: Tak krásné tělo 

a já nemohu!) 

- jEn ese bo/illo si embarro mi mantequilla! (Boli/lo je typ slaného pečiva, 

zde přirovnán k ženským genitáliím/hýždím, mantequilla je metaforicky 

přirovnána ke spermatu, tj.: S touto ženou bych se rád vyspal!) 

Tvůrčí duch je také v tomto případě nejpatrnější u nejchudších 

Mexičanů. Mnohé jimi vymyšlené lichotky užívají i studenti, a to obvykle 

chlapci mezi sebou (při hodnocení dívek), neboť pro dívky jsou většinou 

urážlivé. V současné emancipované době existují také lichotky 

směřované mužům, často jde pouze o varianty původních mužských 

lichotek. Některé z nich jsou stejně vulgární jako lichotky vycházející 

91 Cf. Gustavo Aya/a, Raú/ Correa, op. cit., s. 9. 
92 Cit. Antonio A/atorre: "Filológico", in: Armando Jiménez Farías, op. cit., s. 215. 
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z úst (a v dnešní době internetu a elektronické pošty také z "klávesnice") 

mužů: 

- i,De qué juguelería salisle, muneco? (Muneco je označení 

pro hezkého chlapce.) 

- Mi rey, dugamos a la basurila? Yo me liro al suelo y lú me recoges. 

(Sloveso coger nese v Mexiku význam sexuálního aktu, zde navíc 

ve spojení s ponderativní předložkou re-, která je pro mexickou 

španělštinu také velice typická.) 

3.4.3 Vtipy, humor 

Do tohoto okamžiku by čtenář mohl nabýt dojmu, že se v Mexiku 

hovoří pouze o sexu. V Mexiku jsou však časté také nevinné vtipy a 

slovní hříčky bez sexuálního podtextu a bez sexuálních narážek. Časté 

jsou například hádanky typu: i,En qué se parece un foco a un 

explosivo? - En que el explosivo esla/la y el foco eslá a/lá., vtipy 

založené na postupu homofonie: Se ha enojado usled? - No soy lamal 

par a en[h]ojarme. (Tamal je typický pokrm zabalený do listu kukuřice 

nebo banánu.)93 

Slovním hříčky a vtipy s vulgárními výrazy nebo sexuálním 

podtextem nechybějí: No es 10 mismo madre pura que pura madre. 

(Náboženské zvolání iMadre pura! v komparaci s přeneseným 

významem výrazu madre, jež je despektivním označením pro jakoukoliv 

věc, pura madre tedy znamená "samý sajrajt".). Časté jsou vtipy 

založené na postupu urážlivých hádanek o ženách a srovnávání žen, to 

vše se sexuálním podtextem. Například při použití v lidové reklamě: 

Gambio dos /lanlas nuevas por una vieja. (Vieja je despektivní označení 

pro ženu.); i,En qué se parecen (o se diferencian) la mujer y el radio? -

En que ésle se enchufa, se calienla y loca, y la mujer se loca, se 

calienla yenchufa. (Galienle znamená vzrušený a enchufar mít pohlavní 

styk.) 

93 Příklady převzaty z: Armando Jiménez Farías, op. cit., s. 51. 
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Takovým vtipkováním se Mexičané bavili v průběhu celého 20. 

století. V Mexiku snad není autobusu nebo veřejné toalety 

bez podobného vtipného nápisu či obrázku. Mezi dnešní mládeží 

dodnes kolují stejné vtipy; dále se nově vytvářejí vtipy založené 

na podobných postupech, anebo vtipy úplně nové. V současné době je 

jejich šíření zjednodušeno díky elektronické poště a internetu. 

Dvojsmyslnost a sexuální narážky lze u mnohých Mexičanů hledat 

téměř kdykoli, neznalý cizinec se musí mít na pozoru a téměř za každou 

větou hledat skrytý význam. Samozřejmě s individuálními rozdíly, jsou 

osoby, jež tyto jazykové prostředky nikdy neužívají, a naopak se lze 

setkat i s vysokoškolskými vyučujícími, kteří dvojsmysly nešetří. 

Například otázka: (.En qué lugar tienen las mujeres el pelo más crespo? 

- odpověď: En África. 

P.o.: iTe baňas! (Neboli: Jsi čuně, protože máš nemravné myšlenky/ 

nebo také hovoříš sprostě. Rovněž se říká iOS 10 laváis! Tato věta bývá 

pronášena jako reakce na vulgární vyjadřování druhé osoby nebo na 

dvojsmyslné narážky, jaká byla uvedena v předchozí otázce.) 

3.4.4 Rčení 

Součástí hovorového jazyka jsou také rčení. Mexická španělština je 

velice bohatá na různá rčení, "trefné výrazy", výstižná obrazná označení 

apod. Autor Mejía Prieto například hovoří o dichos, dicharachos, 

refranes. 94 Jedná se o stručné útvary výstižně vyjadřující určité 

ponaučení založené na letitých lidských zkušenostech. Mnohá jsou 

samozřejmě shodná s rčeními španělskými. Za povšimnutí stojí ta, která 

se od španělských liší. Jedná se buď o konstrukce originální, anebo 

o rčení postavená na obměně existujícího rčení španělského, nejčastěji 

použitím amerikanismů nebo mexikanismů. Například: Mala para el 

metate, pero buena para el petate. (Metate je kámen na mletí zrn, petate 

posteL); Cada uno tiene su manera de dar chichi. (Chichi je ňadro.) 

94 Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., s. 7. 
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4. Funkční styly 

Styl výpovědi je tvořen výběrem jazykových prostředků, organizací a 

strukturováním textu ze strany autora textu/mluvčího. Tento výběr je 

určen mimojazykovou situací i záměrem mluvčího/autora textu. Znaky 

společné určité skupině textů označujeme za funkční styl.95 

Josef Dubský rozlišuje funkční styly hovorový, pracovní, odborný a 

umělecký. Hovorový styl plní komunikativní funkci v běžném styku, styl 

pracovní zahrnuje různé styly podle pracovního oboru (např. novinářský, 

administrativní, obchodní), styl odborný je užívaný ve specializovaných 

vědeckých nebo technických pracích a funkce stylu uměleckého je 

především estetická. Mluvčí volí jazykové prostředky stylisticky neutrální 

(nepříznakové), které jsou společné všem funkčním stylům, nebo 

prostředky stylisticky příznakové, typické pro některé z funkčních stylů. 96 

V hovorovém funkčním stylu, jímž se zabývá i tato práce, se vyskytují 

výrazy a obraty obecné, familiární, lidové, vulgární, slangové, argotické i 

regionální. 

Pilar Daniel uvádí, že je často obtížné odlišit od sebe výrazy 

hovorové, familiární a vulgární. Hovorový jazyk oproti spisovnému 

obsahuje výrazy několika jazykových rovin: familiární (bohaté, 

subjektivní, s mnoha přirovnáními, eufemismy, kontrasty, hyperbolami, 

ironií, neformálním tónem, z nichž mnohé patří do městského argotu), 

lidové (ta je ovlivněna mimojazykovými okolnostmi: sociálním původem 

mluvčího apod.) a kriminálního argotu (sociální a profesní argot 

zároveň).97 

4.1 Afektivnost a expresivita 

Hovorový jazyk je spontánní, subjektivní a vyjadřuje city mluvčího. 

Volbou slovní zásoby a volbou afixů se mluvčí snaží dosáhnout také 

95 Cf. Josef Dubský, Kapitoly z porovnávací a funkční stylistiky, Praha: SPN, 1988, s. 6. 
96 lbid., s. 156-185. 
97 Cf. Pilar Daniel, op. cit., s. 15-16. 
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afektivnosti a expresivity. Z různých důvodů volí konkrétní slova, 

synonyma; slangové názvy například mluvčí nepoužívají k pojmenování 

nových jevů, nýbrž jejich prostřednictvím vyjadřují citový vztah k dané 

věci.9S 

Expresivita se projevuje ve všech jazykových zvycích a je velice 

důležitým rysem hovorového jazyka. Určuje výběr výrazů, morfémů i 

syntax věty. 99 

Expresivita výrazů není stálá. Pokud je výraz často a dlouho 

používán, slovo se stane stálou součástí slangu. Jak uvádí Jaroslav 

Suk, v takovém případě se expresivita pro nositele slangu stírá a 

zaznamenávají ji zejména mimostojící. Totéž dle autora platí i v případě 

slangových eufemismů a disfemismů, tyto totiž ve slangu zaujímají spíše 

neutrální polohu. 1oO 

I v případě studentské mluvy jsou afektivnost a expresivita časté. 

Jejich motivaci Jaroslav Hubáček přisuzuje snaze o neobvyklé či 

nápadné vyjádření, o vyjádření citového vztahu k pojmenovávanému, 

o vyjádření intenzifikované apod. Mládež volí neotřelé (aktualizované) a 

expresivní výrazy, jejichž prostřednictvím mohou vyjádřit afektivní 

postoje. 101 

Mluvčí chce posluchače zaujmout a povzbudit jeho představivost, a 

proto může použít také přehnané výrazy (často i násilné) k označení 

velikosti, množství apod., které neodpovídají sdělovanému - užívání 

hyperbol je v hovorovém jazyce velice častým prostředkem pro vyjádření 

expresivity. 102 

98 Cf. Jaroslav Hubáček, op. cit., s. 10. 
99 Cf. Ana María Vigara Tauste, op. cit., s. 15-29. 
100 Cf. Jaroslav Suk, op. cit., s. 9. 
101 Cf. Jaroslav Hubáček, op. cit., s. 83-85. 
102 Cf. Eva Spitzová, op. cit., s. 25-26. 
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II. Empirická část 

V této části práce prezentujeme jazykový materiál, který analyzujeme 

na základě bodů vytyčených v teoretické části. V každé kapitole 

empirické části je uvedena dokumentace autentického jazykového 

materiálu shromážděného pro účely této práce, jež považujeme 

za charakteristickou součást mluvy mladých mexických studentů. 

Všechny příklady jsou čerpány z vlastních excerpcí. Vzhledem k velké 

řadě příkladů a hojnosti materiálu jsou výklady a konkrétní významy 

těchto výrazů uvedeny v abecedně řazeném rejstříku výrazů. 

S ohledem na větší průkaznost spočívala metoda v rozboru různých 

typů sebraného jazykového materiálu, všechen excerpční materiál však 

odpovídá diatopickému a diastratickému vymezení analýzy, tj. jedná se 

o analýzu jazyka vysokoškolské mládeže pocházející z hlavního města 

Mexika: 

• Základem pro rozbor lexikálních zvláštností jazyka mexické mládeže 

je jazykový materiál sestávající z mluvených projevů mexických studentů 

zaznamenaných na magnetofonových nahrávkách v roce 2001 

za účelem vypracování této studie. Zvukové nahrávky spontánního 

jazykového projevu jsou jedním z nejvěrnějších obrazů podoby jazyka, 

především hovorového funkčního stylu. 

• Materiál je vzhledem k malé dostupnosti autentických podkladů 

v České republice doplněn o lexikální jevy čerpané z internetu a 

elektronické pošty. V současné době mezi mexickou mládeží koluje 

velké množství rozličných textů rozesílaných elektronickou poštou 

pro pobaven í. 

• Pro analýzu byly dále použity dvě povídky napsané jedním 

ze studentů. 

• S ohledem na dostupnost materiálů zaznamenávajících jazyk 

mexické mládeže jsem studovaného materiálu začlenila slovní zásobu 

z filmu z prostředí mexické mládeže dostupného v České republice. 

Jedná se o film Y tu marná también (v České republice distribuován 

pod názvem Mexická jízda) natočený v Mexiku v roce 2001. Zmíněný 
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film je bohatým zdrojem autentického mluveného projevu. Ani studie 

mexické španělštiny, kterou realizovali na prestižním ústavu Colegio de 

México, se nevyhýbala analýze nahrávek ze sdělovacích prostředků. 

Kromě zvukových nahrávek rozhovorů navíc autoři studie použili 

nahrávky z rozhlasového a televizního vysílání, a navíc materiál doplnili 

také o jevy, které lingvisté zaslechli na ulici, když se nenahrávalo. 103 

Nyní si představme jednotlivé jazykové materiály a metodu výzkumu 

podrobněji: 

Magnetofonové nahrávky 

Studie se zakládá na jazykových projevech studentů z hlavního 

města Mexika. Během pobytu v Ciudad de México v roce 2001 jsem 

uskutečnila nahrávky rozhovorů s mexickými studenty. Celkem se 

nahrávek účastnilo 38 studentů. Cílem bylo zaznamenat především 

neformální hovorový funkční styl, v němž jsem očekávala vyšší výskyt 

jevů odlišných od spisovné španělštiny. Za tímto účelem byli 

k nahrávkám vybíráni informátoři z řad přátel a spolužáků, kteří mě znali 

a znali se také mezi sebou. Jak již bylo dříve řečeno, osoba posluchače 

a jeho vztah k mluvčímu jsou pro sociolingvistiku velice důležité. 

Nahrávky byly pořízeny v neformálním a studentům blízkém prostředí 

(park, bar, domov studenta apod.). 

Při výběru jsem dbala na to, aby studenti-informátoři vyhovovali 

sociolingvistickým kritériím stanoveným mexickými lingvisty při výzkumu 

jazyka. 104 Jedná se o následující podmínky: informátoři narození 

v hlavním městě Mexiku, nebo zde žijící nejméně od svých pěti let; žili 

v tomto městě nejméně tři čtvrtiny svého života; jejich rodiče byli také 

rodilí španělští mluvčí (nejlépe narozeni ve stejném místě); vystudovali 

základní i střední školu v hlavním městě Mexiku. 

Realizovala jsem tři typy nahrávek: 1. Rozhovory za mé účasti 

s jedním nebo více informátory. V případě dvou a více informátorů se 

vždy jednalo o blízké přátele; 2. Volné dialogy mezi dvěma nebo více 

103 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 1991, s. 59-60. 
104 Cf. Juan M. Lope Blanch ed., op. cit., 1977, s. 9-10. 
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informátory bez mé přítomnosti; 3. Tajné nahrávání. (Lope Blanch 

v citované studii připouští doplnit nahrávky materiály z jiných pramenů: 

z televize, nebo z toho, co lingvisté zaslechli na ulici, když se 

nenahrávalo. ) 

Každé nahrávání trvalo 45-60 minut. Informátory byli studenti různých 

ročníků a oborů dvou soukromých vysokých škol (ekonomická škola 

/TAM-/nstituto Tecnológico Autónomo de México a studenti oboru 

sociologie na Universidad /beroamericana) a studenti oborů španělská a 

anglická filologie, filozofie a ekonomie na státní univerzitě UNAM

Universidad Naciona/ Aufónoma de México. 

Studenti byli (s výjimkou tajné nahrávky) předem seznámeni s cílem 

nahrávek. Témata rozhovorů mohli zvolit sami, pro případ nedostatku 

nápadů z jejich strany mohli nahlížet do seznamu možných námětů, jež 

se týkaly různých oblastí běžného života: studia, cestování, přátel, 

volného času, jídla atd. 

Je třeba zdůraznit, že při zpracování nahrávek byly veškeré 

nejasnosti ohledně významů použitých výrazů konzultovány 

s nahrávanými studenty a výsledek celé práce je prezentován v rejstříku 

výrazů. 

Internet 

Všichni studenti mexických vysokých škol mají přístup k internetu a 

často jej využívají ke studiu i k zábavě. Jednou z oblíbených činností se 

stalo rozesílání zábavné elektronické pošty. I přesto, že se jedná o 

psanou podobu jazyka, nesou tyto zprávy znaky mluveného projevu. 

Určité psané texty mají tuto podobu záměrně, pisatel volí stejné 

jazykové prostředky jako u textu mluveného, pro vyjádření afektivnosti a 

expresivity se neomezuje pouze na interpunkční znaménka. Pravopisná 

podoba slov navíc často odpovídá jejich výslovnosti a nerespektuje 

ortografické normy. 

Rozlišujeme jazyk psaný a mluvený. Jejich podoba je určována 
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především kontextem, ve kterém vznikají. 105 V některých situacích se 

však mluvený jazyk velice přibližuje podobě jazyka psaného a naopak, 

jazyk psaného textu se snaží co nejvíce přiblížit podobě jazyka 

mluveného. 

Podle kanálu, jímž komunikace probíhá, mění mluvčí způsob 

vyjadřování. Jak uvádí autorka Karmele Rotaetxe, psaná podoba jazyka 

požívá v našich civilizacích veliké prestiže.106 

Téměř nikdo nepíše tak, jako mluví. Expresivita je v psaném textu 

vyjadřována především interpunkcí. 

Jazyk mládeže (jako projev orální kultury) původně nebyl určen 

k psanému projevu, avšak autor Klaus Zimmermann uvádí příklady 

psaných textů (grafitti a komixy), do kterých se začlenil. 107 V současné 

době tuto úlohu zastávají především internet a elektronická pošta. 

Chybějící přímý kontakt autora textu se čtenářem, a tím pádem 

nemožnost užití suprasegmentálních prostředků, jimiž lze v řeči vyjádřit 

city, zdůraznit část výpovědi, dodat řeči expresivní ráz apod., autoři textů 

často nahrazují užitím nespisovných/vulgárních výrazů nebo zápisem 

slov v jejich fonetické podobě (např. wey/giley, gilebos). Internet a 

elektronická pošta jsou zároveň (do jisté míry) anonymní a poskytují 

pisateli větší svobodu ve volbě jazykových prostředků. 

Povídky Ericka Landy 

Neformální a lidovou mluvu užívají autoři literárních děl v dialozích, 

v divadelních hrách, ale také ve filmu apod. 10B Ani jazyk tohoto 

amatérského literárního díla, obzvláště povídky Somos cuatro parejas, 

není omezen na spisovnou španělštinu. Součástí autorského záměru je i 

časté užívání hovorových a slangových (i vulgárních) výrazů. 

V současné době, obzvláště u mladších generací a určitých 

společenských skupin, se podoba písemného projevu mění, bývají 

použity slangové, nespisovné výrazy, vulgarismy apod. Problémem je 

105 Cf. Ana Maria Vigara Tauste, op. cit., s. 10-11. 
106 Cf. Karmele Rotaetxe Amusategi, op. cit., s. 46. 
107 Cf. Klaus Zimmermann, Klaus, op. cit., ln: Thomas Kotschi, Wulf Oesterreicher a Klaus 
Zimmermann eds., op. cit., s. 485. 
108 Cf. Jaroslav Suk, op. cit., s. 17-18. 
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časté kolísání pravopisu těchto výrazů. 

Film Y tu mamá también 

Tento film považuji pro tuto práci za velice vhodný jazykový materiál, 

protože záměrem autorů filmu bylo použít jazyk v jeho opravdové, ničím 

nepřikrášlené podobě. Hrdinové filmu jsou studenti a odpovídají vzorku, 

se kterým byly uskutečněny magnetofonové nahrávky. 

Výhodou je také to, že pro velký úspěch "Mexické jízdy" v Mexiku a 

jiných španělsky mluvících zemích byla vydána kniha s přepisem 

dialogů celého filmu. Lze tedy zároveň sledovat zápis mluvené podoby 

jazyka, což je velice přínosné především v případě užitých anglicismů a 

slangových výrazů, jejichž grafická podoba často kolísá. Důležitým 

faktorem při volbě tohoto materiálu byla okolnost, že film je v České 

republice dostupný. 

5. Diatopické hledisko zkoumaného jazyka 

Mnohá slova či výrazy, které se již ve Španělsku neužívají anebo 

získaly jiný význam, jsou v Mexiku stále užívány. Rozhodujícím prvkem 

pro posouzení těchto znaků byla komparace každého z výrazů 

s jednotlivými hesly slovníku Diccionario de la lengua espanola, XXII 

edición, Tomo 1., 11., Real Academia Espanola, Madrid 2001. Například 

hlavní význam výrazu agarrar je uchopit, v Mexiku v tomto významu 

nikdy neužívají slovesa coger, sloveso baf1arse znamená osprchovat se, 

nikdy navíc není užíváno ve významu koupat se v moři, takový obrat 

Mexičan chápe jako by se mluvčí v moři umyl (mexická španělština má 

pro koupání v moři obrat meter se al mar); podstatné jméno camión 

v Mexiku označuje autobus apod. 

V průběhu sběru a analýzy jazykového materiálu pro tuto práci byly 

zaznamenány výrazy, jež nyní abecedně uvedeme a jejichž význam je 

vysvětlen v rejstříku výrazů: ~A poco?, abarrotes, abonero, acá, 

acordeón, aeromoza, afore, agarrar, agua (de horchata, de limón), 
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aguina/do, agujeta, alberca, albur, alebrije, a/godón de azúcar, alto, 

amasiato, antojito, arete, arriba de, ate, aventar, bachita, balneario, 

banqueta, banarse, betabel, bi/etlbi/é, bolero, boleto, bolil/o, botana, 

botas de hule, bote, boxers, bra/brasier/brassier, ť-Bueno?, caballito, 

cacarizo, cachiporra, cachucha, café, cajuela, calaca, calzones, 

camellón, camión, camioneta, candi/, cantina, cantinero, camitas, 

carrancear, carrera, ce/u/ar, chabacano, chamarra, changarro, chango, 

chaparro, charo/a, charro, chava/chavo, chícharo, chicharrón, chiflar, 

chino, cigarro, c/avado, c/avarse, cobija, codo, cofre, colación, co/ectivo, 

colonia, comida corrida, conga/, iConste!, corcho/ata, cometa, corra/ón, 

crema, cruda, cuadra, cuba, cubeta, cuentero, defensa, demorarse, 

departamento, direcciona/, directorio te/efónico, dizque, durazno, 

egresado, empacar, encendedor, enchi/ada, enchi/ado, enchi/ar, 

encuerado, encuerarse, enganche, enojado, enojarse, estacionamiento, 

estacionar, frijol, fachoso, fa/luca/fayuca, fo co, fondo, forjar, {resa, 

fresada, friolento, jFuchi!, gacho, gancho, gama cha, gente, gis, gilero, 

Hacienda, huevo estrel/ado, ir/e a, jr para arriba, /imosnero, irse de 

pinta, ja/ón, (de un) jalón, jorongo, jJoven!, jugo, kinder/kínder, lentes, 

lentes obscuros/oscuros, /eperada, lépero, libre, limón, limosnero, lindo, 

lIanta, IIanta de refracción, /Iave, /uego, luego de, luego luego, 

malinchista, manta, malvavisco, ť-Mande?, manejar, maflana, 

maflanitas, maqui/ar, maquinitas, mariachi, maseca, materia, mesero, 

mezclil/a, miche/ada, misce/ánea, mogote de maíz, mu/tifami/iar, nana, 

necio, nieve, nomás, ol/a exprés, pachanga, pachuco, pa/anqueta, 

palapa, paleta, paliacate, pancita, panteón, pararse, (de) pasada, pasto, 

pena, penoso, pena, pepenador, pepenar, periférico, permiso de 

mane jar, pesera/pesero, plática, platicar, p/ayera, plomero, pluma, 

pochismo, pocho, pompas, popó, porra/echar porras, pozole, 

prepa/preparatoria, primaria, privada, prieto, pupi/entes/lentes de 

contacto, ť- Qué tanto?, quemado, quesadi/la, ranchera, rancho, 

rasurarse, rebasar, rebase, recámara, recibirse, refraccionaria, 

regadera, regresar, regresarse, retén miJitar, retirado, retirarse, rocola, 

saco, temb/or, rompope, rosticería, salón, sangrón, sape, Secretaría de 
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Re/aciones Exteriores, sexenio, siempre, sombrero de pique, sope, 

tabaco, tabacos, tabique, ta co, tacuche, talacha, taparosca, temb/or, 

tequila, terracería, tiza, timbre, tina, tinaco, tinga de poJ/o, tlacoyo, torta, 

tope, toquín, torreta, tortil/a, torti/lería, tostada, trajinera, trastes, vo/tear, 

(dar) vue/ta, zóca/o. 

Příklady z autentického materiálu: 

- GA poco se murió? 
- Fresa en moto - junior. Naco en moto - abonero. 
- Paraba acá la nalguita cada vez que pasaba junto a ella. 
- Nomás pasen acá tranqui/os, poniendo cara de abuelitas en misa y me 
cae que los pinches sardos te la Pérez Pardo bien chi .... (Pérez Par do je 
eufemismem vulgárního výrazu se la pelan.) 
- Y claro, copiábamos deJ acordeón. 
- Nomás que all/egar aquí, en vez de agarrar ésta, toman esta otra. 
- Su primer beso duró 10 que el alto en el semátoro. 
- Si estoy hasta entrente y el chóter nos grita que nos recorramos para 
atrás, (,debo aventar el cuerpo a/ que está a mi lado o pedirle que se 
recorra? 
- Me cae que no conoces a nuestras chavas. Están de nalgas por nosotros. 
- jPero conste, cabrón! 
- A veces dizgue hay postre./ - Voy a dizgue trabajar. 
- Es naguísimo que las viejas se levanten la fa/da para meterse a un río (y 
que se les ve el fondo). 
- jQué camisa tan gacha se pone!/- Me pegué muy gacho. 
- ÉI es muy buena gente. 
- jPuto el que Je vava al América! 
- Luisa se acaba de dar un ;alón de un togue y se 10 pasa a Julio. 
- Gorra pa'trás y luego de noche lentes obscuros. 
- EI/a es una nifJa muy Jinda. 
- Luego te hablo. 
- Camina entre unos mogotes de maíz. 
- No sí gOey, me da mucha pena. 
- Era un gOeyasí, imagínate el chaparro prieto, prieto, prieto. 
- Así que quiero al menos poder pJaticar con él un ralito y despedirme por 
si no /lego a verlo otra vez. 
- Pero clávense la mota en los gOebos porque luego hay retenes. 
- Siempre no lIegó. 

Oproti tomu jiná ve Španělsku dodnes užívaná slova se v mexické 

španělštině přestala užívat, anebo je tam nepoužívali nikdy: americana, 

azafata, cacharros, cala, donceJ/a, fontanero, judías, mono, pitiJ/o atd. 109 

Mezi slovy lišícími se od svých ekvivalentů užívaných ve Španělsku 

formálně se v excerpčním materiálu vyskytla například slova se změnou 

109 Cf. Juan M. Lope Blanch, op. cit., 1991, s. 17-23. 
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přízvuku (V závorce uveden peninsulární ekvivalent): frijol (fríjol), někdy 

navíc došlo také ke změně významu méndigo (mendigo - ve Španělsku 

označuje žebráka). Nalezla jsem také slova s odlišným rodem nebo 

tvarem: el cacahuate (el cacahuete), el cerillo (Ia cerrilla), la piyama (el 

pijama), el poro (el puerro), el/la radio, la bo/sa (el bo/so), la banca (el 

banco), la catsup (el ketchup), la gripa (Ia gripe), machucar (machacar), 

el pistache (el pistacho), el pizarrón (Ia pizarra), el sartén (Ia sartén), el 

secador de pelo (Ia secadora de pelo), la visa (el visado) apod. Některá 

slovesa jsou oproti Španělsku zvratná: apurarse, regresarse, u jiných je 

navíc připojena předložka: adentro (dentro), adolorido (dolorido), afuera 

(fuera), apachurrar (espachurrar, despachurrar), engrapadora/engrapar 

(grapadora/grapar), estira yafloja (tira yafloja) nebo odlišné koncovky 

specifické pro americkou nebo mexickou španělštinu: acelerada 

(acelerón), el pueblito (el pueblecito). Specifické je také mexické 

označení času: tA cómo estamos? (tQué fecha es hoy?), tQué horas 

son? (tQué hora es?) a odlišné užití příslovečných určení, nejčastěji 

místa a času: abajo, afuerita, ahora, ahorita, ahoritita, al rato, al ratito, 

arriba de, cada quien, cada tanto, de vOlada, en la nochesita (zde navíc 

vidíme rozšířenou pravopisnou "zvláštnost"), luego, luego de, luego 

luego, manana apod. 

Příklady z autentického materiálu: 

- iPuta!, me puse casi a vigi/ar el Alebrije para ver a gué horas salía. 
- No es 10 mismo decir la vecina de arriba que arriba de la vecina. 
- O la del niflo jugando con un encendedor y encendió el bano y se quedó 
ahí adentro. 
- tQuieres refresco? - No, 'orita me sirvo. 
- Se pone muy divertido y uno hace bastante ejercicio, siempre acabo muy 
adolorido de las piemas porque uno se arrastra y se arodil/a. 
- Es naquísimo traer dulcitos o colación en tu bolsa. 
- Cada guien hace de su culo un papalote. 
- Cada tanto le tira una mirada asesina a Julio. 
- Paco 10 recibió antes de echarse unos tacos en el Charco, no le hizo caso 
y 10 despacharon de volada. 
- Te hablo en la nochesita. 
- Me enfermé de gripa. -GDe gripa o gripe? Porque no puedes decirestoy 
.,. si no, dirías estoy agripada pero si no, dirías estoyagripeda. (Jedná se o 
albur, neboť přídavné jméno pedo znamená opilý.) 
- Luego del parto, el médico habla con el padre del recíén nacído: - Míre, 
hubo una pequena complicacíón y tuvímos que ponerle oxígeno a su hijo. -
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iOh no! ... y yo que quería ponerle 'Paco'. 
- Si tenemos suerte Charly estará en la cadena y le diremos que somos 
nosotros y entonces pasaremos luego luego. 
- Manana significa ahorita no, o nunca. 
- Bueno, pero yo a los tres meses me regreso. 

5.1 Výrazy z nahuatlu 

Jazykové výpůjčky z nahuatlu jsou kromě místních názvů nejčastěji 

užívány k označení tamních stromů: tejocote, zapote; rostlin, ovoce, 

zeleniny: cacahuate, cacao, camote, elote, ejote, chayote, chile, 

chocolate, jícama, jitomate, nopal, tomate; zvěře: cenzolote, chapulín, 

coyote, guajalote, mapache, zopi/ote; jídla, pití: atole, cajeta, chicle, 

chi/aqui/es, cuitlacoche/huitlacoche, esquites, jocoque, mole, mezcal, 

nixtamal, pinole, pozole, pulque, tamal, tequila; kultury a pojmů 

z běžného života: achichincle, apapachar, ayate, ca castle, ca cle, 

chamaco, chamagoso, chapopote, chapulín, chichi, chicle, chi/payate, 

chipichipi, chipote, comal, cuate, escuincle, escuintle, guacal/huacal, 

guarache/huarache, h uich ol, huipil, hule, mecate, metate, mi/pa, naco, 

papalote, petaca, petate, peyote, piocha, pípiris nais, pulquería, tianguis, 

tiza, tlapalería, zacate. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Me voy a aburrir una hora con esos chamacos. 
- Con dos chi/pavates. no, dos chi/pavates. máximo tres. 
- Salieron en un video de su papito, diciendo ellos que van a matar a Bush, 
y no tienen más de 14 anos esos escuincles. 
- O con un mexicanito huarachudo de esos que venden collarcitos. 
- Son tan presumidos y tan malientes, sí, y además son nacotes. son 
nacototes. 
- (. . .) de que sigua existiendo tianguis y la economía informal, de que se 
han robado cinco trailers que traían tenis. 

Nahuatlismy jsou v případě našich respondentů užívány především 

v hovorovém jazyce. Setkáme se s nimi také v přeneseném významu, 

v rčeních, příslovích apod.: atole, lentes de mapache, letras estilo 

mecate, ojos de mapache. 

Příklady z autentického materiálu: 
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- A un mexicano no le puede faltar una buena torti/la y una buena sa/sita. -
Y un chi/e. (Zde se zároveň jedná o albur pronesený v rozhovoru mezi 
několika přáteli, chile je tvarem podobné penisu. Další příklady a/buru viz 
dále.) 
- Cada quien hace de su culo un papalote. (Každý si může dělat, co uzná 
za vhodné.) 

- (, O sea que me la he pasado removiendo atole, guey? 
- Se quería tatuar mi nombre en la chichi. 
- Es naquísimo, poner el nombre de tu novia en tu carro con letras estilo 
mecate. 

5.2 Výrazy z angličtiny 

Mnohé výpůjčky z cizích jazyků jsou ve španělštině nutností, neboť 

označují pojmy, pro které jazyk vlastní termín nemá. Někdy jsou naopak 

užívány ze stylistických důvodů, ať již pro pobavení, jazykové 

ozvláštnění, nebo například ze snahy zapůsobit znalostmi apod. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Somos brothers de la peda. (Jsme přátelé, kteří se společně opíjejí.) 

- Es que es su bísnes. 
- A mi parecer, la aventura de ir de mochi/azo es por mucho más 
enriquecedora y padre que viajar a 10 nice. 

Budeme-Ii se držet již zmíněné klasifikace anglicismů podle studie 

Juana M. Lope Blanche110 (viz kapitola 2.2.2), můžeme anglicismy 

z vlastního excerpčního materiálu zařadit do následujících skupin: 

1. Všeobecně užívané anglicismy: beisbo/, bikini, boxeador, c/axon, 

c/oset, c/ub, c/ulch, cocle/, convertible, champú, cheque, elevador, 

emergencia, exprés, futbo/, go/, líder, mitin, nylon, panqué, pay, penalty, 

ponchar, refrigerador, reversa, rin, suéter, supermercado, tennis, vagón 

atd. 

2. Velice časté anglicismy: bar, bistec, brasier, capitán, chequera, 

kínder, poncharse, ring, shorts, show atd. 

3. Středně časté anglicismy: barman, fó/der, manager, penthouse, 

zipperatd. 

110 Cf. Juan M. Lope Blanch ed., op. cit., 1977, s. 258, 271-279. 
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4. Málo užívané anglicismy: bi/et, chutar, lonch, mofle, ofsaid, spray, 

stop, team atd. 

5. Sporadicky se vyskytující anglicismy: bartender, comics, gorra de golf, 

interview, lócker, pick-up, pony, rostbíf, topless, trust atd. 111 

Je však třeba mít na paměti, že slovní zásoba jazyka podléhá 

změnám nejčastěji a nejrychleji, proto se v době shromažďování 

materiálu pro tuto práci již mnohé anglicismy, které byly ve studii Lope 

Blanche z roku 1977 málo používané, staly součástí všeobecné slovní 

zásoby, např.: bartenderl, lócker, mofle, zipper (ve vlastním excerpčním 

materiálu užívány často), mnohé nové se ještě objevily a jiné se naopak 

přestaly používat. 

Nyní si představme konkrétní anglicismy z našeho sebraného 

materiálu: airbag, bar, barman/bartender, beeper, beisbolista, bingo, 

blues, body, boicot, bonche, boobies, boxeador, boy scout, bye, cachar, 

CD ROM, CD, clip, club de fans, club, cocowash, coctel, computadora, 

cornflakes, champions league, champú, chance, chatear, checada, 

checar, check list, cheque, chequear, chequera, chip, chiqui babe, 

chocomi/k, chota, chutar, convertible, cool, cover, cronch, cúter, delete, 

discman, desodorante, OJ, dona, emergencia, esmoquin, estándar, 

estrech, exercise, fastfood, fi/mar, flash, gay, grunge, jevi, ketchup, 

hackear, head set, high cla ss, happy, hippie, hobby, hot cake, hot dog, 

jHurra!, ICQ, in, lócker, jacuzzi, jazz, jeans, junior, king-size, láser, latin 

lover, Jíder, light, lipstick, lonchera, look, PC, Mac, Miss, mitin, mall, 

match, mofle, nerd, out/aut, overol, panqué, pants, pay, ping-pong, pizza 

hot chease, playboy, ponchado, ponchar, pop, póster, punk, rating, rave, 

récord, refrigerador, rentar, resetear, reversa, rin, rol, shock, shorts, 

show, six-pack, snack, sniper, software, spa, spray, squirt, suéter, súper, 

súper babe, team, test, top, topless, tupper, valet parking, video, 

videocasetera, walkie talkies, website, who cares, yuppie. 

Jak můžeme zaznamenat, některé z výše uvedených anglicismů 

nebyly použity z důvodu neexistence výrazu označujícího daný jev ve 

španělštině, ale se záměrem ozvláštnit výpověď, pobavit nebo nějakým 

111 Cf. Juan M. Lope Blanch ed., op. cit., 1977, s. 258, 271-279. 
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způsobem zapůsobit. 

Ze slovotvorných kalků v sebraném materiálu nalezneme např.: 

boleto senci/o/boleto redondo, contra/ rernoto, hora pico, relaciones 

públicas, soporte técnico, tienda depa rta menta/, ze sémantických pak 

např.: canal (de televisión), carra, comercia/, concreto, e/evador, planta, 

registrado, rentar, Secretaría, Secretario, sitio. 

Vliv angličtiny na mexickou španělštinu nalezneme také v časovém 

označení od třicáté minuty do celé hodiny: cuarto para las nueve. 

Je nutné uvést, že se v našem jazykovém materiálu setkáme jak 

s anglickými slovy v původní pravopisné podobě, tak s anglicismy na 

různém stupni procesu uzpůsobování se fonetickému a morfologickému 

systému španělštiny. Někteří mluvčí/pisatelé dávají přednost původní 

anglické podobě slov, jiní je zapisují s ohledem na morfologický a 

fonologický systém španělštiny. Stejně tak kolísá jejich výslovnost. 

Odráží se zde postupné přizpůsobování anglicismů jako jazykových 

výpůjček systému španělského jazyka. Lze se domnívat, že se zde také 

odráží stupeň vzdělání mluvčího/pisatele: ti, kteří hovoří anglicky, dávají 

často přednost původní anglické podobě slova naopak ti, kteří anglicky 

nehovoří, avšak anglicismy užívají, v jejich zápisu často chybují. 

Různý zápis se vyskytl u následujících anglicismů (porovnáno 

s podobou ve dvou významných slovnících, pro zjednodušení užity 

zkratky názvů slovníků, pokud se v nich dané výrazy vyskytly: DRAE = 
Diccionario de la /engua espanola, XXII edición, Tomo 1., 11., Real 

Academia Espafiola, Madrid 2001; COLMEX = Luis Fernando Lara, 

Diccionario del espanol usual en México, México, COLMEX, 2001.): 

after sha ve/after-sha ve, basketba/J Uak DRAE tak COLMEX uvádějí 

podobu basquetbol), beisbol/béisbol (DRAE: béisbol, COLMEX: 

beisbol), bikini (DRAE podobu bikini uvádí, ale odkazuje ji na heslo 

biquini, COLMEX: bikim), bisneslbísne/bizne (DRAE: bisnes), 

bistec/bisté (DRAE uvádí obě dvě podoby, COLMEX: bistec, plurál 

bisteces), boicotlboicoteo (DRAE uvádí obě dvě podoby, COLMEX: 

boicot), brather/bróder, bunga/ó/bunga/ow (DRAE: bungalow), 

c/axon/c/áxon Uak ORAE tak COLMEX: c/axon) , closetlclóset Uak ORAE 
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tak COLMEX: c/óset), c/utch/c/otch (DRAE: c/oche, COLMEX: c/utch), 

comics (DRAE: comic) , e-mail/email, estress/stress (DRAE: estrés) , 

fo/der/fó/der (DRAE: fó/der), futbo//fútbo/ (DRAE uvádí obě podoby, 

COLMEX: futbo/), gol/gó/ Oak DRAE tak COLMEX: go/), /onch//unch 

(DRAE: /unch, COLMEX: /unch a /onche) , nailons/nay/ons, nice/nais, 

OKlokey/okéy (COLMEX: okey), out/aut, pedigree/pedigrí (DRAE: 

pedigrí), pena/ti/pena/ty (DRAE: pena/ti, COLMEX: pena/ty) , rimme/ Oak 

DRAE tak COLMEX uvádějí rime/), sandwich/sándwich (DRAE: 

sándwich, COLMEX: sandwich), striptease/strip tease (DRAE: 

striptease) , tenis/tennis Oak DRAE tak COLMEX: tenis), tiquet/tiquete 

(DRAE uvádí podobu tiquete, avšak odkazuje ji na tique) , trailer/tráiler 

(DRAE: tráiler), zíper/zipper (COLMEX: ziper). 

U anglicismů se můžeme setkat také s nejednotným tvořením plurálu, 

jako například: bistecs/bisteces, champúslchampúes, spa/spas. 

Příklady anglicismů z autentického materiálu: 

- Con un body de Supermán. 
- Julio chifla en e/ bunga/ow de junto. 
- Se /0 echa a Julio, que /0 cacha con buenos reflejos./ - Me cachaste, 
queria verme buena onda. 
- Tenoch vue/ve a checar posibilidades de rebase. 
- EI muy puflal se nos anda saliendo del clóset. 
- Camarón que se duerme ..... amanece de cocte/. 
- Es muy común en especial con los fresas que quieren ser cool. 
- (. .. ) sintió el cronch de las costiJIas del perro debajo de su lIanta. 
- Clinton 10 estaba leyendo cuando Mónica Lewinsky /e hacía "un (avor", y 
él simplemente le dia delete sin darle importancia. 
- Con un pantalón tipo Casanova estrech así pegado, se te ven las 
pompas. 
- ť,Cuándo vamos al gimnasio a hacerexcercise? 
- O sea yo soy rico, ť,no? Yo soy high class. 
- (. . .) y asa/tantes en la calle, el ir en metro en horas pico que es una 
experiencia inolvidable, y oliendo a chivo, algo maravilloso. 
- Era una escuela pública de juniors. - jNo manches! 
- Y con una cama tamaflo king-size. 
- (. .. ) y éste, él me dijo que el gobierno era una mierda y que quiere ver la 
cabeza dellíder ese. 
- Mentaba madres de los escritores light. 
- Claro que puedes ponerle windows a una Mac. 
- (. . .) pensando que te ves de la más nice. 
- (. . .) su rating con las chavas había subido hasta e/ cielo. 
- Salían a fiestas, partidos de fútbol, al boliche ( .. .) y a algún rave en el 
Ajusco. 
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- ( .. .) ya todos mis parientes tueron a rentar ahí sus distraces. 
- Dan comida chata y un show todavía peor. 
- Vy, la novia del pinche Sazón es una súper babe, giley. 
- Existen otras Vniversidades que son las tops en cada país. 
- Es bastante tea y descuidada en su aspecto, tiene sobrepeso, mal cutis y 
se arregla horrible, pero G who cares, no? 

6. Diastratické a diafasické hledisko 

Studovaný jazykový materiál představuje jazyk studentů mexických 

vysokých škol střední a vyšší sociální skupiny, hlavním sociálním 

faktorem je zde stupeň dosaženého vzdělání. Vysokoškoláci jsou 

obecně řazeni do vysoké sociokuturní třídy, a to i přes to, že 

ekonomické poměry jednotlivých studentů jsou v některých případech 

značně rozdílné. V našem vzorku se však vzhledem k okolnostem 

nevyskytli informátoři z chudých vrstev společnosti, neboť ti v Mexiku 

většinou nemají možnosti vyššího vzdělání. 

V souvislosti s diastratickými prvky jazyka se při nahrávání 

magnetofonových kazet s mexickými studenty se vyskytlo několik 

zajímavých případů. Někteří respondenti se bohužel snažili uzpůsobit 

užívanou slovní zásobu a často, převážně na začátku každého 

nahrávání, nemluvili přirozeně. Mohli tak činit z několika důvodů. Prvním 

důvodem byla okolnost, že nahrávání je přítomna autorka práce -

cizinka. Mohli se domnívat, že některým výrazům nebudu rozumět, a to i 

přesto, že byli důsledně seznámeni s mými znalostmi hovorové 

španělštiny i s cílem práce a byli požádáni, aby mluvili přirozeně. 

(Ve výběru jazykových prostředků hraje velkou roli postava posluchače, 

a to nejenom v otázce vztahu mluvčího k posluchači, protože mluvčí má 

také na paměti posluchačovy jazykové dovednosti.) Toto přizpůsobování 

však bylo výrazné jen v prvních minutách nahrávání, později si studenti 

svůj slovník již nehlídali. 

Další příčinou uzpůsobování mluvy byla snaha některých informátorů 

mluvit spisovněji, kultivovaněji. Zde se odrazil charakter jazyka jako 

společenského faktoru, neboť jazyk je prostředkem sociálních ambicí, 
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odhaluje sociální zařazení mluvčího, volené výrazy a vyjadřovací 

schopnosti jsou nositeli sociální prestiže. Tento případ nastal především 

u studentů státní univerzity UNAM, a to jak u studentů španělské a 

anglické filologie, tak především u dvou studentů ekonomie a u studenta 

filozofie. Dle mého názoru to bylo zapříčiněno poměrně nízkým 

sociálním postavením, které studenti ekonomie a filozofie univerzity 

UNAM zaujímají na žebříčku mexické společnosti. Sociolingvisté 

poukazují na to, že důležité je také to, s kým mluvčí hovoří a za jakých 

okolností. Již samotný fakt, že se rozhovor nahrává, vede většinu 

mluvčích k tomu, že se snaží vyjadřovat lépe, spisovněji. Má postava 

(blonďatá Evropanka s přáteli ze soukromých univerzit) k tomu také 

mohla přispět. V případě studentů ekonomie se kromě snahy o spisovné 

vyjadřování častěji vyskytovaly odborné termíny spojené s oborem 

studia. Od jakéhokoli tématu konverzace vždy odbočili k ekonomickým 

tématům jako hlavní sféře svého zájmu. Ani studenti UNAM (s výjimkou 

dvou uvedených ekonomů) však nevydrželi po celou dobu nahrávání 

mluvit spisovně. I tyto nahrávky obsahují výrazy a spojení, jež stojí 

za povšimnutí. 

Vanalyzovaném materiálu se setkáme s výrazy ze všech registrů. 

V teoretické části této práce jsme uvedli základní východiska a pravidla 

užívání různých registrů a nyní je budeme aplikovat na konkrétní slovní 

zásobu. 

6.1 Námořnické výrazy 

V souvislosti s objevením a dobýváním Mexika se zde můžeme 

setkat s výrazy pocházejícími z námořnického slangu. Jsou jimi 

například tato slova: amarrar, botar, chicote, jalar, zafarse; všechna 

zaznamenána v excerpčním materiálu. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Nomás esperamos a que amarre el chubi y nos enfachamos, cha vos. 
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- vtip: 1er aeto: Expulsan a Chiehita de Erquiaga de Austria. 
~ aeto: A Chiehita de Erquiaga la eehan de Austria. 
3 er aeto: A Chiehita de Erquiaga la botan de Austria. 
(,Cómo se lIama la obra? ... Salehiehita de Viena. 

- Me da otro beso y me ;ala haeia la salida. 

6.2 Prvky hovorové, slangové a argotické 

V mluveném lidovém jazyce je velice obtížné odlišit od sebe výrazy 

hovorové, familiární, lidové, vulgární a výrazy z kriminálního slangu. 

Odlišit navíc prvky hovorové španělštiny a kriminálního slangu od prvků 

specifických pro jazyk mládeže je rovněž obtížné, protože neexistují 

sekundární prameny zahrnující konkrétní příklady, s nimiž se v práci 

setkáme. 

Nyní uvedeme výrazy z těchto registrů, které se vyskytly 

vexcerpčním materiálu (také jejich významy jsou uvedeny v rejstříku 

výrazů): a todo dar, aguantar, agringado, agua, jAguas!/echar aguas, 

(de) aguilita, a/go, amo/ado, amo/adón, amo/ar, jAnda!, jÁnda/e!, anima/, 

antro, apa/ancado, apanta/lar, ap/astarse, apoquinar, armar /a gorda/un 

p/eito/un pedo, armar/a, atorar, a ven tar se, a ven tón, (dar/e e/) avión a 

a/guien, jAy, síl, babosada, baboso, bajar/a a punta de trancazos, barco, 

betabe/, be chica/ve chica, be grande, bo/a, (en) bo/as, bote, bronca, 

bruto, (un) buen de, caducar, caer, caer/e en e/ hígado a a/guien, caer/e 

e/ veinte, cagado, cagar, caguama, cajeto, ca/entadita, jCa/mantes 

montes!, (echar una) cana a/ aire, cancha, canijo, cantar/e a/go, cantar 

las rancheras, cantárse/a, cantón, caf1ón, cara bonita, carajolcarajos, 

car cacha, carna//carnalito, carrazo, carro, carroza, castrar, chata, 

chatirete, chairo, cha/án, (a) cha/eco, jCha/e!, chamaquear, chamba, 

chambear/chambiar, chamuco, chanc/a, chango, chante, chaqueto, 

charro, chatarra, che/a, che/ear, chesco, che ve, chícharo, chido, 

chi/ango, chi/lar, chi/lón, chimue/o, chiquero, chiripa, chispotear(se) a/go, 

(o/er a) chivo, chocante, chocoaventura, (ser de) choco/ate, choncho, 

chones, chorear, chorero, choro, (echar) choros, chubi, chueco, chundo, 
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chupe, churro, chutarse, cla vado, cla var se, cohete/cuete, cooperacha, 

cuadrado, cuota, cotorrear, cuaderno de doble raya, cuero, darse, 

disparar, deshuesadero de coches, enchi/ado, enchi/ar, encueratriz, 

entachado, entacharse, entrarle, esclava, (en) fa, fodonguear, fósi/, 

fregada, fregado, fregados, fregón, fregonsísimo, fría, friega, (en) friega, 

fusca, gabacho, galán, (de) gorra, (de a) grapa(s), gringo, Gringolandia, 

gril/a, gril/ero, i Guácalaf/i Guá ca telas!, guacareado, guacarear, guar rez, 

guarura, gilera/o, giley/wey, gileya, hijo de la chingada, hijo de la 

fregada, hijo de papi, hijo de su pinche madre, i Híjolef, jalada, jale, 

jefa/jefe, jeta, je tón, joda, jodido, jodón, jorobar, jotería/jotez, latir, I/egar 

a barrer, I/egarle, macana, madrazo, mamada, mamar, mamarse, 

ma már sela, mamey, mamón, (de no) manches, j(No) manchesf, 

mandados, mandar a volar, mariguano, marimacha, mata, matudo, 

mentada, mero, mero mero, metiche, mocharse con, mocoso, (ni) modo, 

mojado, molón, monchis, mono/mona, mordelón, mordida, mota, 

movida, muelas picadas, mufíeco, nacada/naquez, naco, na ve, nena, 

neta, nopal, fíáfíaras, fíero, pan, panbol, panbolear, jÓralef, padrotear, 

pacheco, padre, pancho, pandroso, pasado, pasado de verga, pasar, 

pasón, pasto, (de laj patada, patil/as de taquero, pedero, pedo, (ni) 

pedo,pegue, peladez, pelado, pelar, pelarle, pelarse, pelársela, (de) 

pelos, peluche, perro, picarle, picharse, picudo, pinche, pingo, pintarle 

mocoslpintarle huevos/pintarle cremas a alguien, pomo, ponchado, 

ponedor, poner, ponerse sus mofíos, puesto, pu's, quemacocos, 

pirruris, putafíero, putazo, putear, putería/putez, putiza, quemacocos, 

quemarse, quesito, rabo verde, rajarse, rasposo, rebuena, regarla, 

retacharse, retache, revenlreventón, riata, rola, roperazo, roto, 

ruca/ruco, ruletero, sar do, ser otra batal/a, sincronizada, sope, taco, 

ta cha, tamarindo, telera, teporocho, tipa/tipo, tira, tirarle, toque, (dar en 

la) torre, tortear, tostón, trácala, tracalear, trancazo, transa/tranza, 

transar/tranzar, tronar, (ser) ufía y mugre, va cia do, vaci/ar, valedor, valer 

verga, (de laj verga, (ser una) verga, verle la cara a alguien, vieja, 

vocho/bocho, volarle los sesos a alguien, xlequis, ye. 
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Příklady z autentického materiálu: 

- jAhí les va el agua! (Tak křičí na fotbalovém stadionu, když mezi diváky 
do hlediště pod sebe hodí igelitový sáček naplněný močí.) 
- Esloy algo cansado. (Mluvčí se snaží vyhnout vyřčení negativního pocitu.) 
- Aguántame tantito, (.sí? (Vyřčeno do telefonu.) 
- Ya es cancha. (Apokopa z Ya es cancha reglamentaria, již je z ní vyvinuté 
děvče.) 
- Se me chispotió. (V hovorovém jazyce mládež často napodobuje 
gramatické chyby nevzdělaných lidí.) 
- jMe la pelas. naco! (utvořeno z pelar un plátano < pelar la verga) 
- (. Tú ya tienes peluche en el estuche? (Otázka pro dospívající mládež.) 

- Es un chiste a todo dar. 
- jÁndale. cuéntale por qué te sacaron, giley! 
- Lo que me gusta es ir a los antros gay. 
- Sí la armamos. (.eh? 
- Si no saco estas cosas a tiempo me van atorar bien gacho. 
- Yo no me he avenlado pero pu's giley sí está caflón. 
- EI mexicano no pjde que 10 /Jeven: pide un aventón. 
- Es que ya está muy betabel. 
- j Bola de cabrones! 
- No hay bronca. 
- Me lomó un buen de chingadas. 
- En la nochesita te vamos a caer. 
- A Julio el gordito le cayó en el hígado. 
- No sé si ya se estrenó pero está cajetísimo. 
- Le acomodó una calentadita cuando Julio caminaba a casa de regreso de 
la escuela. 
- Me estuvo echando grueso el can en el reven de la Rata. 
- jTú qué carajos sabes!/ - jVete al carajo! 
- Viajar es bien chingón. - Ay sí, giley, pero en hongo. Tú no te has subido 
a un pinche avión. 
- Andar con una nifla de ese lípo es muy chairo. 
- Si cada uno menciona diez que no conozcas, pu's jchale! 
- jCuidado, que no te vayan a chamaguear! 
- No, pero nada, en la chamba. giley. 10 hicieron gerente de las oficinas./ -
Yahora que tengo computadora y no me caen chambas. 
- (.Debería quejarme si el chofer me aumenta la cuota cincuenta centavos 
para su cheve? 
- Está chida tu carroza, giley./ - Temprano está más chido, pu's si quieres 
tempranón, giley, como a la una, o a las doce./ - Okev, me explicas chido 
to do el pedo y ya veremos qué onda. 
- Pu's ahorila es como de chocolate. 
- La mayoría de 10 que venden en Tepito es mercancía chueca. 
- Necesitas comenzar otra vez a clavarfe con los libros. 
- jEs un cuero de mujer! 
- Ya está bien cuete. 
- jYa! jNos damos! jDinos qué! 
- Yo te 10 disparo. 
- (.Le entras?/ - Le enlró a las drogas. 
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- Es naquísimo traer una esclava de oro de tres ki/os. 
- Es que tú quieres ganar en fa. 
- Fodongueando tirados en unos cómodos sil/on es. 
- jHijo de la fregada!/- Por más fregado que estés estás dispuesto a 
comprarlo. 
- No sé qué fregados se lIamaba. 
- La mezcla del DJ está fregonsísima. 
- Fue una friega cambiar la lIanta del coche de Goyo. 
- O con un pinche gringo mochi/ero. 
- Me salió de a grapas. 
- Y yo dije guácatelas el tipo. 
- ( ... ) Y todo el mundo no mames, el coche todo guacareado. 
- Pero yo te aviso, para que no estés esperando a 10 giley. 
- Sí, de repente cada gilev o gileya o quién sabe 10 que son. 
- jUy sí, monstruitos estos hijos de sus pinches madres! 
- Con Manuela, Adelita conoció el hornazo a mariguana. 
- jQué jalada! 
- i, Y qué pasó con tu jefe? i,Se encabronó?/ - (. . .) pero su jefa no la dejó. 
- EI maestro de historia se quedó jetón en su escritorio y yo le puse un lápiz 
en la oreja. 
- i, Te late ir al cine? (Na tento typ otázky existuje rýmovaná odpověď: Me 
late chocolate.) 
- Me late que no 10 ha hecho. 
- jFueron diez, giley! - jNo mames! jA 10 mucho cuatro! 
- Se armó un desmadrote de no mames, giley. 
- Ahora sí se la mamá. 
- Y tú eras un mamón, giley. 
- j Me haces los mandados! 
- Si dice "vanguardista" ... no se depi/a ni a mentadas. 
- Móchate con unos cacahuates, i,no? 
- Su mero mole era el Werther de Goethe. 
- Uevan de la patada a las mujeres. 
- Es metiche hasta más no poder, e invade los espacios personales. 
- Pásate unos monchis, i,no? 
- Dice que si no hago el área 3 me puedo olvidar de la nave. 
- jNo quiere nada la nena! 
- Pu's yo creo que yo voy para allá también porque dar clases neta qué 
gileba./ - Pu's unos cocos bien tiernitos y jugosos, aunque la neta mejor 
nos lIevamos unas caguamas. /- ( .. .) esos programas que hay que hablan 
con la neta./ - La neta es chida pero inalcanzable. 
- Ya tiene pan mi amiga. 
- Me armaron un pancho con 10 que dije. 
- Neeeel, paso. 
- Yo también estoyen todo mi derecho de mentarles la madre por pasados 
de verga, ca'ón. 
- Cuando dijimos que no le ibamos a dar mordida al policía, se puso muy 
pedero y nos amenazó con la pistola. 
- (. . .) y que ibas a tener un pegue tremendo con puras gileras. 
- Es que dice unas peladeces, unas guarreces (. . .). 
- Pero ni te pelaron. 
- iPU'S pélale, que en la tar de nos vamos a la playa, giley! 
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- iLoS alemanes se la pelaron muy sabroso! 
- Eso está media perro. 
- jPero pícale, que tenemos prisa! 
- iPíchate unos Marlboro! 
- iPinche tráficofl - iPinches italianos putosfl - Tú no te has subido a un 
pinche avión.! - iPinche pirruris culero! 
- Juraba que esas chingaderas no ponían, hasta que síntió el primer 
marti/lazo de los estados alterados y entonces juró que esas chingaderas 
ponen cuando menos 10 esperas. 
- En caso de que las mamás se pongan sus monos, comprar boletitos del 
metro y distribuirlos entre los nmos para que puedan /legar a sus 
respectivas escuelitas. 
- Pero pues si no sabe mejor que no 10 mencione para no guemarse. 
- Esa Miriam está rebuena, ca I ón. 
- iNo la vayas a regar! 
- Me cae que sí Miriam va hoy al reven. 
- Sí, es una riata el gDey. 
- Estás más rota que un calcetín de teporocho. 
- Traigo unas tachitas naturistas de San Francisco que están bien 
sabrosas. 
- Pero ya está la te/la y pues ni modo pero no se puede desperdiciar nada 
así que digo salud y el cuerpo se me enfría por dentro y ya no siento más 
calor. 
- Le tira al gobiemo bien y bonito. 
- Vn togue al día, la /lave de la alegría. 
- En el metro te van torteando. 
- Por tranza, por tramposo se va al pozo.! - EI que no transa no avanza. 
- Lo tronaron en el examen final. 
- (. .. ) y ahí súper truchas. 
- ' Orita te cuento la aventura con el valedor de los pasaportes. 
- Me sentí de la vema. 
- Te viniste mientras te ponías el condón, gDey. 
- Oye, míra, que le costó trabajito, porque 10 mandó a volar, regresaron, se 
embarazaron, se casaron. 
- G Qué te pareció la película? - XI - (. . .) ya sea combinar un poco de 
melón, un poco de papaya, de sandía, eguis, Gno? 

V mexické hovorové španělštině se u mládeže velice často setkáme 

s výrazem naco, původně despektivním označením Indiánů (jeho 

etymologie vychází pravděpodobně z názvu kmene totonaco112
), jež se 

rozšířilo a dnes se užívá k označení všech nevzdělaných, 

nekultivovaných lidí, lidí bez vkusu nebo nevychovaných, a to 

bez rozdílu společenského postavení. Jedná se o slovo často užívané, 

proto také velice produktivní, setkáme se s jeho deminutivem naquito, 

112 Cf. DRAE. 
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augmentativy nacazo, nacote, nacocote, nacuarro, naquete, slovesy 

anacarse/estarse anacando, naquear i substantivy nacada, naquez a 

naquiza. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Lo que en un rico es fresada, en el pobre es nacada. 
- i Te saHó 10 nacote! 
- Yo creo que es mejor ir en el carro que ir en el metro con cada nacuarro, 
porque así de ida es chido porque va vacío, pero de regreso en la tarde ya 
con todos si/vestres albaiíi/es. 

Dalším zajímavým výrazem je gachupín. Jeho původ není zcela 

jasný. Může se jednat o španělskou podobu aztéckého slova, jímž 

Aztékové nazývali španělské dobyvatele a které označovalo "toho, který 

píchá botou" (z nahuatlu spojením slov cactli (bota) a tzopini (věc 

s ostnem) vzniklo slovo caxtzopini (muži s ostruhami».113 Mohlo být také 

vytvořeno na základě starého španělského příjmení Cachupín, známého 

již z dob kolonizace Mexika.114 Postupem času ztrácelo a ztrácí 

pejorativní charakter. 

Zvolání jAguasl vzniklo pravděpodobně s ohledem na to, že 

v minulosti se odpadní voda vylévala na ulici a lidé na to upozorňovali 

právě voláním jAgua val/jAguasl. 115 

Lze zde vypozorovat také jistý posun, například oproti autorovi 

publikace EI Pícaro Mexicano, který zvolání jAy síl považuje 

za charakteristické pro ženy, v našem materiálu bylo nesčetněkrát 

použito muži. 

V mexickém hovorovém jazyce se vžilo také mnoho výrazů 

spojených s televizními hrdiny nebo dokonce s politiky. Některé z nich 

jsem v excerptech také nalezla: 

- dar cosa (Výraz užívaný mexickým televizním komikem. Jeho původní 

význam byl "mít strach", ale později se rozšířil.) 

- No hay de queso nomás de papa. (Užíváno s významem "Není zač." 

Zde se projevuje mexická hravost s jazykem, z věty No hay de que 

utvoří toto spojení.) Tento obrat používal hrdina televizního pořadu 

113 Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 79-80. 
114 Cf. Mariano de Cácer y Disider, (,Qué cosa es gachupín?, México: M. Porrúa, 1953. 
115 Cf. Ricardo Elizondo Elizondo, op. cit. 
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Chavo del 8. Proslavil se i jeho další výrok: ya paganini/ya es la hora de 

paganini vyzývající k zaplacení (například v restauraci). Pro dospívající 

mládež, která vyrůstala v období, kdy se tento pořad vysílal, je komik 

Chavo del 8 rozporuplnou postavou, neboť jeho slavné výroky rádi 

opakují, ale zároveň byla v nahrávkách použita také věta: Es en verdad 

algo deprimente como el show del Chovo del 8. 

- Ubiri fábara (Podstatné jméno Ubiri označuje oslavu, sloveso tibireo 

halas, povyk.) Tento výraz začal užívat televizní komik, který si dal 

jméno Tíbiri Tábara. 

- Z výrazů inspirovaných americkými filmy uveďme například liberar a 

Willy Uméno filmu o velrybě). 

Z politiků zaujala předsedkyně vlády Mexika O.F., která proslula 

korupčními skandály a nevábným vzhledem: - tener cara de Rosario 

Robles (být ošklivý). 

Zajímavé jsou také případy, kdy jsou názvy jedné značky výrobku 

používány obecně pro označení všech výrobků tohoto druhu od jiných 

výrobců: curita, diurex, esferbook, cotex, crayolas, kleenex, post-itlpostit, 

pritt, pyrex, resistol, fehuacán, zeppelin (DRAE uvádí zepel/ín). 

Na základě značek a názvů výrobků jsou tvořeny i některé přezdívky: 

la duvalín, la chocorol. Další přezdívky jsou tvořeny přirovnáním k tvaru 

dané věci: el yuca, el rodil/a, el resba/ón. Příklad z autentického 

materiálu: 

- EI Marco es el resbalón, ( .. .) por delante parece balón y por atrás res. 

6.2.1 A/bur 

V magnetofonových nahrávkách lze zaznamenat několik slovních 

hříček typu mexického kalamburu. Pro cizince je často těžko 

pochopitelné, proč se Mexičané neustále baví dvojsmyslností slov, 

nejčastěji po stavených na metafoře spojené se sexuálním aktem nebo 

pohlavními orgány. V autentickém materiálu se například vyskytla 

následující situace: dívka hovoří se svým blízkým kamarádem 
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o starostovi Ciudad de México: Es que él promete y promete ... , a než 

stačí pokračovat, její kamarád jí skočí do řeči, využívá vhodného 

vytvoření rýmu se sexuální narážkou a dodá: Y luego te 10 mete. Dalším 

příkladem z autentického materiálu je hádanka, která navádí posluchače 

k otázce nebo reakci, na niž má vypravěč předem připravenou odpověď. 

Dialog probíhal takto: 

- Por cierto: i.cuántas venas tiene un chile? 
- Ni idea, no las he contado. 
- Setecientas y pico. 
- i.A poco? i.Cómo qué setecientas y pico? 
- Si te sientas te pico. 
- jQué grosero eres! 

S nesčetnými příklady se setkáme na internetu a v elektronické 

poště. Mexičané například vytvářejí "japonská" jména. Můžeme tak 

navštívit: Nuevo hospital japonés Aki Temato (aquí te mate) a jeho 

jednotlivá oddělení: director de la clínica: Dr. Kienkarajo Tekura (quién 

carajo te cura) , mamografía: Dr. Temiro Tuchichi (te miro tu chichi), 

psiquiatría: Dr. Tarayado Tukoko (está rayado tu coco) apod. Dalším 

postupem je doslovný překlad do angličtiny: EI público le dio una 

tremenda acogida. = The audience gave him a great fuck.; Rézate un Ave 

María. = Pray to yourself a Mary Bird. 

Velice častý je také příklad alburů založených na změně pořádku slov 

ve větě: 

- No es 10 mismo decir huevos de arafía que aráfíame los huevos. 
- No es 10 mismo decir tu hermana en el jardín del edén, que le den a tu 
hermana en el jardín. 
- No es 10 mismo decir una pe/ota vieja que una vieja en pelota. 
- No es 10 mismo decir la vecina de arriba que arriba de la vecina. 
- No es 10 mismo decir en el río Missisipi que me hice pipí en el río. 
- No es 10 mismo huele a traste que atrás te huele. 

Z alburů lze také sestavit jídelní lístek: Guisados - chile en sartenes 

mexicanos, bebidas - Ron Pomadres (rompo madres), postre - chupetón de 

camote. 

Albury jsou v Mexiku vidět také jako nápisy na ulicích, v telefonních 

budkách, v prostředcích městské hromadné dopravy apod.: 

En un migitorio: 
Da gracias a Dios, hermano 
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que 10 que tienes en la mano 
no 10 tienes en el ano ... 

Tradují se také klasické albury v podobě reklam z padesátých let 

dvacátého století: 

- Senorita, si su novio I/ega borarracho y se 10 pide, déselo ... Sí, dele un 
par de Alka Seltzer y adiós a esa borrachera. 
- Cabal/ero, si se le para de repente y se le derrama ellíquido ... Ésto es 
senal de que su carro necesita bujías Champión. 

6.2.2 Lichotky 

V teoretické části jsem uvedla, že v Mexiku obyčejná lichotka díky 

sexuálnímu podtextu velice snadno přechází valbur. Nyní si uvedeme 

některé příklady z autentického materiálu. Většinou jsou označovány 

za piropos nacos: 

- Bendita la tuerca del rin de la I/anta del camión que trajo el cemento 
donde estás parada ... jMONUMENTO! 
- jQuién fuera bizco para verte dos veces! 
- jGordita .... nos vemos en el coma/f 
- j Mereeeezco! 
- t Qué comen las ardiJJitas, bel/ota? 
- No me importan tus nalgas, no me importan tus senos, pues teniendo 
buenas las nalgas, 10 demás ... es 10 de menos. 
- Con esas tortas y una fanta, jhasta mi pajarito canta! 
- iMira no'más tanta came y yo chimuelo! 
- jEs mucha jaula para un pobre pajarito! 
- jEs mucho jamón para un triste par de huevos! 
- jEn ese bolil/o sí embarro mi mantequi/la! 
- Mamacita, vamos a jugar a escribir una carta ... Tú eres el papel y yo te 
chorreo con mi tinta. 
- iQuién fuera bolsa de mano para andar de tu brazo! 
- iPréstame tu cotex para hacerme un té de amor! 
- Quisiera ser Tarzán .... para perderme en esajungla. 
- Mi amor, te bajo la regla a chupetones y chin chin si escupo. 

Stejně tak již víme, že odvážné lichotky v současnosti tvoří a užívají 

také dívky/ženy: 

- Papacito, debo de estar muerta porque estoy viendo angelitos. 
- i Tu mamá ha de ser repostera porque hace cada bomboncito ... ! 
- iQuién fuera bizca para verte dos veces! 
- jQuién fuera tu mano para poderte subir y bajar el zípper, papacito! 
- i GOero yo te encuero! 
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- iCon esa macana deberías ser policía! 
- Papito, tu cosita se debería de lIamar Bill Gates ..... por que es 
asquerosamente rico. 
- iYo tan mojada y tú con tremendo paraguas! 
- Papito, préstame a tu general que yo te 10 hago mayor. 

6.2.3 Vtipy, humor 

Víme již, že si Mexičané často pohrávají s cizími jazyky. "Čínsky" se 

tak například řekne hombre delgado - fla ku ching, huérfano - chinchupale 

chinchumale, "anglicky" talco para caminar - walkie talkie, "italsky" bigote -

trampolini di moco a "japonsky" auto chocado - tu toyota tayoto, colectivo -

tunalgatesuda, flaco - yono komo. 

Dále jsme se v autentickém materiálu setkali s vtipnými přezdívkami 

a jejich ozřejmením: 

- EI Queso - porque 10 hicieron nomás por no tirar la leche. 
- La Lámpara de Aladino - porque tiene un genio terrible. 
- La Bandera Gringa - porque la han cla vado hasta en la luna. 
- EI Menudo - porque tiene más panza que chile. 

Častá a pro Mexičany charakteristická jsou také humorná pojednání 

o nich samotných, jejich názorech, způsobu života, nedokonalostech, 

neohrabanosti a samozřejmě také o mexické hovorové španělštině: 

- Subject: Made in México ... 
- SÓLO EN MÉXICO ... Poner la direccional para pasar al carri/ de allado 
es una seňal de alerta para que los otros no te dejen pasar y prefieren 
rayar su coche antes de que entres delante de ellos. 

- EI mexicano no corteja: perrea. 
- EI mexicano no se cae: se da un chingadazo. 
- EI mexicano no trabaja: chambea. 
- EI mexicano no está tomado: está hasta las chanclas. 

- Lenguaje Sub/imina/ en los negocios, hablado por nacos: 
- Si te parece, hacemos esto. = Si se te ocurre cambiarlo te chingo. 
- Me sentiría muy frustrado. = Me encabronaría de sobremanera. 
- Aviéntate un quick and dirty. = Chíngale cabrón que nos están 
esperando. 
- Creo que es un problema de semántica. = Estás diciendo puras 
pendejadas. 
- Hazme un estimado. = Hazlo al chi/azo. 
- Creo que es muy válido tu punto, pero ... = jNo mames, pendejo! 
- Te pasaste del presupuesto. = jOtra vez te chingaste más lana, cabrón! 
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- Concluyendo ... = jjjYa vámonos, cabrón!!! 

- Sabes que eres mexicano porque: 
Crees que el jugo dellimón eura casi todo. 
Crees que un traguito de tequila eura todo 10 demás. 
"Maf1ana" significa: "ahorita no': o "nunca". 
Cul pas a los pobres del crimen. 
Cul pas al PRI por casi todo 10 demás. 
Culpas a los "pinches gringos" por todo el resto. 
Usas la palabra "este" cuando hablas en inglés. 
Cuando alguien te dice "te /lamo luego" das por un hecho que no 
será así. 

Četné jsou také vtipy vysmívající se takzvaným nacos, což je pojem 

v mexické španělštině velice vágní a urážlivý. Jak již bylo uvedeno, užívá 

se k označení nevzdělaných, nekultivovaných, nevychovaných lidí, lidí 

bez vkusu, a to bez rozdílu společenského postavení: 

- AI que a buen naco se arrima, chida vibra le acobija. 
- Más vale permanecer ca/lado y ser considerado naco, que abrir la boca y 
despegar las dudas. 
- Fresa con manicure: playboy, naco con manicure: maricón. 
- Fresa en el prostíbulo: busca placer, naco en el prostíbulo: busca a la 
hermana. 
- Fresa corriendo: deporfista, naco corriendo: ratero. 
- Fresa cansado: ejecutivo con estress, naco cansado: pinche huevón. 
- Fresa en moto: junior, naco en moto: abonero. 
- Es naquísimo traer lentes obscuros en lugares cerrados. 
- Es naquísimo traer el pelo largo (en los hombres) y tener una jeta de yuca 
que no puedes con e/la, pensando que te ves de la más nice. 
- Es naquísimo usar ombligueras en pleno inviemo y pasear tu agujero 
ombligal por toda la ciudad. 
- Es naquísimo acumular vasos de cheve en el estadio cuando estás 
chupando. 
- Es naquísimo traer una esclava de oro de tres kilos. 
- Es naquísimo chelear con caguama. 
- Valen más diez fresas dentro de un antro que cien nacos queriendo 
entrar. 

6.2.4 Rčení, "trefné výrazy", výstižná obrazná označení 

Hovorový jazyk oplývá četnými výrazy tohoto typu. Z jazykového 

materiálu, z něhož čerpám, byla vybrána především rčení, která 

obsahují výrazy specifické pro mexickou španělštinu (v závorce popsán 
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význam). Příklady z autentického materiálu: 

- A la mejor cocinera se le queman los frijoles. (Každý někdy chybuje.) 
- A palabras de borracho, oídos de cantinero. (Netřeba poslouchat řeči 
hloupých lidí.) 
- jAh, qué suerte tan chaparra me tocó la de perder! (Stížnost mluvčího, že 
se mu lepí smůla na paty.) 
- Aquí nomás mis chicharrones truenan. (Zde platí pouze, co já řeknu.) 
- buscarle chichis a las culebras (Výsměch hlouposti těch, kteří hledají tam, 
kde není možné hledanou věc nalézt.) 
- Gada perico a su estaca y cada chango a su mecate. (Každý má 
odhadnout své možnosti, schopnosti a sociální postavení.) 
- Gada quien es muy dueflo de hacer de su culo un papalote y empinarlo 
con la reata que más le convenga. (Nevměšujme se do záležitostí 
ostatních.) 
- Gada uno tiene su manera de dar chichi. (Každý má právo dělat si věci 
po svém, obzvlášť pokud je dělá dobře.) 
- Gasamientos de pobres, fábricas de limosneros. (Chudí vždy zůstanou 
chudými.) 
- Gomen frijoles y repiten pol/o. (Výsměch lidem, kteří předstírají bohatství.) 
- Gomerse la torta antes del recreo. (Dříve tento výraz označoval pár, který 
udržoval pohlavní styk před svatbou, v současnosti vyjadřuje otěhotnění 
mladé dívky.) 
- Gomo perro de rancho. (Užíváno, když se člověk nachází v cizím 
prostředí, v němž se necítí dobře.) 
- De esas mariposas no cogen tus redes. (Nedělej si marné iluze; užíváno 
především pokud má chlapec zájem o dívku z bohatší rodiny.) 
- De esas pulgas no bríncan en tu petate. (Nedělej si marné iluze; užíváno 
nejčastěji jako předchozí příklad.) 
- EI amor de los pobres es como el espinazo de puerco, pelado, pero muy 
sabroso. (Chudí lidé jsou obhroublí, ale lásku dokáží prožívat intenzivně.) 
- EI comalle dijo a la ol/a, míra qué tiznado estás. (Není vhodné jiným lidem 
vyčítat nedostatky, jež máme také.) 
- Está bíen que mames pero no te I/eves la vaca. (Nepřeháněj!) 
- La ley de Herodes: o te chingas o te jodes. (Pesimistické vyhlídky, není 
lepšího východiska a je třeba podřídit se mocným/moci.) 
- Estar pariendo chayotes. (Dělat obtížnou věc.) 
- No la chifles, que es cantada. (Nezkaž to! Eufemismus pro výraz No la 
chingues.) 
- Nomás eso me faltaba: que uno de huaraches me víniera a taconear. 
(Pro mluvčího nevýznamný člověk mu nemá co radit nebo poroučet.) 
- Sólo el que carga el costal sabe 10 que I/eva dentro. (Pouze člověk, který 
prožívá něštěstí nebo jej něco bolí, zná skutečnou vážnost potíží.) 
- Una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues. 
(Upozornění, aby posluchač nezneužíval přátelství a důvěry řečníka.) 
- Unos víenen a la pena y otros a la pepena. (Někteří se dostaví 
z upřímného zájmu, jiní pouze ze zištnosti. Dáno do souvislosti s bděním 
u zesnulého před pohřbem.) 
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Mládež klasická rčení také přetváří a vznikají tak vtipná úsloví typu 

(v závorce uvedeno původní znění rčení): 

- Camarón que se duerme ... amanece de coctel. (se 10 lIeva la corriente) 
- Camarón que se duerme ... se 10 coge la langosta. 
- Cría cuervos ... y tendrás un chingo. (y te sacarán los ojos) 
- EI que no habla ... Dios 10 hizo mudo. (Dios no 10 escucha) 
- EI que ríe al último ... no entendió el chiste. (ríe mejor) 
- En el país de los ciegos ... el tuerto se hace el guey. (el tuerto es rey) 
- La suerte de la fea ... a la bonita le vale madres. (Ia bonita la desea) 
- Ladrón que roba a ladrón. .. vive en el Distrito Dederal. (tiene 100 anos de 
perdón) 
- Más pronto cae un hablador ... si es cojo. (que un cojo) 
- Más vale prevenir ... que amamantar. (que lamentar) 
- Ojos que no ven. .. pies que pisan caca. (corazón que no siente) 

6.2.5 Synonymické řady a "klíčové pojmy" (conceptos eje) 

Pro slang jsou také velice častí synonymické řady. Synonyma 

vznikají jak z potřeby neotřelého vyjadřování, tak z potřeby odlišit drobné 

rozdíly dané věci ve spisovném jazyce nepostihnutelné. Absolutní 

synonyma Uejichž význam je naprosto shodný) jsou v jazyce málo častá, 

častější je částečná synonymie (aproximativní synonymie, neboli výrazy 

lišící se od sebe v intenzitě vlastnosti, nějakém významu navíc, 

geografických rozdílech nebo v užití v různých stylech a různých 

kontextech nebo kombinacích116
). 

Pilar Daniel tyto pojmy nazývá conceptos-eje (klíčové pOjmy).117 

Jedná se především o výrazy z některých sémantických okruhů, a to: 

části lidského těla, sex, žena, prostituce, homosexualita, vylučování, 

peníze, jídlo, pití, opilství, drogy, policie, nadávky atd. Nyní se budeme 

některým z těchto okruhů věnovat. 

V našem případě se vyskytlo největší množství synonym z oblasti 

lidského vylučování, nejčastěji pro kálení. Jedná se o rozličná spojení, 

často humorná, někdy eufemismy, jindy dysfemismy, většinou 

postavené na základě metafor: chorri/lo, hacer del dos, ir a: 

116 Cf. Eva Spitzová, op. cit., s. 30-35. 
117 Cf. Pilar Daniel, op. cit., s. 17-18. 
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Cacahuami/pa, Cacaxtla, desalojar al inqui/ino, desechar una hipótesis, 

despedir un amigo del interior, echar un topo al remolino, echar un 

tronquito, echar una boya, echarse un cake, echarse agilita en los 

cachetes, evacuar una duda, expulsar al top o, externar mi malestar, 

hacer debutar a los mellizos, hacer una escultura efímera, hundir un 

zeppelin, liberar a Nelson Mandela, liberar a Willy, manchar la 

porcelana, pasar de 10 abstracto a 10 concreto, pintar un angelito negro, 

ponerle sabor al caldo, reciclar material biodegradable, sacar 10 mejor 

de mí, sacar un tren del túnel, tirar la basura, zurrar apod. 

Příklad z autentického materiálu: 

- Es naquísimo ir a manchar la porcelana en el trabajo y que tu credencial 
se vea por abajo de la puerta. 

Pro větry (pun) ani močení (hacer del uno) jsem se s jinými výrazy 

nesetkala, zvracení může být označeno výrazy: cantar Oaxaca, hacer 

del tres, guacarear, ir a visitar al monstruo, rezarle al dios de porcelana, 

saludar al monstruo/saludar al monstrito. Výraz cantar Oaxaca vznikl 

pravděpodobně na základě homofonie užitím místního názvu státu a 

města Oaxaca s onomatopoickým zvoláním iguácala! a od něho 

vytvořeného spojen í cantar guácala. 118 Onomatopoie guácala je 

založena na zvuku, který vydává člověk při zvracení. Na jeho základě 

bylo vytvořeno také sloveso guacarear. Ke skatologickým tématům ještě 

přiřadíme menstruaci, objevily se výrazy: tíene visita, /legó Dracula. 

Alkohol, drogy i sex patří k životu mládeže, a proto nalezneme velké 

množství výrazů z této sémantické oblasti. Pro vyjádřen í stavu opilosti 

studenti užívají nespočet výrazů, jedná se o částečná synonyma lišící se 

mírou opilosti nebo vulgárností výrazu: ahogado, alcohólico, 

alcoholizado, bebido, borrachín, chupirules, cohetelcuete, ebrio, 

emborrachado, embriagado, empedado, empedernido, etílico, f1ameado, 

happy, hasta atrás, hasta el huevo, hasta el moco, hasta el queque, 

hasta la madre, hasta las chanclas, hasta las manitas, jarra, pasado de 

copas, pedernal, pedo, pericles, persa, pisto, sellado, teporochín, 

teporocho, tomado; pro opíjení se: agarrar la jarra, agarrar una peda, 

118 Cf. Armando Jiménez Farías, op. cit., s. 128, Mauricio Nelligan, op. cit., s. 204. 
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chupar, empedarse, inflar, ponerse cuete, ponerse hasta atrás, ponerse 

hasta e/ gorro atd. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Se agarraba una peda impresionante. 
- /magínate /a jarra que traían para que jetearan ahí. 
- Seguro andaba pedísimo. 

Mexičané svoji fantazii a jazykový um užívají také pro vyjádření 

obdivu krásy žen: anima/azo, apuesta, atractiva, babe, baby, bella, 

bizcocho, buena, buenota, cachorra, cuero, chida, chiqui babe, chiquita, 

ch u/a, encanto, es un cromo, guapa, mamacita, mami, princesa, reina, 

rica, ricoche, riqui mami, po/lita, sabritona/sabro/e/sabrosa, súper babe, 

un bombón. 

Příklad z autentického materiálu: 

- Las nifias se habían puesto buenas. 

Přátelé (chlapci a mladí muži) se mezi sebou označují: broder/bróder/ 

brother, camarada, carna//carnalito, carnava/, compadre/compa, cuate, 

chato, hermano/ mano/manito, hijín, maestro, mi sangre; kamarádky o 

sobě mluví jako o: carna/a/carnalita, comadre, cuata, hermana/ 

hermanita/mana/manita/manta; děti bývají nazývány: chamaco, 

escuinc/e, mocoso. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Pero seguimos siendo carnalitos. 
- Son súper carna/itas. 

V oblasti výrazů vztahujících se k lidskému tělu se můžeme setkat 

s množstvím synonym označujících hlavu (popřípadě ústa: hocico). 

Mnohé z nich jsou vytvořené na základě metaforického přirovnání 

k tvaru hlavy: chayote, chirimoya, cholla/choya, coca, mema, tatema. 

Další výrazy pojmenovávají ňadra: boobies, chichis, chuchulines, 

chuchu/ucos, papayas, teclas; penis: cacho, camote, chile, chorizo, 

macana, manguera, pájaro, pa/o, pepino, pinga, pito, plátano, sa/chicha, 

Sancho, verga; varlata: huevoslgilebos, pe/otas, tompeates; vaginu: 

chimue/o, panocha, pucha, raja/rajita, sartén; hýždě: aniceto, chico, 

co/a, nacha, nailons/nay/ons, pompas. 
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Příklady z autentického materiálu: 

- Me cae aquél en los puros tompeates. 
- Y se flameó la cola con el pun. 

Také hanlivá označení lidí, především jejich (často pomyslných) 

defektů jsou zdrojem mnohých synonym. Pro označení homosexuálů 

nalezneme výrazy: camaronero, gay, joto, marica, maricón, marisco, 

pufía/, putafíero, puto; pro pojmenování prostitutek a lehkých žen (tyto 

výrazy často bývají užívány také jako nadávka): golfa, gui/a, perra, 

piruja, pirus, puta, ramera, ranfla, trabajadora sodal, zorra; bláznů: 

alucinado, chiflado, le falta un tomil/o, le patina el coca, locochón, 

loquito, lorenzo, lurias, se le borró la película, se le bota la canica, se le 

va la onda, se le va la luz, zafado/se le zafó un tomil/o. Sem lze přiřadit i 

označení blázince: casa de la risa, manicure; hloupí lidé jsou 

označováni: animal, baboso, bruto burro, guey, menso, sope, pedazo de 

anima/, pendejo, tarado, tarugo; staří lidé: betabel, cáscara, 

chocholchochito, momia, pasita, rucolruquito (pro smrt se setkáme 

s výrazy: alza//os tenis, caducar) a plešatí: pelochas, pelón, peloncito, 

rodil/a. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Pa' calentar el sartén. (Aby vzrušil ženu.) 
- Eres muy guev. 

Časté jsou také výrazy označující sexuální akt (mnohé výrazy jsou 

přeneseně také užívány ve významu obtěžování, rozbíjení, destrukce) a 

partnerské vztahy: abrocharse a, acostón, aflojar, coger, cogerse a, 

cortar a, darle a, echar e/ can, echar un pa/o, echar patita, echar una 

cana al aire, echarse un rapidín, enchufar, fajar, faje, ir detrás de una 

nifía, irse, IIegarle, mananero, movida, perrear/andar de perro, poner/e, 

rapidín, tener ondas con, tirar/e, tirar/e la onda a a/guíen, tírarse a, 

venírse a dále výrazy označující masturbaci: chaqueta, chaqueta rusa, 

hacerse /a/una chaqueta, mamar, mamey, Manuela, sa/udar a Manuela. 

Nápadité jsou některé výrazy označující striptýzové kluby: chichero, 

despacho contable, pe/odromo, puticlub, stripc/ub, stríptease/strip tease, 

table-dance. 
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Příklady z autentického materiálu: 

- Voy a abrocharme a esa vieja. 
- Esa vieja no quiso aflojar conmigo. 
- Se la cogió su profesor de ciencias sociales. 
- Oye, gOey, neta (,te la mamó Ceci? 
- Tú crees que Ana y Ceci le pongan a/lá en /talia, ca' ón. 
- Le tiran a 10 que se mueva./- No te tirarás a la vieja de otro Charolastra. 
- Pedro padrotea a tres golfas. Si el precio por acóston es $ 850, i,cuántos 
acostones por día necesita cada una para pagarie a Pedro $ 9. ODD? 
- (, Y sabes cómo 10 cortó su novia? 
- Vamos, yera maricón yestaba fajando con él ahí atrás. 
- (část vtipu) Y mi papi le dijo a mi mami: "vieja me voy. me voy" y yo le 
dije: ''papi /Iévame" y icuas! 
- La noche en que había planeado /Iegarle. 
- (,Estás lurias o qué? 

Pro sloveso krást jsem nashromáždila velké množství aproximativních 

synonym, povětšinou vyjadřující rozdíly ve způsobu provedení krádeže: 

aganda/lar, apafíar, asaltar, atracar, bajar, carrancear, chamaquear, 

chingar, cla var se, defraudar, despojar, escamotear, estafar, hurtar, 

malversar, picar, pi/lar, quitar, rapifJar, raterear, saquear, sustraer, fimar, 

tomar, tranzar, usurpar, volar se. 

Příklad z autentického materiálu: 

- Pu's se nos ocurrió clavarnos el timbre de la escuela. 

Mnoho synonym se v hovorovém jazyce vyskytuje také pro vyjádření 

souhlasu a nesouhlasu či negace. Pro souhlas můžeme v excerptech 

nalézt výrazy: a gúebo, a wi/bur/a gúi/ bur, a wi/son, ahálanjá/ajá, 

ándale, ándale pues, cin ch o, clarín, chido, cómo no, hey, me late, me 

cae, OKlokey/okéy, okis, órale, órale pues, pu's va, sale, sale pues, sí 

pues, simón, va, yesenia; pro nesouhlas: neeeel/nel/nel pastel/nel hijín, 

nelson, ni a mentadas, ni madres; a pro rezignaci: ni modo. 

Příklady z autentického materiálu: 

- A gOebo, gOey. 
- Me cae, ca'ón./- Me cae de madre. (vyjádření naprosté jistoty) 
- (, Tenéis novias? - Hey, la Ceci. 
- No 10 hace ni a mentadas. 
- (, Okis? (,Dijo Okis?? jEste weyes puto!! 

Především v mužském/chlapeckém prostředí se setkáme 

s hovorovými výrazy spojenými s agresí, spory, boji, šarvátkami a 

rvačkami: agarrar(se) a madrazos/a putazos, armarse la gorda/un 
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desmadrote, cachiporra, cagar, calentadita, chinga, chingadazo, 

chingaderas, chingar (a) su madre, chingar, chingarse, culebra, culero, 

dar en la madre/en la torre, echar tierra a, emputarse, encabronarse, 

enchi/ado, enchi/arse, enojarse, fregada, fregar, fusca, golpiza, 

gliey/wey, glieya, hacer panchos, hacerse pomada, hijo de la chingada, 

jodaljodienda, joder(se), IIegue, macana, madrazo, madre: mentar 

madres/mentar la madre/partir la madre/valer madres/madrear, mamar, 

manchar, pedo, pelársela, pendejo, pinche, pintarle cremas/huevosl 

mocos a alguien, pleito, puto, regaňar, verga: irse a la verga, sentrise de 

la verga, valer verga, trancazo. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Se armó un desmadrote de no mames, gliey. 
- No, no se encabronó. Se súper emputó. 
- Quiero ir cómodo pero jodo a los demás./- jTe ;orinesf (Eufemismus 
od jTe jodistef) 
- Por más que tengamos nuestros reflejos a flor de piel es imposible en 
algún momento dado evadir el IIegue a nuestra nave, y cuando esto 
sucede el ú/timo en tener /a cu/pa es e/ pecer(d)o. 
- jPuta madre, pinche marranof/- jYa cállate e/ pinche hocicof 

Pro označení peněz se v Mexiku setkáme s výrazy: billete, billullo, 

centavo, lana, plata, varo/baro, varoslbaros. Například: 

- (,Me prestas 50 varos? 

Časté jsou také výrazy pro vyjádření překvapení: jBolas!, jChale!, 

jChanflef, jChangos!, jNo manches!, jÓralef Například: 

- Se mató en /a moto. - jCha/ef 

Vzhledem k tomu, že jazyk mexické mládeže je často agresivní, a 

mladí lidé se neustále popichují a snaží se snížit důstojnost toho 

druhého, existuje také řada výrazů označujících prosté upozornění 

"Nepřeháněj!": bajarle catsup a tu hot-dog/a tus papas, bajarle de 

espuma a tu chocomi/k, bajarle de huevos a tu licuado, quitarle de 

huevos a tu licuado, está bjen que mames pero no te IIeves la vaca. 
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6.2.6 Klíčová slova (pa/abras eje) 

Ve slangu se vyskytují také výrazy, které mají velké množství 

významů a rozsáhlý repertoár užití. Pilar Daniel je nazývá palabras eje 

(klíčové výrazy) a řadí mezi ně například slova cojones, puta, culo. 119 

V našem studovaném materiálu jsou nejčastějšími cabrón, cagar, 

chingar, culo, huevo, madre, onda, pedo, puta. 

a) Cabrón 

Tento výraz je mladými lidmi (především chlapci) značně nadužíván. 

Za jeho základní význam bychom mohli považovat pejorativní označení 

nepříjemného, zlého člověka, nadávku: 

- Es un cabrón. 
- Me 10 quitó el cabrón de mi jefe por 10 del faro. 

Další významy jsou rozmanité a jsou vždy úzce spjaté s kontextem: 

obtížná, hrozná věc, ale naopak i výborná, úžasná; obdiv, uznání, a to 

především mezi muži (v tomto významu je užívána také modifikovaná 

podoba slova cabrocha, eufemismus výrazu cabrón). Z úst dívky jsem 

se setkala s deminutivem cabronicto, jež je však užito s pejorativním 

významem. Cabrón je také užíváno jako adverbium označující velké 

množství a dobrou kvalitu. Výraz caňón (s významy mnoho, těžký, 

dobře, skvěle) považuji za eufemistickou podobu výrazu cabrón. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Eso está cabrón. 
- iEstás cabrón! 
- Sí son cabrochas, pero sí la ar man, pa' bailar son muy buenos. 
- Digo, y sí de repente te topas con cada cabroncita o cabroncito. 
- Chinga cabrón.!-Orita estudio cabrón. 
- Maneja cabrón. 
- Sí se siente caňón.!- Para empezar, en México para encontrar un cactus 
está bastante caňón. 

b) Cagar 

Toto sloveso v přeneseném významu znamená obtěžovat, nebýt 

vítán apod. Ve zvratném tvaru vyjadřuje úspěšné (často nečekaně) 

119 Cf. Pilar Daniel, op. cit., s. 17-18. 
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vykonání nějaké činnosti, naopak pronominální tvar cagarla označuje 

v takovém případě naprostý neúspěch. Dále se setkáme s výrazy 

cagadito, cagado, cagante, cagarse de risa. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Me cagan los economistas. 
- En la respuesta número tres me cagué porque no sabía de qué estaban 
hablando y me la tomaron como buena. 
- Ah, ique cagadito eres! 
- Pete, cuando cuenta sus chocoaventuras, es muy cagado. 
- Nuestra veGina es bien cagante. 

c) Chingar 

Velice časté je sloveso chingar a další slovní druhy vytvořené na jeho 

základě. Mohou nést mnoho významů, které jsou úzce spojeny 

s kontextem a intonací výpovědi. Jedná se však vždy o označení či 

vyjádření agrese. Původ tohoto slovesa lze hledat v nahuatlu ve slově 

"xinactli,,120, jež označuje zkvašenou agávovou šťávu, anebo ve slovese 

"čingár',121, které pochází z caló a znamená prát se, bojovat. 

Nyní k jednotlivým případům, které se v materiálu vyskytly. Za hlavní 

význam slovesa chingar v sebraném materiálu můžeme považovat 

sexuální akt. Dále označuje ničení, pokažení věci, obtěžování, pomstu. 

Pronominální chingarle označuje rychlou realizaci věci a hlavním 

významem zvratného chingarse je ukrást. Utvořily se rovněž další slovní 

druhy: chinga, chingada, chingadazo, chingadera, chingaderita, chingo, 

chingón, chinguero, chinguita; zaklení chingados. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Fue una chinga sacarlo de ahí. 
- Las quitamos en chinga. 
- iQué tea chinga le arrimarion! 
- Me tomá un buen de chingadas. 
- EI país se 10 están /Ievando a la chingada. 
- Siempre le va de la chingada. 
- Estaban inflados de egos hasta la chingada. 
- Métale un chingadazo par a ver si se compone. 
- iYa apaga esta chingadera! 
- Esos deta/les del trabajo ya son puras chingaderitas. 

120 Cf. Jorge Mejía Prieto, Así habta et mexicano. Diccionario básico de mexicanismos, México: 
Panorama, 1996, p. 52-53. 
121 Cf. DRAE. 
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-~ Qué chingados quieres? 
- Está bien que chingues, pero a tu madre /a respetas. 
- jChingaste la amistad! iChingaste la confianza! j Me chingaste a mí, gOey! 
- Esta madre se chingó. 
- jQue vaya y rechingue a su madre! 
- jTe chingaste a mi novia! 
- Para saludar a un conductor chilango, baje lentamente su ventana y, con 
tono grave y fuerle pronuncje "jChinga tu madre!" 
- jChin chin si no! (eufemismus) 
- jChíngale! que nos están esperando. 
- Viajar es bien chingón. 
- Yo tengo que leer un chinguero. 
- jQué chinguita con los priistas! 

d) Culo 

Také culo a od něho utvořená slova a výrazy jsou v hovorovém 

jazyce v Mexiku často užívány. Hlavní přenesený význam podstatného 

jména culo je strach. Culo de vieja vulgárně označuje hezkou vyvinutou 

ženu, deminutivum culíto navíc označuje partnerku a existuje také 

sloveso encularse, tj. zamilovat se. Culero je ofenzivní označení člověka 

(existuje také eufemismus culebra) anebo označuje bojácného člověka, 

a také označení nekvalitní či ošklivé věci. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Me dia cu/o. 
- jPor mí todos esos cu/eros pueden ir a chingar a su pinche madre! 
- Lo que sí es que luego en las manifestaciones hay rebuenos culitos. 
- jNicole Kidman es un culo de vieja! 

e) Huevo/gOevo /gOebo 

Vulgární označení pohlavních orgánů jsou častou a produktivní součástí 

hovorového jazyka a nesou mnoho významů. V případě výrazu huevo je 

vzhledem k tvaru vejce hlavním významem jsou varlata. V množném čísle 

pak nese význam odvahy a dále se vyskytuje ve spojeních: con huevos, 

ech arie huevos, estar hasta los huevos, estar de huevos, caer en los 

gOebos, pintarle huevos a alguien. Dále se toto slovo vyskytuje v rodu 

ženském a označuje lenost, nudu a v mnohých dalších spojeních: a huevo, 

costar un huevo, ni a gOebo, echar/tirar la hOeva. Přídavné jmého 

huevón/gOevón/gOebón označuje bud' lenocha, anebo staršího (dospělého) 
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muže, který projevuje dětinské zájmy. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Me corlo un huevo y la mitad del otro si gana Erick. 
- No he tenido los suficientes huevitos como para enfrentármelo. 
- Y neta a veces se pone de gileba. 
- A huevo tengo que ver esta película. 
- Julio era de súper gOeba. 
- iQué huevos! iQué huevotes! 
- Ya estás gilevón para andar comprándote juguetes. 

Nadužívání tohoto vulgárního výrazu vedlo některé ženy k užívání 

eufemismu blanqui/lo namísto obyčejného vejce (k jídlu, na vaření apod.). 

f) Madre 

Základní význam substantiva madre je všeobecně známý. Matka je 

v mexické společnosti velice uctívaná, slovo je synonymem čistoty, 

pracovitosti, cti, mateřství, ale, jak již bylo řečeno, v historii muži značně 

ponižovaná. Na základě tohoto substantiva se vytvořilo mnoho spojení a 

vytvořila se další slova madrazo, madre (s významem "sajrajtU), 

madreado, madrear, madriza, valemadrista. Za povšimnutí stojí 

například výraz valer ma dres , vlivem ekonomičnosti jazyka je velice 

často používán ve zkrácené formě valer. Zajímavý je také výskyt 

četných synonymních výrazů pro valer madres, v našem materiálu se 

vyskytly: valer queso, valer verga, pelársela, valerle pitirrín apod. Další 

hovorové výrazy a spojení za použití slova madre jsou: mentada de 

madre/mentarle la madre a alguien, mentar madres de alguien (jedná se 

o urážku odkazující se na posluchačovu matku), romperle/partirle la 

madre a alguien, tener poca madre, de poca madre/ pocamadre, a toda 

madre, darle en la madre, hasta la madre, caer de madre, puta madre, 

estar de puta madre, ni madres, chingar (a) su madre, oler a madres. 

Některá ze spojení se vlivem ekonomičnosti jazyka zkrátila: mentada, 

valer(le). 

Příklady z autentického materiálu: 

- jQuién sabe que madres tenga! 
- AI pobre 10 agarraron en la noche y le pusieron una madriza. 
- Es el sentido valemadrista, a un mexicano le vale madres. 
- La maestra le pregunta a Pepito: - A ver, Pepito, i,cuál es la diferencia 
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entre la ígnorancía y la índíferencía? - jNo sé y me vale madre! 
- Gomo que a la gente le vale. 
- Pero al Broso le vale queso y sí les tíra a todos. 
- Mentaba ma dres de los escrítores líght. 
- i-ApOCO no te dan ganas de mentarle la madre y decírle: jNo pendejo! 
- Le partieron la madre de un putazo. 
- jQué poca madre tiene, no me 10 trajo! 
- Oígo, pU'S digo que también tengo amigos que son poca madre, i-no? 
- jEstá pocamadre! 
- Y los chínos son de míedo, giley, ya nos van a empezar a dar ahorita en 
la madre. 
- Habían hasta teporochos, hasta la madre de teporochos. 
- Me cae de madre, giley. 
- jHijo de tu reputa madre! 
- Y él me dice no, ni madres. giley, yo quíero de tíempo completo, de nueve 
a seís. 
- No mames, me caí que no sabes ni ma dres de computadoras. 
- Vn estado bíen chíngón, hijos de su reputa madre, cabrones, y al que no 
le guste que chíngue su madre. 

g) Onda 

Z kapitoly Slang a argot u mexické univerzitní mládeže víme, že hnutí 

hippies z šedesátých let dvacátého století si utvořilo vlastní slang 

nazývaný také lenguaje de la onda, a to právě pro časté používání 

tohoto slova s nesčetnými významy. Dnes onda označuje módu, způsob 

chování, styl života, smysl apod. Vyskytuje se v následujících spojeních: 

agarrar(le) la onda de algo, la onda artística, tQué onda?/tQué onda, 

cómo estás?/tQué ondas? (přičemž poslední z výrazů považují mluvčí 

za hovorovější, jak sami říkají za více naco), mala onda, sacar de onda, 

ser muy buena onda alguíen, tener ondas con, lirar la onda mala onda. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Oas una vuelta y ves cómo está la onda. 
- Es muy de la onda de las chavítas. 
- i-Qué onda?/i-Qué onda. broder?/i-Qué ondas?/i-Qué ondas. 
mano?/i-Qué onda. cómo estás? (Ve všech případech se jednalo o 
pozdravy a navázání hovoru.) 
- Estamos viendo qué onda. 
- ÉI es muy buena onda. 
- Eso se me hace mala onda. i-no? 
- Me cae que hasta Ana se sacó de onda. 
- Mí mejor amíga le tíraba la onda a mí novío. 
- En buena onda. dígo: la voy a extraf1ar y todo, pero ya. /i-Qué le víste, 
eh? Oígo, en buena onda. 
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h) Pedo 

V první řadě je přenesený význam tohoto substantiva problém, 

nepříjemnost, ale nese i obecné označení jakékoli záležitosti. Jako 

přídavné jméno označuje opilého člověka a se sufixem -ero (pedero) 

označuje konfliktního a agresivního člověka. Dále se vyskytuje 

ve spojeních: ni pedo, sacarse un pedo a 6Qué pedo? (a eufemistická 

podoba GQué pex?), jQué pedo! apod. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Si te gustó, qué bueno, si no, ni pedo. 
- 6 Y cuál es el pedo?/- No hay pedo. (existuje úsloví: No hay pedo en el 
ejido.) 
- EI mexicano no se emborracha: se pone pedo. 

i) Puta 

Tento výraz je v mexické španělštině také velice aktivní, na jeho 

základě se vytvořily hovorové a vulgární výrazy: de puta madre, 

emputarse, en putiza, hijo de puta, jPuta madre!/jPuta!/j 'Uta!, putaf1ero, 

putazo/agarrar(se) a putazos, putear/agarrar a putazos, putería/putez, 

putiza, puto. 

Příklady z autentického materiálu: 

- Le partieron la madre de un putazo. 
- iHijo de tu reputa madre! 
- iVerdad, puto?!/- jPuto que lolea! 
- EI mexicano no va rápido: va hecho la chingada, en putiza. 
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III. Rejstřík výrazů 

Následující část obsahuje jednotlivá slova a výrazy, jež se vyskytly 

v materiálech, které byly zpracovávány za účelem studia slovní zásoby 

mexické mládeže v předkládané práci. Lze zde nalézt jednotlivé 

abecedně seřazené výrazy doplněné španělským vysvětlením nebo 

ekvivalentem. Tento způsob zpracování se zdá být nejschůdnější, neboť 

slova v originále často vyjadřují pouze drobné nuance určitého jevu, 

vlastnosti či skutečnosti, které chce mluvčí prostřednictvím jazyka (a 

především pak slangových výrazů) sdělit. Přeložit takové výrazy 

do češtiny by bylo nejen velice obtížné, ale nejednou by se dokonce při 

překladu mohlo vytratit právě zmíněné odstínění, tedy jeden 

z nejdůležitějších prvků. 

Význam hovorových výrazů byl konzultován přímo s mexickými 

studenty, kteří je užili, a právě jen tyto významy byly u daných slov 

zahrnuty do rejstříku (některé výrazy mohou tedy mít i jiný význam, který 

ovšem nikdo ze zkoumané skupiny nepoužil). U výpůjček z nativních 

jazyků a dalších hesel čerpaných z materiálů mimo nahrávky byl význam 

slov (a možná etymologie) ověřován a zpracován na základě slovníků a 

jiných knižních pramenů, které jsou u daného hesla vždy uvedeny. 

Jak již bylo řečeno, rejstřík obsahuje pouze slova použitá 

ve zkoumaných materiálech a nemůže být pokládán za ucelený slovník 

všech výrazů charakteristických pro španělštinu mexické mládeže. 

Zpracování takového komplexního díla, jakkoli by bylo přínosné, výrazně 

přesahuje rámec této diplomové práce. 

- ť,A cómo estamos? = ť,Qué fecha es hoy? 
- ť,A poco? = ť,En serio?, jNo me digas! (expresa incredulidad, admiración 
o sorpresa) 
- a todo dar = cosa o persona divertida, agradable, simpática, sinónimo de 
a toda madre 
- a wilbur/a gOil bur = sí, por supuesto 
- a wilson = sí, por supuesto 
- abajo = debajo de 
- abarrotes = tienda donde venden comestibles y artículos generales 
(tienda de abarrotes) 
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- abonero = comerciante que vende la mercancía a plazos 
- abrocharse a = tener relaciones sexuales con una mujer, conquistarla 
- acá = 1. aquí; 2. así 
- acelerada = acelerón 
- achichincle 122 = persona de escasos recursos que realiza trabajos de 
poca importancia, rutinarios, sinónimo de un chícharo 
- acordeón = chuleta, papelito elaborado para copiar en un examen 
- acostón = una relación sexual, generalmente extramarital 
- adentro = dentro de 
- adolorido = dolorido 
- aeromoza = azafata 
- aflojar = ceder en el sexo, acostarse con 
- afore 123 = la Administradora de Fondos para el Retiro 
- afresarse = volverse fresa, es decir, pije 
- after shave/after-shave = loción para después de afeitarse 
- afuera = fuera 
- afuerita = fuera, a menos distancia 
- agandallar = 1. robar; 2. abusar 
- agarrar = 1. tomar algo o a alguien, principalmente con las manos, usado 
en vez dej verbo coger; 2. atrapar, sorprender, cachar; 3. aga"ar una peda 
= emboracharse; 4. agarrar(se) a madrazos/agarrar(se) a putazos = 
pelearse con otra persona, dar varios golpes 
- agringado = norteamericanizado, persona que adoptó costumbres o estilo 
norteamericano 
- agripado = enfermo de gripe 
- agriparse = enfermarse de gripe 
- agua = 1. bebidas muy comunes en México, generalmente hechas de 
agua, azúcar y jugo de alguna fruta - agua de horchata/la horchata = hecha 
de arroz, agua de jamaica = hecha de flor de Jamaica, agua de limón = 
hecha de limón, etc.; 2. orina: el agDita/el agilita de riňón 
- aguantar = esperar, tener paciencia 
- jAguas! = jCuidado!, advertencia de un peligro; echar aguas a alguien = 
vigilar, cuidar las espaldas de alguien 
- aguniald0124 = dinero extra que reciben los empleados al final dej aňo y 
equivale a un salario mensual 
- Águilas = equipo do fútbol denominado Las Águilas dej América 
- agOilita - de agDilita = usar el baňo sin sentarse sobre el retrete 
- agujeta = cordón de los zapatos 
- ahora = hoy, en estos días 
- ahorital'orita = 1. ahora mismo, en estos momentos, inmediatamente, 
hace poco; 2. dentro de un tiempo relativamente corto, más tarde 
- airbag = bolsa de aire, dispositivo de seguridad que se encuentra los 
automóviles 
- alberca = piscina 
- albur = juego de palabras de doble sentido y de connotación sexual 

122 Z náhuatlu atl (voda) a chichinqui (který saje). Původně označení pro pracovníka, který v dolech 
přepravoval nádrže s vodou nebo podřízeného, jež slepě plnil pokyny nadřízeného. Cf. Jorge Mejía 
Prieto, op. cit., 1996, p. 13. 
123 Cf. DRAE. 
124 Andaluský výraz, začal se užívat v 17. století, odvozen od slova agulando (vánoční či tříkrálový 
dárek). Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 197. 
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- alburear a alguien = embromar con un juego de palabras de connotación 
sexual 
- alburero = persona que dice albures 
- alebrije = figura hecha de madera o papel con colores y patrones 
IIamativos y con forma de animales imaginarios, elaborada por los 
indígenas oaxaqueňos 
- algo = (usado com o adverbia) cantidad indeterminada, no exacta, un 
poco 
- algodón = 1. algo; 2. (usado como adverbia) un poco; 3. algodón de 
azúcar = dulce en forma de algodón, hecho de azúcar 
- alto = semáforo, la luz roja deJ semáforo, pasarse un alto = no parar en un 
semáforo con la luz roja encendida 
- amarrar = atar, fijar una cosa uniendo sus extremos, amarrarse las 
agujetas = atar los cordones de los zapatos 
- amasiato = concubinato 
- amolado = daňado, perjudicado 
- amoladón = daňado, perjudicado, sinónimo de fregadón 
- amolar = daňar, perjudicar, molestar, fregar 
- jÁnda! = interjección que expresa incredulidad, duda, sorpresa 
- ;Ándale! = 1. expresión usada para animar a una persona a hacer algo; 2. 
(usado como adverbia) sí, exactamente eso 
- aniceto = el ano 
- animal = tonto, imbéci/ 
- antojito = tapas, aperitivo, comidas típicas que se comen por antojo 
- antro = discoteca, bar con música 
- apachurrar = espachurrar, despachurrar 
- apalancado = persona que cuenta con palancas, es decir, con la ayuda 
de alguien poderoso 
- apanta/lar = impresionar, ostentar 
- apaňar = robar, arrebatar 
- apapachar125 = dar atención cariňosa hacia una persona, mimar, 
acariciar, abrazar, consentir 
- aplastarse = sentarse 
- apoquinar = pagar 10 que a uno le corresponde a la hora de pagar una 
cuenta, participar con una cantidad de dinero 
- apurarse = darse prisa 
- arete = pendiente 
- armar = 1. armar la gorda/un pleito/un pedo = provocar un conflicto; 2. 
armarla = lograr algo, ser capaz de hacer algo bien 
- arriba de = encima de 
- ate = un dulce, pasta de frutas (p. ej. deJ membri/lo, guayaba, etc.) 
- atole 126 = 1. bebida alimenticia (papil/a) hecha de harina de maíz disuelta 
en agua o en leche hervida; 2. semen 
- atorar = perjudicar 
- aventar = 1. arrojarse hacia algún lado; 2. a rroja r, lanzar; 2. aventarse = 
atreverse, arriesgarse 
- aventón = IIevar a alguien en coche 
- avión - darle el avión a a/guien = no prestar atención, ignorar a alguien en 

125 Z nahuatlu papatzoa (změkčit ovoce prsty). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 118. 
126 Z nahuatlu atolli. Ibid., s. 19. 
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un momento determinado 
- jAy, síl = modismo que denota incredulidad 

- babosada = tontería, estupidez 
- baboso = tonto, idiota 
- bachita = colilla de un cigarrillo 
- bajar = 1. robar; 2. bajarla a punta de trancazos = lograr algo con uso de 
fuerza y violencia 
- balneario = lugar a donde la gente va a tomar baňos de aguas termales, 
es para personas de menos recursos (a diferencia de un spa) 
- banca = 1. pupitre con mesita que se usa en las escuelas; 2. banco, 
asiento más grande, generalmente de metal y de madera, para varias 
personas 
- banqueta = acera 
- baňarse = ducharse 
- baňo = 1. retrete, servicio; 2. cuarto de baňo 
- bar = cantina, lugar donde sirven bebidas alcohólicas 
- barco - un maestro muy barco = profesor que exige poco y aprueba a 
todos sus estudiantes 
- barman/bartender = empleado de un bar, sirve bebidas alcohólicas 
- basketball = baloncesto 
- batalla - ser otra batalla = ser otra cos a (mejor), hablando de una mujer 
quiere decir que es más guapa 
- baygón = adiós 
- be chica/ve chica = nombre de la letra "v" 
- be grande = nombre de la letra "b" 
- beeper = aparato radio localizador 
- beisbollbéisbol = tipo de deporte, 
- beisbolista = jugador de béisbol 
- betabel = 1. remolacha; 2. viejo (sobre una persona) 
- bikini = tra)e de baňo femenino formado de dos piezas 
- biletlbilé 12 = lápiz labial 
- billete = dinero 
- billullo = dinero 
- bingo = tipo de juego o lotería 
- bisnes/bísnes/bizne = negocio, ocupación 
- bizcocho = muchacha joven y guapa 
- blues = tipo de música 
- body = camiseta pegada 
- boicotlboicoteo = bloqueo, normalmente comercial, dejar de consumir un 
producto para demostrar inconformidad 
- bola = 1. grupo de personas; 2. ir en bola = ir en grupo; 3. en bolas = 
desnudo 
- jBolas! = interjección de sorpresa 
- bolero = persona que lim pia zapatos 
- boleto = bil/ete, entrada; boleto redondo = billete de ida y vuelta, boleto 
senci/lo = boleto de ida 
- bolillo = panecillo salado de forma alargada 
- bolsa = 1. bolso de mano que usan las mujeres; 2. bolsillo de una prenda 

127 DRAE uvádí bílé, Diccionario del espaflol usual en México uvádí bílet [bité]. 
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- bombón = muchacha muy guapa 
- bonche = cantidad grande (un bonche de + sustantivo) 
- boobies = pechos femeninos 
- botana = tapas, aperitivo, alimentos que se comen antes de comer o en 
una fiesta mientras se van tomando bebidas alcohólicas 
- botanear = tomar aperitivos, tapear 
- botar = despedir, expulsar 
- botas de hule/botas de goma = katiuskas, calzado impermeable de 
caucho, pueden IIegar hasta las rodillas 
- bote = 1. embarcación; 2. cárcel 
- boxlboxeo = tipo de deporte 
- boxeador = jugador de box 
- boxers = ropa interior masculina, calzoncillos largos, gallumbos 
- boy scout = miembro de un grupo de jóvenes que tiene un programa e 
ideales educativos 
- bra/brassier/brasier = sujetador, ropa interior femenina 
- brackets = aparato de ortodoncia fijado en los dientes 
- bronca = 1. problema, inconveniente; 2. pelea, riňa, escándalo 
- brother/bróder = amigo, hermano 
- brútico = tonto 
- bruto = tonto 
- buen - un buen de = mucha/mucho, cantidad grande 
- buena = mujer de buen cuerpo 
- l,Bueno? = forma más frecuente de contestar el teléfono 
- bungaló/bungalow = palapa (techo o sombrilla hecho con bejuco) 
- bye = adiós 

- caballito - un caballito de tequila = chupito, vasito para/de tomar alcohol 
- cabrón = 1. insulto, persona desagradable, mala; 2. según el contexto una 
cosa difícil, horrible, buena, etc.; 3. expresa admiración, reconocimiento 
(principalmente entre hombres); 4. adverbio que denota gran cantidad o 
buena calidad 
- cacahuate128 = cacahuete (cacahuatesjaponeses = cacahuates con capa 
de harina con especies y sal) 
- caca0129 = árbol Theobroma cacao, originario de México, su fruto -semilla 
del mismo nombre- se utiliza en la fabricación de chocolate 
- cacarizo = persona con el cutis daňado por acné o viruela 
- cacastle 130 = alacena para transportar mercancías ligeras sobre la 
espalda 
- cachar = 1. atrapar con las manos un objeto al vuelo; 2. sorprender a 
alguien haciendo algo, pillar 
- cachiporra = porra de policía 
- cacha = pe ne 
- cachucha = gorra de béisbol 
- cacle 131 = za pato (su significado original es sandalia, actualmente 
denomina todo tipo de calzado) 

128 Z nahuatlu tlalli (půda) a cacahuat! (kakao). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 29. 
129 Z mayštiny kaj (hořký) a kab (šťáva). Ibid., s. 29-30. Oproti tomu T. Buesa Oliver, J. M. Enguita 
Utrilla, op. cit., s. 83 vidí etymologii v nahuatlu cacaua. 
130 Z nahuatlu cacaxtli. Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 77. 
131 Z nahuatlu cact!i (neopracovaný sandál). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 30. 
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- cada quien = cada cual 
- cada tanto = de vez en cuando 
- caducar = morir 
- caer = 1. visitar a alguien en su casa; 2. caer a alguien = creer que; 3. sí 
(afirmación) 
- caerle en el hígado a alguien = tener opinión desagradable con respecto 
a alguien o algo 
- café = 1. color marrón; 2. cafetería 
- cagadito = persona de humor desagradable, "non grafo" 
- cagado = gracioso, con gracia natural, desbordante, chistoso, divertido 
- cagante = persona que incomoda, detestable 
- cagar = molestar, incomodar, desagradar 
- cagarla = hacer algo mal 
- cagarse = 1. tener éxito inesperado, hacer algo bien, oportunamente; 2. 
cagarse de risa = reírse mucho 
- caguama 132 = botella de 1 litro de cerveza, una litrona 
- cajeta 133/cajeta quemada = dulce típico de leche de cabra azucarada y 
caramelizada 
- cajeto = 1. persona con suerte; 2. simpático, chistoso 
- cajuela = portaequipajes, maletero de un coche 
- calaca = esqueleto 
- calentadita = golpiza suave, pegar a alguien un poco, pequena paliza 
(acomodarle/darle una calenfadifa) 
- jCalmantes montes! = jCálmate!, j8é paciente!, jTranquilízate!, sinónimo 
de jÉsfáfe! 
- calzones = bragas, ca/zoncillos, ropa interior tanto femenina como 
masculina 
- camaronero = homosexual 
- camellón = is/a en medio de una calle que divide los carri/es, puede ser 
cubierta de asfalto, tierra, césped, con árboles, etc. 
- camión = autobús 
- camioneta = coche familiar 
- camote 134 = 1. un tubércu/o como /a papa, pero de sabor dulce (Bafafa 
edulis); 2. pene. 
- can - echar el can = tratar de /igar, coquetear 
- cana - echar una cana al aire = tener una relación extramarita/ 
(refiriéndose a hombres de edad madura) 
- cancha 135 = 1. campo destinado a rea/izar sobre él algún deporte; 2. 
muchacha desarro/lada (apócope de Ya es cancha reglamenfaria.) 
- candi/ = arana (tipo de a/umbrado) 
- canijo = 1. cosa difíci/; 2. persona ma/a, ma/dito, sinvergOenza 
- cantárse/a = amenazar 
- cantina = taberna, tip o de bar o restaurante mexicano donde venden 
a/cohol y botanas 
- cantinero = persona que trabaja en una cantina, sirve las bebidas 

132 Slovo karibského původu guama/caguama (veliká želva). Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 47, 
DRAE. 
133 Z nahuatlu caixt/ (nádoba, v níž se tato sladkost prodávala). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, 
S.31. 
134 Z nahuatlu camot/i. Cf. DRAE. 
135 Z kečuánštiny kancha (plot, ohrada). Cf. DRAE. 
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- cantón = casa, lugar donde uno vive 
- caňón = 1. mucho; 2. difícil; 3. bien, estupendamente 
- cara bonita = persona guapa pero poco inteligente 
- carajo = 1. interjección de diferentes significados, a veces carece de 
significado - iCarajo! = exclamación que denota sorpresa desagradable, 
enfado, maldición; su eufemismo es iCaracho!; 2. carajos = maldición; 3. 
irse a/ carajo = mandar a alguien al diablo 
- carcacha 36 = término familiar para denominar un coche viejo 
- carnal/carnalito = amigo 
- carnala/carnalita = amiga 
- carne = cuerpo de mujer hermosa (no demasiado delgada) 
- carnitas = trozos de came de cerdo a la parrilla 
- carrancear137 = robar 
- carrera = área de estudios, la especialidad (carrera comercia/ = estudios 
de hotelería, publicidad, comercio, etc. en las escuelas o en los institutos 
poco reconocidos) 
- carrazo = coche caro, lujoso 
- carro = coche 
- carroza = coche viejo 
- casa de citas = burdel, prostíbulo 
- casa de la risa = manicomio 
- cáscara = viejo (sobre personas) 
- castrar = molestar, enfadar 
- catsup (femenino) = el ketchup, salsa de tomate 
- CD = disco compacto 
- CD ROM = disco compacto para guardar datos en un ordenador 
- celular = teléfono móvil 
- centavo = dinero 
- cenzolote138 = sinsonte, pájaro de canto melodioso 
- cerillo = cerilla 
- chabacano = albaricoque 
- chafa 139 = de mala calidad, mal hecho, artificial, corriente 
- chafirete = 1. chófer; 2. taxista 
- chairo = de mala calidad, decadente, mal hecho 
- chalán = persona que desempeňa un trabajo de mala calidad (p.ej. los 
lavacoches, cuida coches, valet parking) 
- jChale! = 1. exclamación que expresa desacuerdo, desaprobación, 
incomprensión, incredulidad; 2. expresa sorpresa 
- chaleco - a cha/eco = a fuerzas, por obligación 
- chamaco 140 = niňo desde el nacimiento hasta la adolescencia 
- chamagoso 141 = sudado y sucio, mugriento 
- chamaquear = engaňar, estafar, robar 
- chamarra = chaqueta, cazadora, prenda de vestir para protegerse del frío 

136 Mohlo by být odvozeno ze slova carcamán (loď ve špatném stavu). Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., 
S.27. 
137 Výraz vytvořen ze jména mexického prezidenta (Venustiano Carranza), jehož vojáci v období 
Mexické revoluce hojně kradli. Cf. Ricardo Elizondo Elizondo, op. cit., s. 79. 
138 Z nahuatlu centzuntli (který má čtyři sta). Cf. DRAE. 
139 Původ by se mohl nalézat ve slově chafa/onia (bezcenný nebo nemoderní šperk). Cit. Mauricio 
Nelligan, op. cit., s. 31. 
140 Z nahuatlu chamahuac (tlustý, velký). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 41. 
141 Z nahuatlu chamactic (hrubý, drsný, neotesaný). Ibid., s. 41. 
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- chamba = trabajo 
- chambeador = trabajador, que trabaja mucho 
- chambear = trabajar 
- champions league = muchacha muy guapa, refinada, de cla se alta 
- champú = loción para lavarse el cabello 
- chamuco = diablo 
- chance = oportunidad, posibilidad 
- chancla = sandalia rústica; (estar/ponerse hasta las chanclas = 
estar/ponerse borracho) 
- changarro = tienda pequeňa 
- chango = 1. mono o cualquier simio; 2. persona (despectivo); 3. persona 
muyfea 
- chante = casa 
- chaparro = persona o cos a baja, de poca altura 
- chapopote 142 = sustancia negra que forma parte del petróleo, se utiliza 
para asfaltar los caminos, impermeabilizar techos, etc.; asfalto 
- chapulín 143 = saltamontes, langosta 
- chaqueta = masturbación masculina (hacerse la chaqueta = 
masturbarse); chaqueta rusa = masturbación con los senos de una mujer 
- chaqueto = de mala calidad, decadente, mal hecho 
- charola = 1. bandeja; 2. placa oficial, permiso extraordinario 
- charro = 1. hombre de campo, doma y monta caballos, cría ganado, viste 
traje tradicional (vestido charro) muy decorado y IIamativo; 2. adjetivo que 
denota cosas de mal gusto, cursi 
- chatarra = 1. de mala calidad; 2. cosas viejas y destruidas 
- chatear = tener una conversación con otra persona vía internet 
- chato = amigo 
- chavo 144/chava = 1. muchacho/muchacha; 2. novio/novia; 3. adjetivo que 
denota poca edad, jovencito 
- chayote 145 = 1. verdura con espinas delgadas Sechium edule, se come 
hervida; 2. cabeza 
- checada = verificación, control 
- checar = ver, controlar, verificar 
- check list = lista de verificación o lista de pendientes 
- chela = cerveza 
- chelear = tomar cerveza 
- cheque = comprobante para cobrar dinero de una cuenta bancaria 
- chequear = facturar el euqipaje y registrarse en el vuelo en el aeropuerto 
- chequera = talonario de cheques 
- chesco = refresco 
- cheve = cerveza 
- chicano 146 = estadounidense de origen mexicano 
- chícharo = 1. guisante; 2. persona que ejerce trabajos de poco prestigio, 
trabajar de chícharo = trabajar en cosas de mucha talacha, trabajar de 

142 Z nahuatlu chapopotli, slovo utvořeno z tzaucut/i (lepidlo) y popocht/i (parfém). Ibid., s. 43. 
Jednalo se o látku, kterou Aztékové používali k provonění chrámů a jako lepidlo. Cit. T. Buesa 
Oliver, J. M. Enguita UtrHla, op. cit., s. 78. 
143 Z nahuatlu chapulin (kobylka). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 43. 
144 Ze španělského slova chava/. Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 32. 
145 Z nahuatlu chayutli. Cf. DRAE. 
146 Vytvořeno aferezí slova mechicano, zdrobněliny slova mexicano. Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 
1996, s. 47. 
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achichincle 
- chicharrón = golosina popular mexicana hecha de piel de cerdo frita 
- chichero = table-dance 
- chichi147 = pecho femenino, seno 
- chicle 148 = goma para masticar 
- chico = ano, recto 
- chicote = látigo 
- chido 149 = 1. bueno, simpático, bonito, hermoso, adjetivo que denota una 
cualidad positiva; 2. bien; 3. acuerdo 
- chiflado = loco 
- chiflar = silbar 
- chilango 150 = originario de la ciudad de México 
- chilaquiles 151 = comida típica, guiso de tortillas de maíz troceadas y 
cocidas en caldo y salsa de chile y tomate 
- chile 152 = 1. pimienta, planta originaria de América, sus frutos se usan 
como condimento; 2. pene; 3. hacer algo al chile/al chilazo = sin cuidado, 
sin atención; 4. ir al chile = ir al grando, decir 10 más importante 
- chillar = lIorar 
- chillón = "orón 
- chi/payate 153 = 1. niňo pequeňo; 2. hijo 
- chimuelo = 1. sin uno o más dientes; 2. vagina 
- chinga = 1. friega; 2. golpiza; 3. trabajo muy duro; 4. en chinga = rápido; 
5. I.Ah, chinga? = En serio? 
- chingada = 1. molestia, problema; 2. de la chingada = muy malo, muy 
mal; 3. hasfa la chingada = mucho; 4. jHijo de la chingada! = (insulto) hijo 
de puta; 5. mandar a la chingada = mandar al diablo 
- chingadazo = 1. golpe fuerte, golpazo; 2. a chingadazos = a golpes, con 
violencia 
- chingadera = cosa (término despectivo), tontería 
- chingaderita = cos a pequeňa, insignificante 
- chingados = maldición, expresa protesta, sorpresa, disgusto 
- chingar = 1. joder, copular; 2. maltratar, despediciar; 3. hacer mal algo; 4. 
molestar, fastidiar; 5. chingar (a) su madre = insulto basado en la violación 
sexual; 6. chingar a alguien = castigar 
- chingarle = apurarse 
- chingarse = 1. robar una cosa; 2. joderse; 3. trabajar mucho; 4. castigar; 
5. estropearse, romperse; 6. jorobarse; 7. aguantarse; 
- chingarse a = 1. robar a; 2. acotarse con; 3. molestar a, fastidiar a; 4. 
destruir 
- chingo - un chingo/un chingo de = un montón, mucho 
- chingón = 1. muy bueno; 2. ser el mejor en algo, triunfador 
- chinguero - un chinguero de = una cantidad grante, mucho 

147 Z nahuatlu chichi (sát). Ibid., s. 48. Také existuje nahuatlismus chíchíhuallí (ženská ňadra). Cf. 
Mauricio Nelligan, op. cit., s. 33. 
148 Z nahuatlu tzíctlí (pryskyřice z kmene stromu chicozapote). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cít., 1996, 
S.47. 
149 Pravděpodobně utvořeno z francouzského slova chic. Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 33. Mohlo 
b~ však také pocházet ze španělského slova guído. Cf. Ricardo Elizondo Elizondo, op. cít., s. 102. 
1 o Z mayštiny xilaan (rozcuchané vlasy), přezdívka vytvořená obyvateli Veracruzu pro označení 
obyvatel hlavního města Mexika. Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 50. 
151 Z nahuatlu chilli (pálivá paprika) a quilitl (jedlá bylina). Ibíd., s. 50. 
152 Z nahuatlu chilli. Ibíd., s. 50. 
153 Z nahuatlu chilpayatl (dítě). Ibíd., s. 51. 
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- chinguita = friega, jodiendaljoda 
- chino = 1. cabello rizado; 2. un rizo 
- chip = componente electrónico 
- chipichipi154 = 1. IIover; 2. estar chipichipi/ponerse chipichipi = con ganas 
de 1I0rar, 1I0rando 
- chipote 155 = chichón 
- chiquero = lugar sucio, desordenado 
- chiqui babe = muchacha hermosa 
- chirimoya = cabeza 
- chiripa - hacer algo de chiripa = lograr algo por casualidad, con mucha 
suerte 
- chispotear = hacer algo mal, regarla 
- chispotearse algo = 1. hacer algo mal; 2. olvidarse a hacer algo 
- chivo - oler a chivo = oler muy mal 
- chocante = fastidioso, antipático, desagradable 
- chocho/chochito = persona vieja 
- chocoaventura = aventura o anécdota, normalmente contada por el 
protagonista, sobre alguna experiencia de su vida, generalmente chusca y 
exagerada 
- chocolate 156 - ser de chocolate = muy fácil 
- chocomilk = bebida de leche 
- chocorol = apodo común para personas morenas (chocorol es un dulce 
en forma de rollo, cubierto de chocolate) 
- cholla/chora = cabeza 
- chonch015 = gordo 
- chones = bragas, ropa interior 
- chorear = tomarle el pelo a alguien 
- chorero = persona que habla demasiado sin mucho contenido, incluso 
puede mentir, persona que echa choros 
- chorizo = pene 
- choro = persona capaz de hablar bien, de convencer a la gente de que 
domina el tema, aunque no sea cierto 
- choros - echar choros = hablar con facilidad y mucho tiempo sin decir 
nad a importante, sinónimo de echar rol/os 
- chorrillo = diarrea 
_ chota 158 = policía 
- chubi = cigarro de marihuana 
- chuchulines = pechos femeninos 
- chueco = 1. torcido, inclinado; 2. ilegal 
- chula = hermosa, guapa 
- chundo = persona sin cultura, ordinaria 
- chupar = tomar alcohol, emborracharse 
- chupe = alcohol, bebidas alcohólicas 
- churro = cigarro de marihuana 
- chutar = disparar (en el fútbol) 

154 Z nahuatlu chipini (kapat), původně onomatopoie pro označení vytrvalého mrholení. Ibid., s. 54. 
155 Z nahuatlu xipotli (boule, oteklina). Ibid., s. 54. 
156 Z nahuatlu xocolia (kvasit) a atl (voda) nebo z mayštiny chokol (teplý) a haa (tekutina). Ibid., s. 57. 
157 Odvozeno z argentinského výrazu chancho (prase). Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 32. 
158 Mohlo by být odvozeno z anglického to shutt (zavřít); výraz chota je součástí mexicko-texaského 
slangu. Cf. Ricardo Elizondo Elizondo, op. cit., s. 108. 
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- chutarse = hacer sin parar algo difícil y complicado 
- CIDE = el Centro de Investigación y Docencia Económica 
- cigarro = cigarrillo 
- cincho = sí 
- clarín = afirmación, sí 
- clavado = 1. zambullida al agua (echarse un clavado a la alberca; clavado 
de soldadito, cla vado de pelota = diferentes maneras de realizar un salto a 
una piscina); 2. obsesionado, muy metido en algo 
- clavarse = 1. zambullirse; 2. robar; 3. clavarse a = tener relaciones 
sexuales con una mujer; 4. clavarse con = obsesionarse con, dedicarse de 
lIeno a algo 
- claxon = bocina en un coche 
- clip = videoclip, canción acompafiada de imágenes y presentada en la 
televisión 
- clósetlcloset = 1. armario empotrado para guardar ropa; salirse deJ clóset 
= declararse homosexual 
- club = grupo de personas con intereses comunes, 
- club de fans = grupo de admiradores 
- clutch/clotch = embrague 
- cobija = manta, se usa para taparse principalmente como manta de cama 
- cochinita pibil159 = platillo mexicano hecho de pollo desmenuzado con 
salsa de chiles y especias lIamada mixiote 
- coco = cabeza 
- cocowash = lavado de cerebro, generalmente por los anuncios o por 
parte de una persona que trata de convencer a alguien 
- coctel = comida ligera de alimentos variados, generalmente es mezcla de 
mariscos o coctel de frutas (ensalada de frutas) 
- codo = tacafio (Je duele el codo cuando tienen que pagar algo) 
- cofre = parte delantera dej coche que cubre el motor 
- coger = joder, copular 
- cogerse a = tener relación sexual con 
- cohete/cuete = 1. agujero lIeno de explosivo, pistola o revólver, cartucho 
de dinamita, petardo; 2. borracho 160 

- cola = trasero, nalgas 
- colación = mezcla de alimentos naturales (tejocote, cacahuates, cafia de 
azúcar, jícama) que se venden en las calles en una bolsita de plástico, 
también se ponen en las pifiatas 
- colectivo = media de transporte público (pesero o taxi colectivo) 
- colonia = barrio, parte de una ciudad mexicana, varias colonias forman 
una delegación 
- comadre = amiga 
- comal161 = disco de barro o lámina, se usa para cocer tortillas o tostar 
granos 
- comercial = anuncio en televisión o en radio 
- comics = historias dibujadas 
- comida corrida = comida casera que sirven en restaurantes a la hora de 
comer, consiste en un menú completo y es más barata 

159 Mayské slovo pibbi (pečený pod zemí). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 120. 
160 Apokopa Cuextecatl Gméno indiánského náčelníka, který byl znám opileckými oslavami). Ibid., s. 
37. 
161 Z nahuatlu coma/li. Ibíd., 1996, s. 34. 
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- cómo no = claro que sí, lógicamente 
- compadre/compa = amigo, compaňero 
- computadora/compu/PC = ordenador 
- concreto = hormigón 
- congal = prostíbulo 
- jConste! = prométemelo, es un hecho 
- control remoto = mando a distancia 
- convertible = coche descapotable 
- cool = moderno, admirado por los demás 
- cooperacha - hacer la cooperacha = contribuir con dinero para pagar algo 
- corcholata = tapón de metal que se pone por ejemplo en las botellas de 
cerveza 
- corneta = claxon 
- cornflakes = cereal de hojuelas de maíz 
- corralón = aparcamento donde los policías depositan los coches que se 
lIevaron con la grúa 
- cortar a alguien = terminar una relación amorosa 
- corto = película de cortometraje 
- cosa - dar cosa = estar inhibido a hacer algo por miedo, asco, vergOenza, 
etc. 
- cotex = toallitas femeninas (nombre formado del nombre de la marca más 
usada) 
- cotorrear162 = 1. hablar agusto, conversar, principalmente sobre cosas de 
poca importancia; 2. cotorrear a alguien = tomarle el pelo 
- cover = 1. versión modernizada de una canción vieja; 2. pago que se 
hace en la entrada a un antro 
- coyote163 = mamífero carnívoro Canis latrans, una especie de lobo 
- crayolas = lápices de colores hechos de cera (es el nombre de la marca 
más vendida de este producto) 
- crema = nata 
- cronch = trituración, el crujir 
- cruda = resaca 
- CU = Ciudad Universitaria 
- cuaderno - cuaderno de doble raya = muy buen amigo 
- cuadra = manzana de casas 
- cuadrado = poco flexible, poco tolerante, cerrado de mente 
- cuate 164/cuata = 1. amigo/amiga íntimos; 2. muchacho/muchacha; 3. un 
tipo/una tipa 
- cuba/cubita = cubalibre, bebida alcohólica hecha de ron y coca cola 
- cu beta = cubo, balde 
- cuentero = mentiroso 
- Cuernavaca - completamente en Cuernavaca = desnudo, encuerado 
(Cuernavaca es nombre de una ciudad mexicana) 
- cuero = muchacha guapa, de buen cuerpo 
- cuitlacoche/huitlacoche 165 = hongo comestible, es un parásito que se 
forma en las mazorcas de maíz 
- culero = 1. persona de malos sentimientos, hijo de puta, cabrón; 2. 

162 Utvořeno z cotorras (ptáci schopní mluvit). Cf. Mauricio Nelligan, op. cít., s. 29. 
163 Z nahuatlu coyotl (šakal). Cf. DRAE. 
164 Z nahuatlu coatl (had, dvojče). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cít., 1996, s. 36. 
165 Z nahuatlu cuítlatl (výkal) a cochí (černý). Ibid., s. 38. 
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cobarde, miedoso; 3. cos a de mala calidad, fea 
- culito = 1. amante, novia, esposa; 2. mujer o muchacha guapa 
- culo = 1. miedo, temor; 2. culo de vieja = mujer agraciada 
- cuota = peaje 
- curita = tirita (nombre basado en el nombre de la marca más vendida de 
este producto) 
- cúter = cuchillo especial para cortar papel o cartón 

- D. F. = Distrito Federal, México D. F. 
- darle a alguien = tener una relación sexual con alguien 
- darse = darse por vencido 
- defensa = parachoques 
- delete - darle delete = borrar un archivo en el ordenador 
- demorarse = tardarse, retrasarse 
- departamento = apartamento 
- desclotchar = soltar el embrague 
- deshuesadero de coches = lugar donde guardan coches viejos que ya no 
circulan y venden partes de estos coches 
- desodorante = cosmético en barra, líquido o aerosol que se usa para 
prevenir el mal olor 
- direccional = intermitente dej automóvil (poner la direccionallencender la 
direccional) 
- directorio telefónico = guía de teléfonos 
- discman = aparato portátil para escuchar la música de un CD 
- disparar = invitar, pagar, comprar y pagar por otras personas 
- diurex = cinta adhesiva (nombre formado a base dej nombre de la marca 
más vendida de este producto) 
- dizque = se supone que, al parecer, presuntamente, expresión de matiz 
dubitativo o negativo 
- DJ = persona que po ne la música en discotecas o lugares similares 
- dona = donut, pan dulce en rosquilla 
- durazno = melocotón 
- Duvalín = apodo despectivo común para personas que tienen manchas 
de pigmento en las manos (duvalín es nombre de lamarca más vendida de 
nutella en un pequeňo recipiente de plástico, tiene dos colores: marrón y 
bianco) 

- E.U.A./EUA = EE.UU. 
- egresado = estudiante que ha terminado sus estudios universitarios 
- ejote 166 = judía verde 
- elevador = ascensor 
- elote167 = mazorca de maíz 
- emaille-mail = correo electrónico 
- emergencia = urgencia (en los hospitales) 
- empacar = hacer la maleta 
- empedarse = emborracharse 
- emputarse = efadarse, cabrearse 
- encabronarse 168 = enfadarse mucho, irritarse 

166 Z nahuatlu exotI (zelená fazole). Cf. DRAE. 
167 Z nahuatlu elotl. Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 67. 
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- encendedor = mechero 
- enchilada = comida típica hecha de tortillas de maíz, manteca, mole o 
salsa de chile, cebolla y queso 
- enchilado = 1. condimentado con chile; 2. molesto, enfadado 
- enchilarse = enfadarse mucho 
- enchinarse = ponerse rizado 
- enchufar = tener una relación sexual 
- encuerado = desnudo 
- encuerarse = desnudarse 
- encueratriz = stripper, bailarina que se desnuda 
- encuetarse = emborracharse 
- encularse = enamorarse apasionadamente 
- enganche - dar el enganche de = pago inicial a la hora de comprar un 
producto a crédito 
- engrapadora = grapadora 
- engrapar = grapar 
- enojado = enfadado 
- enojarse = enfadarse 
- entachado = bajo los efectos de ecstasy 
- entacharse = tomar ecstasy u otras drogas 
- entrarle = 1. hacer una cosa junto con los demás, unirse a los demás para 
realizar al~o; 2. empezar a hacer algo 
- epazote 1 

9 = hierba muy común, se usa como condimento 
- esclava = cadena o pulsera muy gruesa 
- escuincle/escuincla = 1. niňo/niňa; 2 perro 
- escuintle 170 = perro 
- esmoquin = traje masculino de etiqueta 
- esquites 171 = granos de maíz con crema, chile y limón 
- estacionamiento = aparcamento 
- estacionar = aparcar 
- estafar = engaňar a alguien (tratándose de dinero), robarlo 
- estándar = de nivel normal o correspondiente a la norma 
- estrech = elástico 
- éste/este = muletilla muy usada 
- esterbrook = plumón permanente (nombre de la marca más usada de 
este producto) 
- estéreo = radio con un cassette o un CD 
- estira y afloja = tira y afloja 
- estress/stress = tensión personal causada por las circunstancias 
- ex = exesposo/a, exnovio/a 
- exercise = ejercicio 

- fa - en fa = rápido 
- facha - tener mala facha = estar impropiamente vestido 
- fachoso = impropiamente vestido 

168 Španělský archaismus, znamenal ztuhnout, vzpřímit se, jako rozzlobený člověk. Cf. Jorge Mejía 
Prieto, op. cit., 1996, s. 68. 
169 Z nahuatlu epazotl, epatl (výheň) a lzotl (pot). Cf. DRAE. 
170 Escuincle i escuintle pocházejí z nahuatli ilzcuintli (pes). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 
71. 
171 Z nahuatlu izquitl (pražená kukuřice). Ibid., s. 71. 
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- fajar172 = acariciar y besar con deseo sexual 
- faje = caricias, manoseos 
- falluca/fayuca 173 = mercancía ilegal, contrabando, copias de marcas 
renombradas 
- fastfood = restaurantes de comida rápida 
- filmar = rodar una película 
- finolis = fino, refinado, lujoso 
- flameado = borracho 
- flash = luz fuerte de la cámara de fotos 
- FOBAPROA = el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, surgió a raíz 
de la quiebra de los bancos mexicanos a principios del ano 1995 
- foco = bombilla 
- fodonguear = echar la hueva, flojear, no hacer nada 
- folder/fólder = carpeta para guardar documentos 
- fondo = sayuela de tela delgada usada debajo de una falda 
- forjar - forjar un toque = hacer o enrollar un cigarro de marihuana 
- fósforo = cerilla 
- fósil = estudiante que lIeva anos en la Universidad y no termina de 
titularse 
- fregada = 1. derrota, fracaso; 2. molestia, fastidio, sinónimo de la 
chingada; 3. de la fregada = muy mal 
- fregado = jodido, persona sin dinero, derrotada, en muy mala situación 
- fregados = maldición, sinónimo de chingados 
- fregar = 1. molestar, danar, perjudicar; 2. hacer algo mal 
- fregón = persona que molesta 
- fregonsísimo = de muy buena calidad, estupendo 
- fresa = persona rica, prepotente, pija 
- fresada = algo típicamente fresa 
- fría = cerveza 
- friega = 1. molestia refiriéndose a un proceso, a alguna acción 
(sinónimos: joda/jodienda/chinga); 2. paliza; 3. en friega = muy rápido 
- frijol = judía, uno de los alimentos básicos en México 
- friolento = friolero, sensible al frío 
- jFuchi! = interjección de asco 
- fusca = pistola 
- futbol/fútbol = deporte famoso conocido por este nombre 

- gabacho = gringo, estadounidense 
- gacho = 1. desagradable, malo, cabrón, desleal, po co confiable; 2. 
feísimo, de mal gusto, mal hecho; 3. mal 
- gachupín = espanol 
- galán = novio 
- gancho = percha, utensilio para colgar ropa 
- gandalla = persona abusiva, sinverguenza 
- garnacha = antojitos mexicanos hechos de tortilla maíz frita (quesadi/las, 
gorditas, etc.) 
- gay = homosexual 
- gente = persona, individuo 

172 Výraz fajar pochází z Kuby, kde znamená dvořit se, svádět. Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 44. 
173 Z kastilského archaismu bayuca (výčep). Cf. Brian Steel, op. cit., s. 158. 
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- gis = ti za usada para escribir sobre una pizarra 
- gol/gól = entrada de la pelota en la porteria 
- golfa = 1. puta; 2. insulto para una mujer desinhibida 
- golpe - dar/e el golpe al cigarro = inhalar el humo del cigarro y lIevarlo a 
los pulmones 
- golpiza = paliza (hostigar/propinar una golpiza) 
- gordita = 1. un tipe de tortilla más gruesa de 10 normal y rellena; 2. mujer 
- gorra - de gorra = gratis, sin costo 
- gorrear = obtener a/go sin pagar 
- grapa - de a grapa/de a grapas = gratis 
- grilla = actividad política basada en promesas falsas e intrigas a fin de 
obtener provecho individual de los políticos 
- grillero = persona que complota y se mete en la gri/la política 
- gringo = estadounidense 
- Gringolandia = Estados Unidos de América (posiblemente formado a 
base del nombre Disneylandia) 
- gripa = gripe 
- grunge = corriente de música, de ropa y cultura que inició en los anos 
noventa con grupos como Nirvana y Pearl Jam 
- jGuácala! = interjección de asco 
- guacareado = vomitado, cubierto de vómitos 
- guacarear = vomitar 
- jGuácatelas! = interjección de asco 
- guajalote174 = pavo (animal vivo) 
- guarrez = vulgaridad, grosería, insolencia 
- guarura = guardaespaldas 
- guero :::: rubio, persona de piel y ojos claros 
- guey/wei75 = 1. tonto; a 10 guey = a 10 tonto; 2. maldición muy usada, se 
ha convertido en una muletilla sin significado ofensivo con la que uno se 
dirige a su amigo (igual que cabrón), incluso usada entre mujeres (en su 
forma masculina); 3. cabrón, amigo, tipo; 4. novio; 5. jAy guey! = 
interjección de susto 
- gueya = cabrona 
- guila = 1. prostituta; 2. insulto para una mujer 
- guevo - a guevo/a guebo = 1. a fuerzas, por obligación; 2. sí, afirmación; 
3. ni a guebo = de ninguna manera, negación absoluta; 4. mandar a guevo 
= emitir una orden donde uno no tiene opción de negarse, obligar 
- hacer - hacer del uno = orinar; hacer del dos = hacer caca; hacer del tres 
= vomitar 

- Hacienda = Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
- hackear = ilegalmente alterar el programa de cómputo 
- happy = ligeramente borracho 
- hasta = no antes de 
- head-set/walkie talkies = tipos de radios de comunicación 
- hermano/mano/manito = amigo, compadre 
- hey = confirmación, si 
- high class = clase alta 

174 Z nahuatlu huexol/otl. Cf. DRAE. 
175 Vytvořeno z buey (urážka, neboť se jedná o vykastrovaného býka). Cf. Ricardo Elizondo 
Elizondo, op. cit., s. 153. 
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- hijín = amigo, compaňero 
- hijo de la chingada = insulto, hijo de puta 
- hijo de la fregada = insulto, hijo de puta 
- hijo de papi = de padres ricos 
- hijo de su pinche madre = insulto, hijo de puta 
- jHíjole! = interjección de sorpresa, susto, extraňeza, admiración, 
reconocimiento, según el contexto y la entonación, sinónimo de iÓrale! 
- hiper = para exagerar, seňalar grandeza o cualidades 
- hippie = miembro del movimiento del mismo nombre o persona que viste 
como éstos 
- hobby = pasatiempo 
- hocico = 1. boca; dar en el hocico = golpear a una persona 
- hora pico = hora punta 
- hornazo = olor fuerte 
- hot cake = especie de crepa 
- hot dog = perrito caliente 
- huacal/guacal176 = jaula, armazón en forma de cajón, se usa para 
transportar cosas 
- huarache/guarache 177 = 1. sandalia rústica; 2. tortilla de maíz alargada y 
untada con frijoles, salsa y queso 
- hueva/gOeva/gOeba = 1. flojera, pereza; dar gOeba = no tener ganas de 
hacer algo, dar pereza; 2. ser/esfar de hueva = aburrido 
- huevo/gOevo/gOebo = 1. testículo; 2. a huevo = a fuerzas, por obligación, 
sinónimo de a chaleco; afirmación: sí; 3. cosfar un huevo = costar mucho, 
ser muy difícil algo; 4. ni a gOebo = de ninguna manera, negación absoluta; 
5. echar/firar la hOeva = holgazanear 
- huevo estrellado = huevo frito 
- huevón/gOevón/gOebón = 1. holgazán, perezoso; 2. viejo, adulto 
- huevos/gOevos/gOebos = 1. valentía; fener huegos = ser valiente; 2. con 
huevos = con ganas o con valentía; 3. jMis huevos! = negación, 
incredulidad; 4. echarle huevos = esforzarse, trabajar duro; 5. esfar hasfa 
los huevos de algo = estar harto de o estar borracho; 6. esfar de huevos = 
genial; 7. caer en los gOebos = ser antipático; 8. pinfarle huevos a alguien = 
insultar, cf. pinfar/e mocos a a/guien 
- huichol = cultura indígena, elaboran artesanías con colores muy vivos y 
diseňos rropios 
- huipil17 = camisa o túnica descotada y sin mangas usada por las 
indígenas 
- hule179 = 1. caucho, goma; 2. condón 
- jHurra! = exclamación de alegría 

- Ica = "I seek you", programa de comunicación directa por internet 
- in = moderno 
- inflar = tomar alcohol, emborracharse 
- ir detrás de una niňa = tratar de Iigar una muchacha 
- ir para arriba = mejorar una situación 

176 Z nahuatlu uacalli (nosítka pro přepravu předmětů na zádech). Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita 
Utrilla, op. cit., s. 77. 
177 Z jazyka tarasco quarache (stará bota). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 85. 
178 Z nahuatlu huipi/li. Cf. DRAE. 
179 Dei náhuatl u/li. Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 78. 
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- irle a = ser fan, ser partidario de 
- irse = 1. eyacular (usado en primera persona, en los demás casos cf. 
venirse); 2. irse de pinta = faltar a clase intencionalmente, hacer novillos 

- jacuzzi = tina con hidromasaje 
- jaiba = nombre de diferentes cangrejos del río 
- jalada = mentira, exageración 
- jalar = tirar, arrastrar 
- jalarle = tirar de la cadena der excusado 
- jalón = 1. tirón, trago de bebida, chupada de un cigarri/lo o un cigarrillo de 
marihuana; 2. de un jalón = tomarse una bebida de golpe, de hidalgo 
- jarra = 1. borracho; 2. borrachera, juerga; 3. agarrar la jarra = 
emborracharse 
- jazz = tipo de música 
- jeans = pantalón de mezclilla 
- jefe/jefa = padre/madre 
- jeta = 1. boca (los labios y su alrededor); 2. cara de molestia, enojo, 
desacuerdo, mal humor 
- jetear(se) = dormir 
- jetón = dormido (estar jetónlquedarse je tón) 
- jevi = pesado 
- jícama 180 = planta de tubércilo dulce parecido a la batata 
- jipiteco = hippie 
- jipitecosas = jipitecas/hippies (en la acutialdad más bien una persona 
bohemia, desarreglada, de vestimienta pand rosa, fachosa, de pelo largo, 
etc.) 
- jitomate 181 = verdura en Espařia conocida como tomate 
- jocoque182 = alimento de leche cortada o agria 
- joda = molestia, fastidio 
- joder = molestar, fastidiar 
- jodide = sin dinero, sin ropa, sin oportunidades, sin futuro, etc. 
- jodienda = molestia, fastidio 
- jodón = latoso, pesado 
- jorobar = molestar, fastidiar 
- jorongo = sarape con bocamanga, especie de poncho 
- jotería/jotez = algo típico para los homosexuales 
- joto = homosexual 
- jJoven! = se usa para /lamar al camarero en un restaurante 
- joy183 = hola, saludo usado en el norte dej Distrito Federal (en la Ciudad 
Satélite) 
- judicial = miembro de la Policía Judicial Federal 
- jugo = 1. zumo; 2. sacar jugo a una cosa = sacar provecho 
- junior = hijo de padres acomodados 

- kinder/kínder = jardín de niřios, guardería 
- king-size = muy grande 
- kleenex = pařiuelo desechable (nombre formado deJ nombre de la marca 

180 Z nahuatlu xicamatl. Cf. DRAE. 
181 Z nahuatlu xictli (pupek) y tomatl (rajče). Cf. DRAE. 
182 Z nahuatlu xococ (kyselý). Cf. DRAE. 
183 Postupně se vytvořilo z hijo > jijo > jijoy > joy. Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 52. 
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más usada) 

- lana 184 = dinero 
- latin lover = hombre latino típico 
- latir = 1. tener ganas de, parecer bien, agradar, gustar; 2. sospechar, 
creer, intuir 
- lentes = gafas 
- lentes de espejo = gafas de sol con una capa en su superficie que parece 
un espejo 
- lentes obscuros/oscuros = gafas de sol 
- leperada = algo grosero, poco decente 
_lépero185 = grosero, vulgar 
- liberar a Willy = defecar 
- libre = autopista/carretera gratuita, a diferencia de la carretera de cuota, 
donde se paga por su uso 
- LlCONSA = Leche Industrializada Conasupo S.A., leche barata vendida a 
personas de pocos recursos 
- líder = persona que dirige un grupo de personas 
- light = 1. comercial, superficial; 2. sin azúcar, de dieta, cigarrillos ligeros 
- limón = lima 
- limosnero = pordiosero, persona que pide limosna 
- jinde = bonito, agradable 
- lipstick = lápiz labial 
- "anta = neumático (lIanta de refracción = neumático de repuesto) 
- "ave = grifo 
- "egar a barrer = "egar demasiado temprano, antes que los demás, mucho 
antes de la hora indicada 
- "egarle = 1. probar, comenzar algo; 2. decir a una persona que le gusta, 
ligarla 
- "egue = golpe (a una cosa) 
- lócker = consigna 
- locochona = mujer alocada, extrovertida 
- lonch/lunch = comida ligera, se "eva a la escuela o al trabajo 
- lonchera = recipiente para "evar un lunch 
- lonchería = cafetería, fonda 
- look = aspecto de una persona 
- lorenzo = loco 
- luchón = persona que trabaja duro y se esfuerza por mejorar su vida 
- luego = más tarde, cantidad de tiempo indefinido, es posible que no se 
realice la acción; luego de = posteriormente 
- luego luego = inmediatamente después, en seguida, muy rápido 
- lurias = loco 

- Mac = ordenador de marca Macintosh 
- macana = 1. porra de policías; 2. pene 
- machucar = machacar 
- macuarro = indio citadino 
- madrazo = 1. golpe fuerte; 2. ni a madrazos = de ninguna manera 

184 V období místokrálovství byla vlna znakem bohatství. Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cít., 1996, s. 
100. 
185 Původem z Kuby, kde znamená vychytralý, prohnaný. Cf. Mauricio Nelligan, op. cít., s. 53. 
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- madre = 1. término despectivo para designar una cosa; 2. tener poca 
madre = ser descarado; 3. jQué poca madre! = expresa disgusto ante algo 
muy molesto; 4. (de) poca madre/pocamadre = muy bueno, genial, bonito, 
simpático; 5. a toda madre = muy simpático, muy bueno, a todo dar; 6. 
darle en la madre = romper algo, derrotar a alguien; 7. romperle/parfirle la 
madre = pegar, vencer a alguien; 8. hasta la madre = borracho, drogado; 
harto de; muy lIeno; 9. mentarle la madre a = insultar, regaňar; 10. mentar 
madres de = hablar mal de, criticar; 11. caer de madre = estar seguro, 
afirmación; 12. jPuta madre! = interjección, p. ej. de susto, disgusto, 
asombro; 13. jHijo de tu reputa madre! = insulto; 14. de puta madre = muy 
bueno, muy guapo; 15. ni madres = de ninguna manera, negación; 16. ni 
madres = nada; 16. chingar (a) su madre = insulto basado en la violación 
sexual; 17. valerle madres/valerle madre/valerle = ser indiferente, no 
importarse por algo o alguien; 18. valer madres/valer madre = romperse, 
dejar de funcionar, arruinarse; 19. oler a madres = oler muy mal 
- madreado = 1. golpeado; 2. maltratado 
- madrear = 1. golpear, dar una paliza; 2. maltratar 
- madriza = gopiza 
- maestro = amigo (apelativo) 
- maguey = tipo de agave (del arahuaco) 
- malinchista = persona que prefiere cosas extranjeras 
- mall = centro comercial 
- malvavisco = caramelo dulce de color bianco y rosa, parece espuma 
- mamacita = 1. madre, mamá; 2. muchacha hermosa 
- mamada = exageración, mentira, jalada, estupidez 
- mamado = musculoso 
- mamar = 1. chingar, jorobar, molestar; 2. hacer o decir algo absurdo, 
exagerado, mentir; 2. iNo mames! = interjección de asombro, incredulidad, 
sorpresa, disgusto, depende deJ contexto y de la entonación empleada; 4. 
de no mames = increíble, muy grande o bueno; 5. realizar el sexo oral 
- mamarse = pasarse, caer en excesos 
- mamársela = pasarse, caer en exces os 
- mamey = 1. musculoso, fuerte; 2. sexe oral 
- mamón = sangrón, persona prepotente, presumida, arrogante 
- mana/manita/manta = amiga, aféresis de hermana 
- manchar = 1. iNo manches! = denota sorpesa, incredulidad, enfado, 
decepción, etc. (tiene muchos significados según el contexto, 
probablemente eufemismo de iNo mames!); 2. de no manches = increíble, 
muy grande o bueno 
- mandados - hacer los mandados = ser inferior a la persona que 10 dice, la 
cual se siente mejor 
- mandar a volar = mandar al diablo, no prestar atención 
- mandar al carajo = mandar al diablo 
- ť,Mande? = 1. ť,Cómo?, ť,Qué?, ť,Eh?, se usa cuando la persona no 
entiende y quiere repetir algo; 2. también usado como reacción cuando 
están lIamando a una persona, ť,Sí?, ť,Dime?, ť,Diga? 
- manejar = conducir un coche 
- manicure = 1. cuidado de las uňas; 2. manicomio 
- mano = 1. estar a mano = sin deudas; 2. echar la mano/echar una 
mano/echar una manita = ayudar 
- manta = tipo de tela de algodón 
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- mantecada = pan dulce de tamaňo pequeňo 
- Manuela = masturbación (saludar a Manuela = masturbarse) 
- mafiana = después, ahora no, pospone la acción 
- maňanero = coito realizado por la maňana 
- mafianitas = canción que se canta el día de cumpleaňos de alguien 
- mapache186 = 1. mamífero carnívoro Procyon lotor, 2. lentes de mapache 
= pie I no asoleada alrededor de los ojos, se forma cuando uno usa lentes 
oscuros, se lIaman ojos de mapache si tan sólo son circulitos y no se forma 
el antifaz com pleto 
- maquilar = fabricar productos de una marca, generalmente 
estadounidense, en una maquiladora (fábrica de ensamblaje de una 
empresa) 
- maquinitas = máquinas de juegos que se encuentran en las tabernas, 
juegos de video 
- mariachi187 = grupo musical popular del Estado de Jalisco, tocan música y 
canciones vernáculas, visten traje inspirado en los charros mexicanos 
- marica = homosexual 
- mariconez = algo afeminado, algo que hacen los homosexuales 
- mariguano = bajo los efectos de marihuana 
- marihuana 188/mariguana = marihuana 
- marimacha = mujer que actúa como un hombre, parece un hombre 
- marisco = homosexual 
- marranazo - dar se un marranazo = caerse 
- maseca = harina para hacer tortillas (Grupo Maseca produce esta harina) 
- mata = pelo largo 
- matado = algo que requiere mucho esfuerzo, mucha energía 
- match = partido 
- materia = asignatura en la escuela 
- matudo = con pelo largo 
- mecate 189 = 1. cordel, cuerda hecha de pita, del náhuatl (Ietras estilo 
mecate = letras mal hechas, la tinta está chorreando y hay líneas de una 
letra a otra) 
- mega = muy grande 
- méndigo = muy malo, mezquino 
- menso = tonto 
- mentada = 1. insulto fuerte (mentada de madre); 2. ni a mentadas = de 
ninguna manera 
- mentada/mentada de madre = insulto fuerte 
- mero = verdadero, más fuerte, el mismo 
- mero mero = la persona más importante como p. ej. el jefe 
- mesero = camarero 
- metate 190 = piedra para moler granos a mano 
- meter = 1. inscribir asignaturas; 2. meter un gol a alguien = descubrir un 
error de alguien; 3. meter se un autogol = la misma persona arruina algo 
que está haciendo 

186 Z nahuatlu mapa ch (uchopit rukou). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 106. 
187 Z francouzského mariage (svatba). Ibid., s. 107. 
188 Slovo mexického původu, rozšířilo se do dalších jazyků. Pravděpobně vzniklo z Mari Juana. Cf. 
Brian Steel, op. cit., s. 227. 
189 Z nahuatlu mecat/. Cf. DRAE. 
190 Z nahuatlu métatl. Cf. DRAE. 
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- metiche = entremetido, que se mete en los asuntos de los demás 
- mezcal191 = aguardiente hecho de maguey 
- mezclilla = tela de la que se hacen los jeans, tela de vaqueros 
- michelada = cerveza con limón, sal, hielo y salsa tabasco 
- micro = microbús, media de transporte público 
- milpa 192 = sembradío de maíz, maizal 
- miscelánea = tienda pequeňa donde venden mercancías de uso 
doméstico 
- Miss = maestra en la primaria 
- mitin = reunión con fines específicos de sus organizadores 
- mocasín = moco 
- mochar = cortar 
- mocharse con = invitar, pagar, compartir algo con alguien 
- mocho = persona muy creyente 
- mocoso = niňo pequeňo 
- modo - ni modo = modismo que expresa resignación 
- mofle = tubo de escape (mofle de cometa = tubo de escape con la forma 
de corneta diseňado para hacer más ruido) 
- mogote de maíz = mazorca de maíz 
- mojado = mexicano inmigrante ilegal que lIegó a los Estados Unidos de 
América cruzando el Río Bravo 
- mole193 = 1. salsa espesa de chile; 2. platillo típico de México, guisado de 
carne con salsa hecha de chile y otros ingredientes; 3. = fo rta leza , dominio 
más grande dej tema, interés más grande de una persona 
- molón = latoso, pesado 
- monchis = comida chatarra dulce o salada, se come en pedacitos 
pequeňos 

- mono/mona = manera indiferente o despectiva para referirse a una 
persona, un tipo 
- mordelón = corrupto, persona que pide y acepta sobornos 
- mordida = soborno 
- mosca - víajar de mosca = ir colgado de algún vehículo, por ejemplo viajar 
colgado en la puerta de un pesero lIeno 
- mota = mariguana 
- movida = "relación extramarital con un(a) amante 
- mugroso = sucio, mugriento 
- multifamiliar = edificio de muchos pisos y departamentos 
- muňeco = hombre guapo 

- nacada/naquez = hacer algo naco 
- nacha = trasero, nalga 
- naco = persona sin cultura, ordinaria, vulgar, corriente 
- nailons/naylons = nalgas, trasero 
- nalgas - estar de na/gas por = morirse de ganas por 
- nana = niňera 
- naquear = hacer o decir nacadas 
- naquiza = grupo de personas que hacen mucho relajo y desmadre o 
quienes simplemente son nacos 

191 Z nahuatlu metl (agáve) a cal/alli (půda). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 109. 
192 Z nahuatlu milli (setba) a pan (v, na). Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 83. 
193 Z nahuatlu mulli (omáčka). Cf. DRAE. 
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- naranjas = nada 
- nave = 1. coche viejo y grande; 2. un coche cualquiera 
- negrear = obligar a trabajar mucho, explotar 
- nel = no 
- nena = niňa, con matiz despectivo o irónico (una niňa infantil, tonta) 
- nerd = alumno o estudiante muy trabajador, solitario, sin amigos 
- neta = 1. vedad; 2. ser la neta = ser bueno, auténtico, 10 mejor, fantástico 
- neto = un calificativo que denota claridad, exactitud, veracidad, 
autenticidad; 2. /,Neto? = l.En serio?, 3. Neto. = es verdad, tienes razón 
- nice = 1. bonito y bueno; 2. nais - muy nais = se siente beno para todo 
- nieve = helado hecho de agua y jugos de frutas, sorbete helado 
- nintendo = juego de video muy popular en todo el mundo 
- nixtamal194 = masa especial de maíz cocido en agua de cal de la que se 
hacen las tortillas 
- nochesita - en la nochesita = las primeras horas de la noche 
- nomás = nada más, solamente, simplemente 
- nopal195 = 1. nombre genérico de varios tipos de cactáceas de México, su 
fruto se denomina tuna, 2. indígena que vive en la ciudad 
- ňáňaras = escalofríos, nerviosismo, inquietud (tener/sentir/dar fJáfJaras) 
- ňero = sin educación, sin civismo, sinónimo de naco 

- ojete = persona mala que está daňando a los demás, desleal, poco 
confiable 
- olla exprés = olla de presión 
- ombliguera = camiseta corta que usan las mujeres (se ve el ombligo) 
- onda = 1. cosa; 2. una moda, una conducta; 3. /, Qué onda?//, Qué ondas? 
= l.Qué pasó?, l.Qué pasa?, se usa en vez dej saludo (/,Qué onda, cómo 
estás?) , para iniciar la comunicación; 4. la onda artística = el mundo 
artístico; 5. mala onda = antipático, malo, mala persona; 6. en buena onda 
= en buen pian, siendo sincero; 7. agarrar(le) la onda de algo = entender, 
meterse en; 8. a la hora de ser presentado a alguien en vez de mucho 
gusto; 9./,Qué onda? = reacción ante un hecho o una acción que el 
hablante desaprueba o no entiende, l.Qué te pasa?, l. Y esto? 
(transformado en /,Qué pex?); 10. ser muy buena onda alguien = 
simpático, buena persona; 11. sacar de onda = desconcertar, confundir, 
importunar; 12. tenerondas con = tener una relación con alguien (novios), 
tb. tener una relación sexual con alguien; 13. tirar la onda = tratar de ligar 
- jÓrale! = 1. acuerdo, sí (también jÓrale pues-0; 2. denota sorpresa, 
asombro, admiración, reconocimiento; 3. también se usa para animar a 
alguien para hacer algo 
- out/aut = pasado de moda 
- overol = 1. mono (tipo de prenda); 2. pantalones con tirantes 

- pachanga = fiesta, juerga 
- pacheco = persona que ha fumado marihuana; estar pacheco = estar 
mariguano, drogado por la mariguana 
- pachuco = hombre con vestimenta y actitud típicos de la frontera de 
México con Estados Unidos de América, viven en las ciudades dej sur de 

194 Z nahuatlu nextli (popel) a tamalli (plněný kukuřičný list). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 
112. 
195 Z nahuatlu nopalli. Cf. Brian Steel, op. cit., s. 246. 
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los Estados Unidos desde la época de la Segunda Guerra Mundial, tienen 
propia vestimenta y signos para diferenciarse de los jóvenes 
estadounidenses; 2. joven que adopta modos estadounidenses 
- padre = 1. bueno, divertido, bonito, estupendo, denota una cualidad 
positiva; 2. bien, estupendamente 
- padrotear = vivir a expensas de las mujeres, principalemente de las 
prostitutas 
- paganini = pagar (oración famosa de un programa de televisión) 
- palanqueta = dulce en forma de tableta, hecho de miel y de semillas de 
cacahuate o pepita 
- palapa = construcción con el techo hecho de palma para protegerse dej 
sol o de la IIuvia 
- paleta = 1. dulce en un palillo; 2. polo, helado en paleta 
- paliacate = paňuelo grande con estampado folclórico mexicano 
- palo = 1. pene; 2. echar un palo con = tener una relación sexual con 
- pan = 1. novio, galán; 2. persona muy buena, noble, amable, formado de 
Es un pan de dios.; 3. pan de muerto = pan dulce especial que se hace en 
la ocasión del dia de muertos 
- PAN = Partido Acción Nacional 
- panbol = fútbol 
- panbolear = jugar fútbol 
- pancho = escándalo, se formó de la expresión "hacer panchitos" = armar 
broncas muy fuertes, provocar riňas graves 196 

- pancita = callos 
- pandroso = persona que viste ropa vieja que no combina, la usa suelta y 
desarreglada 
- panqué = tipo de pan dulce 
_ panteón 197 = cementerio 
- panteonero = sepulturero 
- pants = pantalón deportivo, se usa para practicar deportes o como prenda 
cómoda en casa 
- papalote198 = cometa de papel 
- papaya = pechos femeninos grandes 
- paraguas = el pene con erección 
- pararse = ponerse de pie 
- pasada - de pasada-= aprisa, rápido 
- pasado = mariguano, bajo los efectos de mariguana 
- pasar = no participar, negarse a hacer algo 
- pasita = viejo 
- pasón = viaje bajo los efectos de una droga, colocón de droga 
- pasto = 1. césped; 2. pelo 
- patada - de la patada = muy mal, pésimo 
- patillas - pati/las de taquero = patillas no delineadas ni afeitadas (se 
considera como desarreglado) 
- patita - echar patita = tener relaciones sexuales 
- patito - una marca/una empresa patito = de mala calidad, desconocido 
- pavo = came de pavo (de guajalote) 
- pay = pastel de frutas o de came 

196 Cf. José Agustín, op. cit., s. 25. 
197 Andaluský výraz. Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 98. 
198 Z nahuatlu papalotl (motýl). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 118 - 119. 
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- PC = ordenador personal 
- pedero = persona agresiva que provoca pleitos 
- pedigree/pedigrí = origen de un animal 
- pedo = 1. problema, lío; armar un pedo = provocar un conflicto; 2. asunto, 
cosa; 3. borracho; 4. ni pedo = ni modo, no hay más remedio; 6. sacarse 
un pedo = darse un susto, sorprenderse; 7. ~Qué pedo? = ť,Qué pasa?, se 
usa también para saludar; 8. jQué pedol = expresión qué denota 
incredulidad, descontento, ť,Qué te pasa? 
- pegue = atracción para el sexů opuesto 
- peladez = vulgaridad, grosería 
- pelado = grosero, vulgar, malhablado 
- pelar = prestar atención a alguien, hacer caso 
- pelarle = darse prisa 
- pelarse = escaparse 
- pelársela = ser inferior a a una persona, formado de pe/ar un p/átano (la 
expresión vulgar completa es iMe pe/as /a verga!) 
- pelos - de pe/os199 = 1. excelente, bonito; 2. bien 
- pelotas = 1. testículos; 2. estar en pe/ofas = desnudo/desnuda (se usa 
también para mujeres) 
- peluche = pelos en el cuerpo humano 
- pena = vergOenza 
- penalty = castigo (en el deporte) 
- pendejear = pasear por un lugar, divagar, no hacer nada 
- penoso = tímido, vergonzoso 
- penthouse = apartamento en el último piso, azotea 
- peňa = bar con ambiente bohemio, donde un cantante con guitarra canta 
baladas 
- pepenador = persona que pepena 
- pepenaťoo = buscar entre la basura cosas que después se usan o 
venden 
- pericles = borracho 
- periférico = carretera que atraviesa toda la Ciudad de México 
- permiso de manejar = permiso que se otorga de 16 a 17 aňos, cuando la 
persona cumple 18 aňos recibe la licencia de manejar 
- perreaťo1/andar de perro/ir detrás de una niňa o un niňo = tratar de ligar 
- perro = cosa difícil 
- persa = borracho 
- pesera/pesero = un tipů de autobús, parte dej transporte urbanů 
metropolitano, el nombre pesero se formó cuando surgió este tipo de 
transporte debido a que un viaje costaba un peso mexicano 
- petaca202 = maleta 
- petate203 = estera tejida de tiras de hojas de palma, sirve principalmente 
para dormir 

199 Utvořeno z de película > de peluche > de pelos. Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 38. 
200 Utvořeno ze slovesa pepenar, jež má původ v nahuatlu pepena (sbírat ze země poházené věci). 
Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 119. 
201 Perrear by mohlo pocházet z výrazu echarle los perros (vyznat někomu lásku). Cit. Jorge Mejía 
Prieto, op. cit., 1996, s. 80. Jiný zdroj etymologii tohoto slova nachází v loveckém slangu echarlos 
gerros/echar los doberman. Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 209. 

02 Z nahuatlu petatl (rohož) a calli (dům). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 119-120. 
203 Z nahuatlu petatl (rohož). Cf. DRAE. 
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- peyote204 = cactus halucinógeno 
- picado - muelas picadas = diente con caries 
- picar = robar 
- picarle = darse prisa 
- picharse = invitar algo, pagar por alguien 
- picudo = bueno para algo, astuto 
- pincherche = 1. designa una cualidad negativa: feo, vil, de mala calidad, 
despreciable, etc.; 2. juramento, maldición 
- pinga = pene 
- pingo = travieso 
- ping-pong = tenis de mesa 
- pinole205 = harina de maíz tostado, a veces endulzado y mezclado con 
cacao, canela o anís 
- pintarle mocos/pintarle huevos/pintarle cremas a alguien = insultar, 
mentarle la madre con senas de manos y de manera agresiva: "jTus 
cremas!" acompanado de una sena obscena (crema se refiere al semen) 
- piocha206 = barba en el mentón, barba de chivo 
- pípiris nais207 = cosa o persona exlusiva, fresa 
- pirruris = rico, pijo 
- piruja = prostituta 
- pirus = prostituta 
- pistache = pistacho 
- pito = pene 
- piyama (femenino) = pijama 
- pizarrón = pizarra 
- pizza hot chease = un tipo de pizza, tiene queso dentro de las orillitas 
- placa = matrícula de un coche 
- plata = dinero 
- plátano = pene 
- plática = conversación 
- p/aticar = 1. conversar, hablar con alguien; 2. contar algo a alguien 
- playboy = 'Vn giley con mucha lana que no tiene que trabajar y se la 
pasa en fiestas, viajando, gozando su dinero y ligándose puras chicas 
guapas." 
- playera = camiseta, normalmente sin botones y sin cuello 
- plomero = fontanero 
- pluma = bolígrafo 
- pocamadre = 1. simpático (sobre personas); 2. bueno, perfecto (sobre 
cosas) 
- pochismo = un anglicismo en el espanol 
- POCh0208 = mexicano norteamericanizado (agringado) o un 
norteamericano de origen mexicano 
- pollita = chica hermosa 
- pomada - hacerse pomada = pelearse, destruirse a golpes 
- pomo = botella de a/cohol 

204 Z nahuatlu peyotl (zámotek, červ). Cf. DRAE. 
205 Z nahuatlu pinolli (kukuřičná mouka). Cf. T.Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 79. 
206 Z nahuatlu piochtli. Cf. DRAE. 
207 Vytvořeno ze jména tropické rostliny hezkých květů pipiráceo a anlického slova nice. Cf. Mauricio 
Nelligan, op. cit., s. 68. 
208 Slovo z jazyka ópata potzico (kosit trávu). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 121. 
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- pompas = nalgas 
- ponchado = 1. pinchado (una IIanta); 2. musculoso, fuerte, tronado, 
mamey 
- ponchar = pinchar una IIanta 
- ponedor = droga que tiene fuertes efectos 
- poner = surtir efecto una droga 
- ponerle = joder, tener una relación sexual 
- ponerse sus moňos = hacerse ellla dífícil, exigente para alguna cos a 
- pop = estilo de música 
- popó = excremento, ca ca 
- popote209 = paja para sorber líquidos 
- poro = puerro (verdura) 
- porra = fans o partidarios que apoyan en voz alta (echar porras = apoyar, 
alentar) 
- postdoc = postdoctorado 
- póster = cartel 
- post-itlpostit = papelitos de colores para hacer apuntes, se pueden pegar 
(nombre de la marca más vendida de este producto) 
- pozole210 = guiso hecho de maíz, clado y chile 
- PRO = Partido Revolucionario Oemócrata 
- prepa/preparatoria = escuela prepartoria, equivalente al eou 
(bachillerato) en Espaňa, curso preuniversitario 
- PRI = Partido Revolucionario /nstituciona/ (o el Partido de Rateros 
Injustos); > priísmo; priísta 
- prieto = moreno, de piel y pelo oscuros 
- primaria/escue/a primaria = Educación General Básica 
- pritt = pegamento en barrita (nombre formado del nombre de la marca 
más vendida de este producto) 
- privada = conjunto de casas familiares separado por una valla, 
normalmente con servicios comunes 
- propela = propina 
- pucha = órgano genital femenino 
- pueblito = pueblecito 
- puesto = drogado, bajo /a influencia de una droga 
- pulque211 = vino de savia de agave 
- pulquería = bar, taberna donde venden pulque 
- Pumas = equipo de fútbol Los Pumas de la UNAM 
- pun = pedo 
- punk = pesado, agresivo, de rebeldes 
- puňal = homosexual 
- puňería = algo que hacen los homosexuales 
- pupilentesllentes de contacto = lentillas de contacto 
- putaňero = tramposo 
- putazo = golpe fuerte 
- putear/agarrar a putazos = pegar (dar varios golpes) 
- putería/putez = cosa que hacen los homosexuales 
- putiza/madriza/paliza = 1. acto de golpear; 2. en putiza = rápido 
- puto = 1. homosexua/; 2. afeminado; 3. insulto: desgraciado, ma/dito 

209 Z nahuatlu popotl. Cf. DRAE. 
210 Slovo z jazyka cachita posofi (vařit kukuřici). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 122. 
211 Z nahuatlu. Cf. DRAE. 
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- pyrex = vajilla de cristal especial diseňado para hornear (para aguantar 
temperaturas altas) 

- ť,Qué tanto? = ť,Cuánto? 
- quemacocos = ventana o plástico transparente en el techo de un coche 
- quemado = asoleado, bronceado por el sol 
- quemarse212 = perder el prestigio y respeto haciendo algo mal, 
cometiendo un error 
- quesadilla = tortilla de distintos tamaňos, hecha de masa de maíz o harina 
de trigo, se calienta en una sartén y se rellena de distintos ingredientes 
- quesito = cigarrillo de marihuana 

- rabo verde = un don Juan de edad madura que anda detrás de las 
mujeres 
- radio (femenino) = emisora de radio; (masculino) = aparato de radio 
- raja/rajita = vagina 
- rajarse = hacerse para atrás, no realizar 10 planeado, no cumplir 10 
prometido, acobardarse 
- ramera = prostituta 
- ranchera = 1. canción popular de los rancheros; 3. cantar las rancheras = 
ser muy bueno en algo complicado 
- rancho = finca grande, hacienda donde se crían animales 
- ranfla = prostituta 
- rapidín = relación sexual muy rápida 
- rasposo = corriente, vulgar (principalmente sobre personas) 
- rasurarse = afeitarse 
- ratear = robar 
- rating = clasificación, categoría, valoración 
- rato - al rato = 1. más tarde, dentro de un tiempo bastante largo; 2. al 
ratito = un poquito más tarde, dentro de un tiempo relativamente corto, 
desde minutos hasta horas más tarde, posponiendo la acción 
- rave = concierto que dura varios días, los participantes escuchan música 
electrónica, bailan y toman anfetaminas 
- rebasar = adelantar un coche 
- rebase = acción de rebasar 
- rebuena = muy buena, muy guapa 
- recámara = dormitorio 
- recibirse = graduarse, titularse, tomar un grade universitario 
- récord = el mejor resultado en algo 
- refraccionaria = taller de reparación de coches 
- refrigerador = frigorífico 
- regadera = ducha 
- regarla213 = hacer algo mal, cometer un error 
- registrado = certificado (correo) 
- regresar = devolver 
- regresarse = volver 

212 Výraz quemar (ponížit) pochází pravděpodobně z obddobí inkvizice. Cf. Ricardo Elizondo 
Elizondo, op. cit., s. 249. 
213 Utvořeno z výrazu regar/a ca/zada, jehož původ lze hledat v období, kdy se fekálie přepravovali 
na vozech a pokud unikaly, lidé křičeli í Vas regando /a ca/zadal Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 2001, 
s.138. 
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- rentar = alquilar 
- reputo = muy puto, insulto 
- resbalón = apodo común para las personas gordas y altas 
- resetear = reiniciar la computadora 
- resistol = pegamento líquido de color bianco (nombre de la marca más 
vendida de este producto) 
- retacharse = regresar, volverse atrás 
- retache = regreso 
- retén militar = control en el camino realizado por los soldados 
- retetarde = muy tarde 
- retirado = jubilado 
- retirarse = jubilarse 
- revenlreventón = juerga, fiesta (que se sale de las normas establecidas 
por la sociedad), salir por la noche con los amigos, irse/salir de reventón 
- reversa = marcha atrás 
- riata = muy bueno, chingón 
- ricardo = rico 
- rimmel = cosmético para pintarse las pestaňas (nombre de la marca más 
usada de este prod ucto) 
- rin = parte metálica en la que se ajustan las lIantas de los coches 
- rocola = aparato de música que se encuentra en los bares y en las 
cantinas, después de introducir monedas reproduce una canción que el 
cliente escoge, sinfonola 
- rodilla = apodo para los hombres calvos 
- rol = 1. papel; 2. paseo, vuelta 
- rola = canción 
- rompope = licor hecho de aguardiente, huevos, leche y canela 
- roperazo = regalo que una persona recibe y 10 usa como regalo para otra 
persona 
- rosticería = establecimiento donde preparan y venden pollos rostizados 
- roto = sin dinero 
- ruca = mujer, seňora vieja 
- ruco = viejo 
- ruletero = taxista 

- sabroso = 1. bonito, hermoso (especialmente sobre mujeres); 2. bien, de 
forma agradabele, excelentemente 
- saco = americana, chaqueta 
- sale/sale pues = de acuerdo, sí, vale 
- salón = aula en la escuela 
- jSalud! = interjección que se usa a la hora de estornudar una persona 
- sandwich/sándwich = bocadillo 
- sangrón = prepotente, presumido, arrogante 
- sape = golpe con la mano abierta que se da en la parte trasera de la 
cabeza 
- sardo = soldado 
- sartén = (masculino) 1. recipiente de cocina; 2. órgano genital femenino 
- secador de pelo = secadora de pelo 
- Secretaría de Relaciones Exteriores = Ministerio de Asuntos Exteriores 
- serpiente = ceveza 
- sexenio = seis aňos de presidencia de los presidentes mexicanos 
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- shock = susto 
- shorts = pantalón corto 
- show = espectáculo, especialmente un escándalo o problemas 
- siempre = definitivamente, por fin 
- sincronizada = dos tortillas de harina de trigo con jamón y queso en 
media 
- sinsonte214 = pájaro Mimus polyglottus, también cenzontelcenzontle/ 
zenzolote 
- sitio = página de internet 
- six-pack = empaque de seis botellas o latas de cerveza 
- snack = botana, tentempié 
- sniper = francotirador 
- software = programas para los aparatos modernos 
- sombrero de pique = Pique es el nombre de la mascota oficial dej mundial 
de fútbol México 1986, tenía un sombrero ranchero puntiagudo 
- sope = 1. tortilla de maíz de mayor grosor, frita y encima lIeva frijoles y 
carne deshebrada de pollo, res o cerdo, trozos de lechuga, crema, queso 
rallado y salsa verde o roja; 2. axila; 3. tonto 
- soporte técnico = servicio de ayuda técnica 
- spa = balneario elegante y lujoso, además de las aguas termales ofrece 
servicios como masajes, tratamientos de belleza, etc. 
- spray = atomizador, pulverizador 
- squirt = refresco de limón con sprite o seven up, es menos dulce 
- striptease/strip tease = club donde una o más personas se desnudan 
- suéter = jersey 
- súper = supermercado 
- súper babe = hermosa 

- tabaco = cigarrillo 
- tabacos = cigarrillos 
- tabique = tipo de ladrillo de elaboración rudimentaria (de lodo) 
- table-dance = club donde una o más personas se desnudan 
- tacha = ecstasy o pastilla de anfetamina 
- taco = 1. tortilla de maíz caliente acompaňada de varios tipos de carne, 
hay tacos de pastor, de bistec, de canasta (los lIevan vendedores en 
bicicleta en una canasta y están envueltos en un papel, tienen frijoles con 
queso o papa, son los más baratos), de na na (tienen tripas como cerebro, 
intestino, buche), de carnitas, etc.; 2. darse sus tacos = hacerse el 
importante, creerse más importante de 10 que en verdad uno es, presurmir; 
3. un taco = hombre muy guapo 
- tacuche = traje masculino (originalamente un uniforme) 
- talacha = trabajo manual, duro, rutinario y de poco prestigio 
- tamal215 = comida hecha de masa de maíz rellena de carne, mole y otros 
ingredientes, envuelta en una hoja de maíz o plátano 
- tamarindo = un policía - agente de tráfico 
- tapar = empastar un diente 
- taparosca = tapón de plástico que se po ne en las botellas de refrescos, 
etc. 

214 Z nahuatlu centzuntli (ten, který má čtyči sta (hlasů». Cf. DRAE. 
215 Z nahuatlu tama/lí. Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 130. 
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- taquear = sopear con la tortilla, cucharear con la tortilla 
- tarugada = tontería 
- tarugo = tonto, estúpido 
- team = equipo 
- teclas = pechos femeninos 
- tehuacán = agua mineral (nombre basado en el nombre de la marca más 
vendida de este producto: aguas minerales de la región de Tehuacán en 
Puebla) 
- tejocote216 = arbusto de la familia de las rosáceas, su fruto dej mismo 
nombre es comestible 
- telera = televisión 
- tella = botella 
- temblar = terremoto 
- tennis/tenis = 1. zapatos deportivos; 2. alzar los tenis = morir 
- teporocho = 1. vagabundo, persona sin recursos, sucia; 2. borracho 
- tequila217 = aguardiente hecho de agave 
- terracería = camino de mala calidad, sin pavimentar 
- test = prueba, examen 
- tianguis218 = mercado popular que se pone los fines de semana en 
lugares públicos, se venden productos variados, la mayoría de ellos no es 
comida (a diferencia de un mercado normal), por extensión se aplica a 
cualquier mercado donde y no declaran impuestos, mercado callejero 
- tienda departamental = conjunto de tiendas de autoservicio 
- tierra - echar tierra a = hablar mal de alguien o algo, criticar 
- timbre = sello postal 
- ti na = baňera 
- tinaco = depósito grande para almacenar agua en los techos de las casas 
- tinga de pollo = mezcla de pollo deshebrado con tomate y cebolla, es un 
tipo de guiso 
- tipo/tipa = persona 
- tiquetltiquete = comprobante de pago 
- tira219 = (femenino) patrulla, grupo de policías; (masculino) a un policía 
- tirar chorro = echar chorro cuando uno está perreando (tratando de ligar) 
- tirarle = 1. acostarse con; 2. criticar algo/a alguien, hablar mal de 
- tirarse - tirarse a una mujer = acostarse con una mujer 
- tiza220 = tiza usada en el juego de billar 
- tlacoyo = comida típica hecha de masa de maíz frita, generalmente con 
forma de rombo, relleno de frijoles 
- tlapalería221 = droguería donde se venden también productos de 
ferratería, pinturas, material eléctrico, utensilios para realizar trabajos 
manuales, etc. 
- TLC = Tratado de Libre Comercio 
- tomate222 = verdura, es verde y más pequeňo que el jitomate 

216 Z nahuatlu tetl (kámen) a xocotl (kyselý plod). Ibid., s. 132. 
217 Doslova místo, kde se vyskytuje množství jedlých plodů, plané zeleniny. Označuje nápoj, který 
začali vyráběť obyvatelé území stejného jménana na severu mexickíého státu Jalisco. Cf. Brian 
8teel, op. cit., s. 79. 
218 Z nahuatlu tianquiztli. Cf. DRAE. 
219 Pravděpodobně utvořeno zkrácením slova tirana. Cf. Mauricio Nelligan, op. cit., s. 80. 
220 Z nahuatlu tigatl (bílá hlinka). Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 78. 
221 Z nahuatlu tlapa/li (barva na malování). Cf. Jorge Mejía Prieto, op. cit., 1996, s. 135. 
222 Dei náhuatl tomatl. Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 83. 
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- tompeates = testículos, cojones; 2. caer en puros tompeates = ser 
antipático) 
- top = 10 mejor 
- tope = obstáculo en el camino hecho para que los coches disminuyan la 
velocidad, guardia tumbado 
- topless = "con los chuchulucos al aire" 
- toque = porro, cigarro de marihuana 
- toquín = una fiesta en la que to ca un grupo de música 
- toronjudo = redondeado, gordito 
- torre - dar en la torre = 1. vencer a alguien, aniquilar, destruir, herir, 
sinónimo de dar en la madre; 2. romper, destruir algo 
- torreta = luces rotativas, luces estrobiscopicas colocadas encima de los 
vehículos de policía 
- torta = 1. pan calentado y relleno de diferentes tipos de came, queso, 
etc.; 2. mujer joven 
- tortear = 1. hacer las tortillas; 2. manosear, tocar el cuerpo, generalmente 
las nalgas de una mujer 
- tortilla = alimento en forma de oblea, hecho de maíz o harina y tostado o 
frito, se usa diario para acompanar la comida 
- tortillería = lugar donde hacen las tortillas 
- tostada = comida típica hecha de una especie de tortilla de maíz dura en 
la que se unta una capa de frijoles, pollo deshebrado u otro tipo de came, 
crema, queso rallado y salsa verde o roja 
- tostón = 50 pesos, nombre de varias monedas antiguas, otros sinónimos 
son toleco/tostada/un quinti/lo 
- trácala223 = tramposo 
- tracalear = enganar, defraudar 
- trailer/tráiler = camión de carga grande con remolque 
- trajinera = fiesta celebrada en los barcos de Xochimilco (significado 
original = embarcación de transporte) 
- trancazo = golpe fuerte 
- transa/tranza = tramposo, estafador, persona que engana 
- transar/tranzar = enganar, estafar, robar a alguien 
- trastes = cacharros, utensilios de cocina 
- triplay = conglomerado de madera 
- tronar = 1. suspender en un examen o una materia; 2. terminar un 
noviazgo 
- trucha = astuto, sagaz 
- tup per = recipiente de plástico para conservar y transportar comida 

- unicel = poliespan 
- una - ser ufJa y mugre = tener una relación muy unida, formado de la 
frase coloquial < ser ufJa y came 

- vaciado = simpático, formidable 
- vacilar = hacerle una broma a alguien, tomarle el pelo a alguien 
- valedor = un conocido de alguien quien es capaz de conseguir casi 
cualquier cos a 

223 Trácala pochází z kriminálního argotu, utvořeno ze španělského trápala. Cf. Jorge Mejía Prieto, 
op. cit., 1996, s. 136. 
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- valemadrista = persona a la que todo le vale madres, indiferente, cínica 
- valer = 1. no importar, valerle madres a alguien = ser indifierente; 2. 
romperse 
- valet parking = servicio de estacionamiento donde un empleado se IIeva 
el coche y 10 estaciona 
- varo/baro = dinero 
- varos/baros = pesos mexicanos, moneda nacional 
- ve chica = nombre de la letra "v" 
- vecindad = condominio donde viven personas de nivel social bajo 
- veinte - caerle el veinfe = darse cuenta, percatarse 
- venirse = correrse, IIegar al orgasmo (usado en segunda y tercera 
persona) 
- verga = 1. de la verga = muy mal, muy malo; 2. ser una verga = ser el 
mejor en algo; 3. valer verga algo = ser indiferente, no preocuparse por; 
romperse; fracasar algo; 4. pasado de verga = insulto, idiota; 5. pelar la 
verga = cf. pelársela 
- vergazo = golpe 
- verle la cara a alguien = enganar (posiblemente viene de < Te vieron la 
cara de pendejo.) 
- video = video, puede referirse a una película en video, una canción que 
ponen en la televisión « video clip), una grabación en video; > cámara de 
video; videojuego 
- videocasetera = aparato para ver las películas en video 
- vieja = 1. esposa; 2. novia; 3. mujer; 4. chava, nina 
- visa = visado 
- vocho/bocho = Volkzwagen Beetle 
- volada - de volada = rápidamente, precipitadamente 
- volarle los sesos = matar (dar un tiro en la cabeza) 
- volarse = robar 
- voltear = girar, dar media vuelta 
- vuelta - dar vuelfa = girar 

- website = página de internet 

- xlequis = denota indiferencia; una cosa X = una cosa cualquiera; equis o 
ye cosa = cualquiera, una u otra cosa 

- ye = nombre de la letra "y" 
- yoghurt = yogur 
- yuca = apodo común para personas que tienen la cabeza muy grande 
- yuppie = persona joven, profesional en 10 que hace, activa, de grandes 
ingresos económicos 

- zacate224 = hierbajo, estropajo, hierba usada como forraje 
- zafado = loco 
- zafarse = soltarse, dislocarse, excluirse 
- zapote225 = árbol y fruta tropicales 
- zeppelin = globo dirigible (nombre del constructor y de la marca) 

224 Z nahuatlu cacatl. Cf. T. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utrilla, op. cit., s. 85. 
225 Z nahuatlu tzapotl (jakýkoliv sladký plod). Cf. DRAE. 
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- zípper/zíper = cremallera 
- zócalo = plaza principal 
- zopilote226 = pájaro Cathartes aura, especie de buitre 
- zurrar = defecar, cagar 

226 Z nahuatlu ztopí/otl. Cf. 1. Buesa Oliver, J. M. Enguita Utri/la, op. cit., s. 82. 
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Závěr 

Hlavním důvodem, proč jsem si pro diplomovou práci zvolila právě 

toto téma, byl fakt, že jsem se během studia španělštiny zajímala 

o slovní zásobu hovorové mexické španělštiny a nenalézala pro její 

studium dostatek pramenů. Domnívám se, že se mi díky poměrně 

velkému množství nashromážděného jazykového materiálu podařilo tuto 

rovinu jazyka lépe poznat. Cílem práce bylo ji analyzovat. 

První část práce spočívala v prostudování odborné literatury týkající 

se jazyka a mexické španělštiny, neboť rysy typické pro mexickou 

španělštinu obecně se pochopitelně odrážejí v jazyce tamní moládeže. 

Tyto poznatky jsou uvedeny v teoretické části práce v kapitolách 

analyzujících slovní zásobu jazyka a vliv cizích jazyků na slovní zásobu 

obecně. Po nich následují diatopická charakteristika mexické 

španělštiny, tj. vliv nativních jazyků, především nahuatlu a vliv angličtiny, 

a diastratická a diafasická charakteristika mexické španělštiny. Nejdříve 

jsou teoreticky uvedeny slang a argot a informace o nich jsou poté dány 

do souvislosti s mexickou vysokoškolskou mládeží. Charakterizovány 

jsou také jednotlivé funkční styly a role afektivnosti a expresivity 

v jazyce. Jak jsme zjistili, k hovorové rovině španělštiny mexické 

mládeže patří také mexický lidový jazyk, jazyková hra, a/bur, lichotky, 

rčení i vtipy. 

Dalším krokem v metodologickém postupu byla aplikace teoretických 

poznatků na autentický jazykový materiál. Díky magnetofonovým 

nahrávkám rozhovorů s 38 studenty mexických vysokých škol a 

ostatnímu nashromážděnému jazykovému materiálu se podařilo získat 

dostatečné množství výrazů, jež vypovídají o slovní zásobě mexické 

vysokoškolské mládeže. Za důležité považuji především výrazy 

související s diatopickými znaky jazyka, tj. výrazy charakteristické právě 

pro mexickou španělštinu, ať již pro jazyk spisovný, nebo hovorový. 

Výrazy z jazyka nahuatl byly v případě našich respondentů užívány 

především v hovorovém jazyce, s výjimkou těch, na které jsem 

poukázala (výrazy, které své španělské ekvivalenty vytlačily téměř nebo 
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úplně: huarache, papa/ote, tiza). U anglicismů jsme nalezli jak případy, 

kdy je mluvčí užívali v registru spisovného jazyka, tak případy, kdy je 

použili především pro ozvláštnění výpovědi, vyjádření expresivity, 

humoru apod. Jednalo se o vzdělané mluvčí, proto dle mého názoru 

anglicismy užívali častěji než méně vzdělaní lidé, navíc je často psali 

anglicky a nedbali na to, že se mnohé z nich již ve spisovné španělštině 

přizpůsobily systému španělského jazyka. V excerptech jsme nalezli i 

výrazy umožňující provést diastratickou analýzu studovaného jazyka. 

Jedná se o marinerismy a dále především o výrazy hovorové, slangové 

a argotické a o mexické kalambury, lichotky včetně vulgárních lichotek 

uváděných dívkami, vtipy, rčení a další "trefné výrazy". Zde je patrný vliv 

jazyka mexické nízké sociokulturní vrstvy. 

Díky množství nashromážděného jazykového materiálu bylo možné 

sestavit synonymické řady a označit takzvaná klíčová slova, tj. slova, jež 

mají v hovorovém jazyce řadu různých významů. V případě synonymie 

se jedná o výrazy označující lidské vylučování a další skatologická 

témata, alkohol, krádež, přátelství, části lidského těla (hlavu, penis, 

vagínu, ňadra), krásu žen i lidské defekty (hloupost, bláznovství, stáří). 

V jazyce mexické vysokoškolské mládeže jsme našli následující "klíčová 

slova": cabrón, cagar, chingar, cu/o, huevo, madre, onda, pedo, puta. 

Součástí práce je rejstřík sebraných výrazů. Jako nejvhodnější 

postup zpracování rejstříku byl zvolen výklad jednotlivých výrazů 

ve španělštině nebo uvedení synonym. U výpůjček z nativních jazyků i 

dalších výrazů charakteristických pro mexickou španělštinu jsou 

uvedeny také jejich možné etymologie. 

Je mým cílem, aby tato práce, vycházející z výše uvedených zdrojů, 

přispěla k širšímu obeznámení s významy těch lexikálních obratů, jež se 

v současných slovnících a dostupných jazykovědných pracích doposud 

neobjevují vůbec, nebo pouze vomezené míře, a které, jak se 

domnívám, mohou posloužit širší španělsky mluvící veřejnosti všech 

věkových kategorií k většímu porozumění kontextu promluv či textů 

v mexické španělštině a k lepší orientaci v jazyce, reáliích a mohou 

ovlivnit nazírání na společenskou skutečnost očima mexické mládeže. 
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Resumen 

EI presente trabajo se concentra en el léxico del espaňol de México, 

variante de espaňol, en concreto del ha bla de los estudiantes 

universitarios de la Ciudad de México. Para los que no cuenten con la 

posibilidad de conocer la lengua de los jóvenes mexicanos, ya sea por 

razones geográficas, ya sea por circunstancias sociales, es un mundo 

muy difícil de conocer aunque muy interesante y peculiar. 

AI analizar los diferentes rasgos del léxico de los jóvenes mexicanos 

dividí el trabajo en tres partes. La primera de ellas es teórica y estudia 

los principales aspectos del idioma y de su léxico desde diversos puntos 

de vista. La segunda parte sigue la misma estructura y presenta 

ejemplos concretos del habla juvenil. En la tercera parte, lista de 

expresiones, se reúnen todas las expresiones recogidas para los 

propósitos de este estudio, organizadas por orden alfabético, con sus 

respectivas explicaciones o sinónimos. 

En la parte teórica se contempla el idioma desde varios puntos de 

vista: cuestiones dej vocabulario de la lengua, diferentes maneras de 

enriquecimiento dej vocabulario, influencias de otras lenguas, aspectos 

diatópicos, diastráticos y diafásicos de la lengua y deJ espaňol de 

México. 

En el habla juvenil estudiada se reflejan los rasgos dej espaňol de 

México, es decir, sus rasgos diatópicos. A parte de las diferencias entre 

el espaňol de México y el de Espaňa, el dialecto de la Ciudad de México 

es peculiar desde varios puntos de vista. Uno de ellos son las 

circunstancias bajo las cuales el espaňol fue traído a este territorio: el 

descubrimiento y la subsecuente colonización de México por los 

espaňoles duró muchos aňos y según los Iinguistas mexicanos IIegaron 

a este territorio espaňoles cultos de la co rte real y más tarde también 

colonizadores de otras regiones de Espaňa, por 10 cual éstos no ha blan 

de la existencia de andalucismos en el espaňol de México, excepto la 

costa oriental. 

En el habla de los jóvenes mexicanos encontramos también 
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préstamos de las lenguas indígenas, inglés, italiano, francés, etc. Los 

motivos de estos préstamos son variados, no se trata solamente de la 

necesidad de poner nombre a nuevos objetos o conceptos (en la 

historia, por ejemplo, a todo 10 nuevo con 10 que los conquistadores se 

encontraban en el mundo que descubrieron, para ello el espafiol tomó 

muchos préstamos de las lenguas indígenas: principalmente de las 

lenguas de las Antillas, del quechua, tupí-guaraní, etc.). EI espafiol de 

México cuenta con muchos préstamos léxicos del náhuatl, 10 que se 

debe a que durante la conquista de México por los espafioles los 

aztecas y su lengua dominaban gran parte del territorio mexicano. En la 

Ciudad de México actualmente viven pocos hablantes que dominen el 

náhuatl, por 10 cual los lingOistas en este caso hablan del sustrato 

náhuatl. Vimos que actualmente la mayoría de los préstamos del 

náhuatl forma parte del registre cOloquial. 

Los cambios más notables y más rápidos en la lengua suceden en el 

campo del léxico, hoy día los préstamos de otras lenguas sirven 

prinCipalmente para dar nombres a las novedades de la sociedad 

moderna. Hay que hacer notar que los préstamos de otras lenguas 

pueden suceder gracias al contacto entre las culturas y sus lenguas. 

Debido a la situación geográfica, cultural y económica, el inglés tiene 

mucha influencia sobre el espafiol de México, sin embargo, los 

lingOistas mexicanos opinan que esta variante del espafiol no cuenta 

con más anglicismos que las demás variantes. 

A continuación analizamos también los aspectos sociales que 

estudia la sociolingOística y diferentes definiciones y terminología en 

cuanto al argot, caló, germanía, jerga, jerizonga y slang. Este tipo de 

léxico es usado también por los adolescentes y su uso constituye un 

rasgo importante de su rebeldía en contra de las autoridades, esfuerzo 

de diferenciarse, expresar su singularidad y, al mismo tiempo, de 

incorporarse a cierto grupo social. 

A continuación ofrecimos datos importantes sobre las diferencias 

diastráticas y diafásicas concretas en el habla entre los diferentes 

miembros de la sociedad. Vimos que en la lengua existen diferencias 
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diastráticas, los hablantes cultos usan diferente léxico que los hablantes 

de la sociedad baja. EI hablante escoge el léxico según las 

circunstancias en las cuales la comunicación está sucediendo. Tiene en 

cuenta el tema dej que está hablando, el lugar de la comunicación o el 

canal, la persona con la que está hablando, es decir, su posición social, 

sexo y el grade de la intimidad de su relación. Se trata de características 

y diferentes circunstancias del uso dej léxico de cierto registro, 

principalmente dej léxico perteneciente al slang y argot u originario en 

éstos. 

La capital de México es un territorio extenso con más de 15 millones 

de habitantes, muchos de ellos inmigrantes de otras partes de México, 

que pertenecen a muy diversos estratos sociales y están en contacto, 10 

cual se refleja también en su lengua. Otro rasgo importante dej léxico de 

la Ciudad de México es que el ha bla de sus habitantes incultos y más 

pobres sirve de fuente para el habla coloquial de otras ca pas de la 

sociedad, incluyendo el habla de los jóvenes universitarios. Por ello 

presentamos el habla popular de los mexicanos, característica por el 

incesante juego con el léxico, dobles sentidos y obsesión por la 

sexualidad en la lengua. 

Los jóvenes universitarios mexicanos cuya lengua analizamos viven 

en un ambiente urbane y se agrupan en grupos sociales según 

diferentes motivos (estudios, pasatiempos favoritos, etc.). Otro enfoque 

importante para entender el tema dej léxico de los jóvenes mexicanos 

son los rasgos sociolingOísticos de las generaciones de la juventud 

mexicana a partir de los aňos cuarenta del siglo XX. Oesde entonces se 

estudian también los rasgos sociolingOísticos de las generaciones 

mexicanas, en nuestro caso se trata de las peculiaridades de las 

generaciones denominadas "hippies", "yuppies", "generación x", 

"generación y" y los "8'8's". 

En la segunda parte analizamos ejemplos concretos dej ha bla 

juvenil. Nuestro objetivo era reunir y analizar el léxico coloquial usado 

entre los estudiantes mexicanos. Presentamos las expresiones 

lingOísticas concretas, recogidas para los propósitos dej presente 
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trabajo entre 38 estudiantes universitarios de filosofía, filología hispánica 

e inglesa y economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y 

de dos universidades privadas (ITAM e IBERO) de la Ciudad de México. 

EI material recogido consiste en grabaciones de conversaciones entre 

estudiantes de dichas universidades, correos electrónicos que envían, 

páginas de internet, dos cuentos escritos por uno de los estudiantes y la 

película "Y tu ma má también". 

Gracias a nuestro material lingOístico pudimos conocer el léxico 

característico para el espanol de los jóvenes mexicanos desde el punto 

de vista diatópico (expresiones que difieren en género: la gripa; acento: 

trijol; prefijo: engrapadora o sufijo: a celerada; palabras de origen 

náhuatl: chamaco; chapulín, escuincle, naco, tianguis y anglicismos: 

clóset, checar, light, haciendo notar que oscila la ortografía del léxico 

coloquial y de los préstamos de otras lenguas, 10 que corresponde al 

nivel de asimilación al sistema de la lengua espanola, por ejemplo: 

bistec/bisté, bugaló/bungalow, guaraches/huaraches. 

También pudimos averiguar que, en su mayoría, se toman 

préstamos del inglés, con diferencias diastráticas causadas por el nivel 

de educación del hablante; los mexicanos que dominan el inglés usan 

con más frecuencia los préstamos de este idioma. 

EI léxico de los jóvenes universitarios mexicanos destaca por su 

expresividad, riqueza, libertad en la elección del vocabulario yaparecen 

en él muchas expresiones coloquiales y del slang y argot del espanol 

mexicano, también palabras procedentes del slang marítimo (amarrar, 

jalar) , muchos juegos de palabras, dobles sentidos, chistes, groserías, 

piropos, albures, dichos y dicharrachos, etc. Se trata de la influencia del 

habla de la sociedad baja, copian principalmente las groserías que ellos 

usan e inc/uso sus faltas gramaticales (chambiar, chipotió, hicistes). 

EI habla de los jóvenes mexicanos también abunda en sinónimos de 

los siguientes conceptos (Pilar Daniel los denomina "conceptos eje"): 

robar, detecar, vomitar, borracho, emborracharse, mujer hermosa, 

amistad, coito, diferentes partes del cuerpo humano, principalmente de 

la cabeza y del pene, etc. 
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En el ha bla estudiada, algunas voces tienen numerosos usos de 

significado muy variado, Pilar Daniel las denomina "palabras eje". En 

nuestro caso se trató de las palabras cabrón, cagar, chingar, cu/o, 

huevo, madre, onda, pedo y puta. 

La tercera parte, muy importante para el correcto entendimiento de la 

anterior, está compuesta por todas las expresiones dej material 

lingOístico recogido que fueron consideradas como características para 

el léxico del habla de los jóvenes mexicanos. No se trata de un intento 

de elaborar un diccionario de mexicanismos, cosa fuera de nuestras 

posibilidades. No obstante, se trata de expresiones cuya mayoría no 

aparece en los diccionarios o estudios de la lengua existentes aunque 

muchas de ellas 10 merecerían; al menos en los diccionarios 

profesionales especializados, útiles por ejemplo para traducciones de 

obras literarias o artísticas, (películas, etc.) en las cuales nos podemos 

encontrar con muchos ejemplos de este léxico. 

Uno de los problemas de las fuentes accesibles (diccionarios, 

estudios lingOísticos, etc.) es que muchas veces ya están anticuados, 

por 10 cual muchas de las expresiones que en ellas aparecen la 

juventud actual ya no usa o las usa con otro significado: por ejemplo 

ace/érame e/ cáncer (regá/ame un cigarri/lo, ya no se usa), mamón 

(antes = estúpido, ahora = prepotente), fJero (antes = compafJero, 

amigo, ahora = naco), suave (bonito, fantástico, ya no se usa), va/edor 

(antes = amigo, ahora = un conocido de a/guien quien es capaz de 

conseguir casi cua/quier cosa), vibras (sentimientos, ya no se usa). 

Sin embargo, este tipo de léxico no es accesible al público y la única 

manera de obtenerlo fue sólo por media de un trabajo de recolección 

directa en el lugar de su uso y de un análisis detallada y exigente en 

tiempo. Las expresiones de la lista están explicadas en espaňol, ya que 

su traducción a otro idioma, en nuestro caso a la lengua checa, 

resultaría no sólo difícil, sino imposible, porque, según mi opinión, 

traducir el léxico coloquial causaría confusiones e incorrecciones, visto 

que se trata de una cuestión muy relacionada con el caso concreto en 

que la voz fue usada y, al mismo tiempo, requeriría el conocimiento 
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perfecto de dichas expresiones en checo. Además, el vocabulario 

coloquial expresa emociones fuertes que, al traducirlas a otra idioma, 

siempre pierden rasgos importantes yacentes de las costumbres de 

dado ámbito sociolingOístico y de los hablantes/emisores. Considero 

que al traducir este tipo de léxico siempre es más conveniente encotrar 

su equivalente que traducirlas literalmente. 

Otro elemento importante de la lista de expresiones son las palabras

préstamos, principalmente de las lenguas indígenas, en especial dej 

náhuatl, de las que fueron encontradas sus posibles etimologías. 

Aunque este trabajo parte de un material lingOístico relativamente 

reducido, teniendo en cuenta su extensión, éste resulta suficientemente 

extenso y contiene muchos ejemplos de léxico particular del espacio 

sociolingOístico en cuestión, por 10 cual puede servir de fuente para 

quienes deseen conocer este léxico y, a su vez, corresponde al terna y 

a los propósitos de esta tesis. 
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