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ÚVOD 

V této diplomové práci jsme se rozhodli zabývat 

problematikou slangů. Zároveň jsme se pokusili o tvorbu vlastního 

slangového slovníku. Předmětem se stal slang sportovní, konkrétně 

veslařský. 

Práce je rozdělena do čtyř základních částí. 

V první části se zabýváme slangem a jeho funkcí ve slovní 

zásobě, náhledem na problém slangu v českých jazykovědných 

kruzích a také kritérii pro dělení slangu. 

Druhá část je věnována jazykovým a mimojazykovým 

aspektů tvorby slangismů, slovotvorným procesům v současném 

slangu a jednotlivým způsobům obohacování slovní zásoby 

veslařského slangu. 

Ve třetí části bylo naším cílem popsat práci lexikografa, která 

předchází vzniku jakéhokoliv slovníku a na jejím principu popsat 

sběr materiálu pro naši práci. 

Čtvrtá část práce je samotný slovník veslařského slangu a 

popis jeho vzniku. Sám o sobě je rozdělen na jedenáct kapitol a 

obsahuje 128 hesel. Ve třech obrazových přílohách pak obsah 

některých kapitol doplňují názorné náčrtky. 

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je slang: 1. mluva 

příslušníků určitého zaměstnání, 2. mluva uzavřené společenské 

skupiny spojené společným zájmem (/hornický s., železničářský s., 

s. sportovní, s. studentský aj.), 3. mluva společenské spodiny, 

argot, periferní slang. 

Encyklopedický slovník češtiny o slangu mluví jako o součásti 

národního jazyka, který má podobu nespisovné nebo hovorové 

vrstvy speciálních pojmenování, realizované v běžném, nejčastěji 

polooficiálním a neoficiálním jazykovém styku lidí vázaných stejným 

pracovním prostře " nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak 



к specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako 

prostředek vyjádření příslušnosti к prostředí či к zájmové sféře. 

Může jít o úzus příslušníků určitého zaměstnání (profesionální 

slang), nebo určité společensky klaně nebo neutrálně hodnocené 

skupiny lidí spojených určitým zájmem (skupinový slang). 

Odkud se slovo slang vzalo? Jak uvádí Slovník spisovného 

jazyka českého, pochází z angličtiny. První nalezená zmínka o něm 

pochází z roku 1758, přičemž by se dalo považovat za dějové 

jméno ke slovesu „to sling" (= vrhat, házet). Podle E. Partridga 

pochází slovo slang z norštiny, M. Makoviskij pokládá slang za 

slovo pocházející z cikánštiny, nebo ze severoanglických dialektů, 

jazykovědci E. Klein a W. W. Skeat se domnívají, že toto slovo 

pochází původem ze skandinávských jazyků. Klein původní význam 

vysvětluje jako „házení hubou", Skeat stejně jako Kopečný jím 

označuje styl jazyka žebráků. Jedná se tedy o pojmenování 

zvláštního stylu „zpěvného" a „lstivého" jazyka žebráků prosících o 

almužnu (Klein 1967, Skeat 1961). 

Zajímavé je, že první etymologií slova bylo spojení typu 

„student's language", „soldier's language", ze kterého byla 

zachována pouze část „s'language", z níž bylo ponecháno prvních 

pět písmen. Těchto pět písmen nám pak dává slovo slang. 

V překladu znamená „něčí jazyk". 

Pojmenovávací motivací slangových názvů bývá potřeba 

pojmenovat nové jevy skutečnosti, nově pojmenovat již 

pojmenované jako projev snahy o jazykové vyjádření variability 

efektivního života. Tato variabilita se jeví jako úsilí o originálnost 

výrazu a jeho aktualizace, jako smysl pro hravost a exkluzívnost. 

Obojí motivace je v přímé souvislosti se značnou a stále rostoucí 

specializací lidské činnosti. Tak se slangové názvy jeví 

v současném jazyce jako specifická a nikoliv bezvýznamná součást 

slovní zásoby (Hubáček, 1979). 



I. SLANG A JEHO FUNKCE VE SLOVNÍ ZÁSOBĚ 

Slova slangová jsou slova charakteristická pro určitá 

prostředí zájmová, popřípadě pracovní (např. slang sportovní, 

studentský, vojenský). Základní motivací pro vznik slangových 

výrazů je vedle potřeby pojmenovat nové jevy skutečnosti hlavně 

snaha a potřeba nově a mnohdy výstižněji pojmenovat už 

pojmenované a vyjádřit tak postoj mluvčího ke skutečnosti. Ke 

slovu se zde dostává hra s jazykem a jazykový humor, ale i parodie 

či snaha po vyjadřování výjimečnosti, smysl pro exkluzívnost, úsilí o 

originálnost výrazu. Slang nedbá na přesnost, libuje si v obraznosti 

a v kupení synonym. Slang nevytváří ucelený jazyková systém. Je 

to nestrukturní jazykový útvar bez samostatné hláskové a 

gramatické stavby, ale s rozvinutou slovní zásobou odpovídající 

pracovním nebo jiným zájmům příslušné skupiny lidí, která ho 

používá. 

1.1 SLANG V ČESKÉM POJETÍ 

Slangem se u nás zabývali a zabývají mnozí lingvisté. Mnoho 

názorů na slang se prodiskutovalo na konferencích o slangu a 

argotu, které se nepravidelně konají v Plzni pod patronátem 

Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Co tedy o 

„nekonvenční češtině", jak slang nazývá Ouředník (Ouředník, 

1992), říkají jazykovědci? 



1.1.1 VÁCLAV ERTL 

Jedním z prvních badatelů v tomto oboru byl Václav Ertl, 

který se v roce 1924 pokusil o soustavnější výklad pojmu slang. 

Jeho článek v časopise Naše řeč byl reakcí na ukázku rozhovoru 

studentů z časopisu Český lid, jejímž autorem byl Otakar Svoboda, 

který studenty za takový jazykový projev hrubě odsoudil. Ertl se tuto 

mluvu nesnažil obhajovat, ale chtěl spíš ukázat, že tímto stylem 

nehovoří mezi sebou jen studenti. Podle Ertla je to spíš „pražský 

argot neboli slang", (Ertl, 1924, s. 59) Dále říká, že „slang je způsob 

řeči, který se rodí v ulicích velkých měst, nenáleží určité vrstvě 

společenské ani určitému stavu, nýbrž všem, kdo jsou proň 

psychologicky disponováni. Jako jazyk obecný a nářečí, má i slang 

se spisovnou řečí mnoho společného, ale od řeči obecné (i od 

dialektu) se liší tím, že se jazyk vulgární vyvíjí přirozeně a 

bezděčně, kdežto výrazy tvořící podstatu slangu vznikají vědomě a 

účelně." (Ertl, 1924, s. 59). Psychologický základ pro využití slangu 

je snaha vyhledávat a vytvářet originální a překvapivé výrazy, které 

by nahrazovaly běžná slova. Slang tvoří jen proto, aby překvapoval, 

šokoval či zarážel. Využívá metafory, přejímá slova odkudkoliv, 

zkracuje a jeho slovní materiál se velmi rychle opotřebovává. Ertl 

dále poznamenává, že škodlivý vliv slangu na spisovný jazyk je 

nepatrný, neboť se prakticky nedotýká vnitřní podstaty a struktury 

řeči. V závěru ještě podotýká, že by bylo vhodné pražský slang 

probádat podrobněji, a také usuzuje, že občas může každý sáhnout 

ve svém projevu po nějakém slangovém výrazu a vhodně jej použít. 

1.1.2 FRANTIŠEK OBERPFALCER-JÍLEK 

Roku 1927 se František Oberpfalcer-Jílek ve zprávě o 

knize ..Zum tsechischen Rotwelsch" zmiňuje o dialektech sociálních, 
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tzv. jazycích zvláštních. Poukazuje na to, že svou vlastní 

specifickou mluvu používají nejen různá povolání, ale i skupiny lidí, 

spojené určitým zájmem. V této zprávě také navrhuje rozlišit slang 

jako mluvu stavovskou a argot jako jazyk zločinců. V roce 1932 

vychází jeho publikace „Jazvkozpyt". kde se vrací к rozlišení slangu 

a argotu. V této knize přestává užívat termín sociální dialekt a 

přechází к termínu slang. V roce 1934 pak vydal stať „Argot a 

slangy", dodnes považovanou za základní a výchozí práci této 

problematiky. Zabývá se v ní nejen slangem (studentským, 

vojenským, mysliveckým, sportovním...), ale zejména argotem 

jakožto mluvou společenské spodiny a kriminálních živlů. 

Naznačuje také pravděpodobný původ slova slang. Uvádí, že je 

zřejmě z angličtiny, přičemž první slabika z „language" je spojena 

s koncovkou 's, která v angličtině pomáhá tvořit přivlastňovací pád, 

např. soldier's language = vojenská mluva. Slang je pro něj 

zvláštní mluva určitých společenských skupin. Pro jazyk lidí bez 

stálého povolání, tedy příslušníků podsvětí, ustavuje termín argot, 

který nahrazuje do té doby užívané označení hantýrka. Zároveň 

uvádí, že hranice mezi slangem a argotem je nejednoznačná, 

neboť obě formy jazyka si navzájem přejímají jednotlivá slova, 

v obou se projevuje tzv. jazykový sport ( jazykové výrazy jsou stále 

nahrazovány novými, vzrůstá tak synonymita), vznik nových 

pojmenování jak u slangu, tak i u argotu je motivován stejně, 

využívají zpodstatňování přídavných jmen, krácení slov, sémantické 

tvoření, komolení slov přejatých, odvozování. Zahrnuje oba do 

přirozených forem jazyka a slangy chápe jako „sociální 

diferencování jazyka mluveného". (Oberpfalcer, 1934, s. 312). 

Rozdíl mezi slangy a argoty vidí Oberpfalcer-Jílek v tom, že argot je 

nástrojem boje proti společnosti a prostředkem posílení uzavřenosti 

společenství lidí, které jej používá. Argot má chránit před 

prozrazením, argot je vlastně tajný jazyk. Oberpfalcer se na 
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výzkumu argotu značně podílel, v meziválečném období bylo 

uskutečněno několik úředních sběrů argotických výrazů a právě 

František Oberpfalcer byl autorem dotazníků pro tento sběr. 

1.1.3 PAVEL TROST 

Pavel Trost se к argotu vyjádřil ve dvou studiích. První 

článek vyšel v roce 1935 v časopise Slovo a slovesnost a jmenoval 

se „O pražském arqotisování". Trost zde hovoří o tom, že argot 

proniká mezi velkoměstský proletariát a velkoměstskou smetánku. 

Původ je podle něj v poválečném zrození velkoměsta a jeho horní 

společenské vrstvy, která má potřebu ukázat, jak se „emancipovala 

z maloměšťáctví" (Trost, 1935, s. 106). Argot je permanentní negací 

a vzpírá se platnému jazykovému řádu jako formě sociální 

vázanosti. Mluva velkoměstské spodiny se prolíná do mluvy spodní 

vrstvy vůbec. Na závěr studie poukazuje na to, že již nejvyšší 

francouzská společnost za vlády Ludvíka XV. si pohrávala 

s argotem. 

V tomtéž roce také reaguje na Oberpfalcerův příspěvek 

z Československé vlastivědy svým článkem „Argot a slang" 

v časopise Slovo a slovesnost. Poukazuje na to, že je vhodným 

východiskem diskuse o základních otázkách bádání o argotu. 

V článku rozebírá Oberpfalcerovo rozlišení slangu a argotu; argot je 

zvláštní jazyk zločinců z povolání, slangy jsou zvláštní jazyky všech 

ostatních skupin. Jak argot, tak i slang považuje za druh stavovské 

mluvy. Trost se odvolává na myšlenky dánského jazykovědce Otty 

Jespersena, který vymezil argot jako tajný jazyk, slang jako mluvu 

subjektivní emancipace z objektivně jazykového řádu a jazyk 

stavovský jako soubor technických termínů a formulí určitého 

povolání. Stavovský jazyk nemá věcnost odborného jazyka, 

odborný jazyk se liší od stavovského tím, že podlehl intelektualizaci 
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a sekularizaci. Trost se vyjadřuje i к termínu hantýrka. 

Charakterizuje ji jako vyjadřování skupin ve středověku 

považovaných za nepočestné (např. prostitutky). Hantýrka podle 

něj představuje jazykovou vázanost, kdežto argot ji popírá. 

Hantýrka je zvláštní langue, ale argot směřuje spíše к parole jako 

neustálá destrukce obecné normy. Trost dále upozorňuje na to, že 

etymologické bádání o starších prvcích českého argotu je spjato 

s výzkumem německého rotwelsch (= argot, hantýrka). Argot také 

obsahuje prvky, které mají původ v kruzích bohémy a odpadlé 

inteligence. 

1.1.4 ADOLF KELLNER 

Dialektolog Adolf Kellner (1954) nazývá slang vrstvovým 

nářečím (společenské, sociální), tzn. slangové termíny jsou podle 

něj soubory výrazových prostředků používaných určitými 

společenskými vrstvami, resp. třídami. Vyčleňuje tři typy vrstvových 

nářečí. Prvním typem je mluva lidí spojených stejnou prací svého 

zaměstnání. Každé povolání má své termíny či formulace, které 

přirozeně vyplývají z věcných potřeb mluvčích. Druhým typem 

vrstvového nářečí je podle Kellnera slovník různých zájmových 

skupin, jakými jsou podle něj např. studenti, vojáci, číšníci či 

myslivci. Mluvu těchto skupin označuje jako slang. Třetím typem 

vrstvového nářečí je jazyk společensky izolovaných vrstev, jako 

příklad uvádí hantýrku, kterou chápe synonymně s termínem argot. 

Hantýrka vznikla ze snahy po výlučnosti a nesrozumitelnosti 

projevu. Základní rozdíl mezi slangem a argotem na jedné straně a 

mluvou příslušníků různých zaměstnání na druhé straně tkví v tom, 

že první jmenovaní slova z běžného jazyka nahrazují jinými a nebo 

slovům z běžného jazyka dávají nový a neobvyklý význam, zatímco 

druzí se při pojmenování skutečností souvisejících s jejich profesí 
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řídí účelovostí a věcností, nehledají neobvyklá označení, nejedná 

se o jazykovou hru. Kellner také uvádí, že argot je odsouzen 

к záhubě. Jinak tomu však bude se slangem a profesní mluvou, ty 

se naopak budou i nadále rozšiřovat. 

1.1.5 LADISLAV DVONČ 

Také na Slovensku se o slangy jazykovědci zajímali a 

zajímají. V této práci budiž zmíněn alespoň jeden z nich, a to 

Ladislav Dvonč. Nepracoval s termíny slang či argot, ale hovořil o 

sociálních nářečích, jeho zásadní stať k dané problematice nese 

název „K otázke sociálnych nářečí" (1954). Domníval se, že tato 

tzv. sociální nářečí nelze řadit mezi nářečí všeobecně. Také 

zdůrazňoval, že sociální nářečí nemají vlastní základní slovní fond 

ani vlastní gramatickou stavbu a opírají se o celonárodní jazyk nebo 

místní nářečí. Sociální nářečí se podle Dvonče nehodnotí jako 

jazykový útvar. Pokud jde o souhrnné označení slangu a argotu, 

pak nejvhodnější je termín „žargon". Toto označení bylo populární 

zejména v sovětské jazykovědě padesátých let. 

1.1.6 FRANTIŠEK TRÁVNÍČEK 

František Trávníček říká, že existují tzv. vrstvová nářečí, a 

nazývá je žargony nebo slangy. Tyto útvary nemají svou vlastní 

strukturu,/'ani mluvnickou soustavu. Mají většinou množství 

zvláštních slov, jsou to zvláštní lexikální útvary. Trávníček uvádí 

několik příčin vzniku vrstvových nářečí. „První je nestejná potřeba 

výrazových prostředků po stránce obsahové.(...) Druhá příčina je 

zvláštní věcné pojetí některých věcí, známých i jiným příslušníkům 

jazyka.(...) Za třetí působí na vznik různé citové zaujetí, různý citový 

vztah mluvčích к osobám nebo věcem.(...) Čtvrtá příčina je snaha 
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některých společenských vrstev po výlučnosti jejich mluvy, 

nesrozumitelnosti pro příslušníky jiných vrstev. " (Trávníček, 1958, s. 

49-51). Také poukazuje na rozdílnosti dětské mluvy oproti mluvě 

dospělých. Příčinu vidí v tom, že dítě se učí mluvit zcela od 

základu, a to nápodobou svého okolí. Slyší kolem sebe slova či 

věty, chápe jejich význam a později se učí mluvit samo. Trávníček 

nepoužívá termín slang, dává přednost označení nářečí 

společenská, zvláštní a vrstvová. Jazyk společenské spodiny 

označuje jako tajnou mluvu, hantýrku zlodějskou či zločineckou, 

označení argot se vyhýbá. 

1.1.7 JOSEF FILIPEC 

Josef Filipec se slangům a argotům věnoval ve své knize 

„Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikoloqie" (1961). 

Pracovní slang, skupinový slang a argot sjednocuje pod termín 

nářečí vrstvová. Nářečí vrstvová neboli společenská jsou jazykové 

útvary nestrukturní a opírají se o spisovný nebo nářeční systém. U 

slangu i u argotu se projevují jednak významová tendence 

diferenciační a jednak tendence sbližovací. Diferenciační tendencí 

rozumíme označení jednoho předmětu více výrazy, sbližovací 

tendence je vytváření řetězů synonym. Tato synonyma, která jsou 

použita ve společenských nářečích, představují specifický případ 

synonym, které netvoří systém v tom samém smyslu jako spisovné 

jednotky. Filipec také upozorňuje na rozdíl ve významu slov 

hantýrka a argot. Hantýrka je podle něj tradiční mluva společensky 

deklasovaných vrstev, která tíhne spíš к ustálenosti slovní zásoby. 

Argot je podle něj nestálejší a libovolnější, velmi často se dříve 

stával oblíbeným módním vyjadřovacím prostředkem mezi 

intelektuály. 
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1.1.8 JAN CHLOUPEK 

Příspěvek k dané tématice přinesl v časopise Naše řeč 

(1969) také Jan Chloupek. Vedle strukturních útvarů jazyka existují 

také speciální slovníkové či frazeologické vrstvy, tzv. argoty, slangy 

a profesionální mluva. Profesionální mluva je mluva skupiny 

zaměstnanců, jež při pracovním výkonu užívají termínů nebo jejich 

spojení pro jejich výrazovou úspornost a jednoznačnost. Argot 

definuje jako tajnou mluvu deklasovaných společenských vrstev, 

žebráků či zlodějů, která v našich zeměpisných poměrech čerpala 

z německé hantýrky (rotwelsch), jidiš a cikánštiny, přičemž některé 

výrazy tohoto jazykového útvaru se s úspěchem rozšířily i do 

současného českého jazyka. Slovo slang pochází z anglického 

sousloví s tzv. saským genitivem 's lang, což překládáme jako něčí 

mluva. Pro Chloupka znamená slang mluvu pracovních či 

zájmových skupin, za podstatu vytváření nových označení považuje 

jazykovou hru, čímž se slang odlišuje od profesionální mluvy. 

Nejčastěji voleným slovotvorným postupem je zkracování, 

z hlediska pojmenovávacího je jednoznačně preferována 

jednoslovnost. Z hlediska strukturního lze slangy a argoty zařadit 

mezi nekomplexní poloútvary. 

1.1.9 VÁCLAV KŘÍSTEK 

Jazykovědec Václav Křístek napsal o slangu a jeho 

zkoumání příspěvek do časopisu Slovo a slovesnost (1973). V této 

stati uvádí, že problematika slangu a argotu je v popředí zájmu 

českých jazykovědců již delší dobu, hlavní zájem přišel po druhé 

světové válce. Zároveň však připouští, že některé věci doposud 

probádány nejsou, není jednota v základní terminologii a také není 

objasněna podstata některých jevů. Příčiny tohoto stavu viděl ve fc Á-
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velké pestrosti, proměnlivosti či ve vzniku, zániku a obměně nových 

prvků. Dále uvádí, že existují dva hlavní směry v pojetí slangů. 

První z těchto směrů razil dánský jazykovědec Jespersen, který 

vychází z trichotomie argot - slang - jazyk stavovský. Druhý směr 

prezentuje na straně jedné slang a argot, na druhé pak mluvy 

profesionální. 

Argot podle Křístka neguje platnou konvenci, rozkládá normy, 

nemá vlastní mluvnickou strukturu a ani ji nemůže tvořit. Pod 

pojmem argotisování, který přebral od Trosta, rozumí využívání 

argotismů i jinými společenskými skupinami než těmi, pro něž je 

argot nástrojem dorozumění. Poukazuje mimo jiné i na argotisování 

v uměleckém stylu. Co se týče slangu, pak uvádí dvě možná pojetí 

- širší a užší. V širším pojetí je slang specifickým dorozumívacím 

útvarem příslušníků určité profese a zároveň mluvou uzavřených 

společenských skupin, které mají společné zájmy. Užší pojetí 

zahrnuje pouze slang jako dorozumívací útvar zájmových skupin. 

Mezi jazykem zájmových a profesních skupin je totiž rozdíl. 

Profesní mluva je charakterizována souborem technických termínů 

daného povolání, výrazy jsou tvořeny na základě potřeby věcného 

pojmenování. Naproti tomu mluva zájmových skupin je 

charakteristická bohatou synonymitou, tvorba nových pojmenování 

je motivována především citovým vztahem к jevům skutečnosti a 

touhou vyjadřovat se stále nově, vtipně či s využitím metafor. 

Každopádně hranice mezi slangy a profesní mluvou jsou plynulé a 

nepříliš ostré. Křístek také upozorňuje na neexistenci souhrnného 

názvu těchto jazykových útvarů, shoda panuje jen v tom, že jsou to 

útvary zvláštní, které nelze klást na stejnou úroveň jako spisovný 

jazyk nebo místní nářečí. Jsou to útvary nestrukturní, jež nemají 

svůj vlastní základní slovní fond ani mluvnickou stavbu, jedná se o 

zvláštní lexikální útvary. Někdy se mohou označovat jako sociální či 

- 17-



společenská nářečí, avšak podle Křístka je vhodnější zůstat u 

označení slang a argot. 

1.1.10 FRANTIŠEK CUŘÍN 

František Cuřín pracuje s termínem sociální nářečí. 

Označuje jím „soubory výrazových protředků, které vznikly 

v souvislosti se společenským, sociálním rozvrstvením nositelů 

jazyka" (Cuřín, 1975, s. 164). Jedná se o útvary nestrukturní, které 

nemají vlastní gramatickou stavu a jádro slovní zásoby. Pod 

sociální nářečí zařazuje stavovské jazyky, slangy a argoty. 

, Stavovské jazyky jsou vlastně profesní mluvy. Tyto jazyky se snaží 

o určitost ve vyjadřování, neobjevují se v nich obrazná pojmenování 

ani snaha o synonymičnost. Slangy a argoty mají podle Cuřína 

některé znaky společné, např. záměrně deformují lexikální 

prostředky, mají zálibu v metaforičnosti, přičemž u slangů se tak 

děje na základě touhy po originalitě a u argotu je vše motivováno 

snahou utajit obsah sdělení před nepovolanými osobami. 

1.1.11 BŘETISLAV KOUDELA 

Břetislav Koudela (1977) odlišuje nářečí profesionální, 

neboli stavovské jazyky, od slangu a argotu tím, že ve slangu a 

argotu dochází na rozdíl od stavovských jazyků к záměrné 

deformaci výrazových prostředků. 

1.1.12 JAROSLAV M ACH AČ 

Jaroslav Machač (1979) operuje s termínem nespisovné 

frazeologismy, které dále dělí na frazeologismy nářeční a slangy 

profesionální a zájmové. Slang vymezuje jako soubor, nikoliv jako 
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jazykový útvar, který se užívá v prostředí pracovním či zájmovém, 

v němž se mluví jazykem, který slouží к prostému sdělování. Argot 

je podmíněn rysem záměrné nesrozumitelnosti a izolací od ostatní 

společnosti. Slangové výrazy jsou nespisovné, hodnotí se 

v protikladu к odborným termínům a spisovným netermínům. Slang 

je jazyková vrstva velmi diferencovaná z hlediska jazykových i 

mimojazykových prostředků. Ve slanzích jsou také poměrně hojně 

zastoupeny frazeologismy, které mohou někdy pronikat do 

spisovného jazyka v přeneseném významu. Rozdíl mezi 

frazeologismy zájmového a profesionálního slangu spočívá ve větší 

metaforičnosti a obraznosti slangu zájmového. Jako jeden 

z hlavních znaků zájmových slangů uvádí Machač zálibu 

v hromadění synonymních prostředků jako projevu jazykové 

hravosti. 

1.1.13 SLAVOMÍR UTĚŠENÝ 

К vymezení termínů slang a argot ze třicátých let, od L. 

Dvonče а V. Křístka, se vrací lingvista Slavomír Utěšený (1979). I 

on rozlišuje širší a užší pojetí slangu. Argot je podle něj nejen mluva 

společenské spodiny, ale také mluva, která záměrně zašifrovává 

svá sdělení. Zástupně lze podle Utěšeného používat také termíny 

žargon a hantýrka. Dále hovoří o dvou kategoriích slohotvorných 

činitelů: 1) potřeba vlastního jazykového výrazu profesních či 

zájmových speciálních kolektivů, 2) záměrná stylizace řeči, spojená 

s volbou základní stylistické polohy. U slangu rozlišuje také 

slangovou terminologii a proti tomu slangovou kolokviálnost. 

Utěšený se podílel mimo jiné na výzkumu brněnské plotny a 

hantecu. -V.-

-

/ 

I - 19-



1.1.14 PŘEMYSL HAUSER 

Také Přemysl Hauser se ve své práci „Nauka o slovní 

zásobě" (1980) zabývá problematikou slangů a argotů. Stejně jako 

výše jmenovaní badatelé také on řadí slang a argot k nespisovným 

útvarům národního jazyka. Slangy a argoty jsou úzce spjaty se 

sociálním prostředím, slangová pojmenování se zpravidla vyskytují 

u příslušníků konkrétního povolání nebo skupiny a váží se na 

konkrétní prostředí. Rozlišuje mluvu stavovskou (tzn. jazyk určité 

profese) a slang v užším slova smyslu (tzn. jazyk zájmových 

skupin). Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami spatřuje v míře 

výrazové obraznosti a synonymičnosti. Slang zájmových skupin je 

na výskyt těchto jevů o něco bohatší, avšak i v profesní mluvě lze 

tyto znaky nalézt. Synonymičnost, úsilí o originální pojmenování či 

výrazová obraznost nejsou specifickým znakem slangu, ale spíše 

znakem živého mluveného jazyka. Häuser také odmítá označování 

slangu jako sociálního nářečí, neboť slang není strukturní jazykový 

útvar jako zeměpisné nářečí. Podle něj je slang jen „úzká vrstva 

zvláštní slovní zásoby navrstvená na slovní zásobě nářečí nebo 

obecné češtiny. Uživatelé slangu či argotu mluví nářečím nebo 

obecnou češtinou nebo hovorovým stylem spisovného jazyka a jen 

ve svém sociálním prostředí nebo ve vztahu к němu užívají 

zvláštních výrazů slangových." (Häuser, 1980, s. 24). Ne všude se 

slangová pojmenování užívají stejnou měrou, bohatší obvykle 

bývají slangy skupin s pevnějšími vnitřními sociálními vazbami. 

Velmi častý je výskyt tzv. profesionalismů, tedy nespisovných 

odborných výrazů, které obvykle nejsou obecně rozšířeny a 

normovány. Mezi profesionalismy a odbornými výrazy však není 

ostře vymezená hranice. Argot označuje jako zvláštní vrstvu slov 

v mluvě společenské spodiny, kterou v minulosti užívali zloději, 

překupníci a jiné kriminální živly. Argotickým slovům rozuměli pouze 
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příslušníci této společenské vrstvy, i nadále se používá označení 

zlodějská hantýrka. Jako již před ním Trost, také Häuser hovoří o 

argotisování, tedy o užívání argotických prvků v běžném hovoru. 

Argotismy také s úspěchem pronikají do umělecké literatury jako 

charakterizační prostředek. ^ fi^f^ /ttc 

1.1.15 BOHUSLAV HAVRÁNEK A ALOIS JEDLIČKA 

O slangu a argotu píší ve své „České mluvnici" (1981) také 

legendy české jazykovědy Bohuslav Havránek a Alois Jedlička. 

Slangy jsou podle nich speciální názvy a jazykové obraty pro 

předměty spojené s prací a pracovními postupy. Někdy také nesou 

označení profesionální mluva. Argot je pro ně souborem 

speciálních slovních prostředků, které používá společenství 

oddělené od ostatní, většinové společnosti. Není třeba dodávat, že 

toto společenství preferuje nesrozumitelnost obsahu sdělení. 

Havránek s Jedličkou staví na jednu stranu slang zájmových skupin 

a pracovních společenství a na druhou pak profesionální mluvu, 

která používá prostředky blízké spisovnému odbornému názvosloví. 

Také odmítají používat souhrnný termín sociální nářečí, protože 

slang, argot ani profesionální mluva nářečími nejsou. Mají totiž 

zvláštní lexikální prostředky pro speciální pojmenovávací potřeby, 

ale nemají zvláštní prostředky mluvnické anebo hláskoslovné. 

1.1.16 JOSEF VÁCLAV BEČKA 

Studiem slangu se zabýval také Josef Václav Bečka (1983). 

Ten říká, že slang je jednou z variant řeči kolokviální, tj. řeči, která 

není předem připravena ani stylizována. Základní podmínkou zrodu 

slangu je potřeba sdělování pro specializovaný druh práce. Dále 

Bečka vyděluje dvě odlišné stránky slangu - profesionální a 



expresivní. V některých slanzích se podle něj uplatňuje 

profesionální stránka (např. slang horníků), v některých nikoliv 

(např. slang studentský). Rozlišuje tedy slangy profesionální a 

slangy zájmové. Slang vzniká a trvá na základě tří požadavků, 

kterými jsou speciální práce, kolektiv a pracoviště. Mimo jiné Bečka 

také odlišuje tzv. řeč městskou, řeč venkova, řeč periferie, řeč 

mládeže či řeč rodinnou, které někdy mohou být zařazovány do 

skupiny slangů, avšak podle něj nesplňují výše uvedené podmínky 

klasifikace slangu. U městské řeči nelze hovořit o nějaké 

speciálnosti práce, o společném pracovišti ani o konkrétním 

kolektivu lidí; diferencujícím znakem je v tomto případě speciální 

životní prostředí a s ním spojený způsob života. Městská řeč se 

navíc vyvíjela v protikladu к řeči venkova. Řečí periferie rozumíme 

v minulosti existující mluvu obyvatel okrajových částí města a 

zejména dělnických kolonií. Dnes ji lze charakterizovat jako sociální 

variantu mluvené řeči. Řeč mládeže nelze ztotožňovat se 

studentským slangem, na rozdíl od něj se neváže na školu a školní 

život, týká se také širšího okruhu sdělovacích potřeb. Rodinná řeč 

se sice slangu v některých aspektech blíží, ale ani v jejím případě 

nejsou splněny všechny podmínky. Dále se Bečka zajímal také o 

pojem argot. Uvádí, že oba termíny, slang i argot, je nutné 

rozlišovat. Navazuje na myšlenku F. Oberpfalcera-Jílka, že argot 

není pouze tajnou řečí podsvětí, zároveň je také jakýmsi nástrojem 

odporu této společenské vrstvy proti zbytku společnosti. Podobně 

jako slang využívá argot expresívnost, vtipné tvoření nových slov a 

slovní hříčky. Svým způsobem dokázal argot také proniknout do 

běžného hovorového jazyka. 
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1.1.17 JIŘÍ NEKVAPIL 

Jiří Nekvapil přistupuje ke zkoumání slangu lexikograficky a 

slang chápe jako lexikální vrstvu (Nekvapil, 1987). 

1.1.18 JAROSLAV HUBÁČEK 

Profesor Ostravské univerzity Jaroslav Hubáček říká, že 

„slang je svébytná součást národního jazyka, jež má podobu 

nespisovné vrstvy speciálních pojmenování realizované v běžném 

(nejčastěji polooficiálním a neoficiálním) dorozumívacím styku lidí 

vázaných stejným pracovním prostředím nebo stejnou sférou zájmů 

a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové komunikace, 

jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti к prostředí či zájmové 

sféře." (Hubáček, 1988, s. 8). Hubáček je také jedním 

z nejvýznamnějších badatelů v oblasti slangu u nás. Slangem a 

jeho výzkumem se intenzivně zabývá již několik desetiletí. Je 

autorem mnoha článků, publikací a také slangových slovníků. 

Upozorňuje, že dosavadní výzkumy nejsou zcela jednotné v pojetí 

obsahu termínu slang. Vedle něj se totiž vyskytuje řada termínů 

více nebo méně synonymních, jako např. sociální nářečí, 

společenské nářečí, vrstvové nářečí atd. Sám se přiklání spíše 

к širšímu pojetí slangů, které zahrnuje jak mluvu profesní, tak mluvu 

zájmových skupin. Argot je postaven zvlášť jako mluva záměrně 

jinotajná, společensky negativně hodnocená. Hubáček se trochu 

brání striktnímu rozdělení profesní a zájmové prostředí. 

V profesním se používají nespisovné výrazy terminologické povahy, 

které jsou motivovány zejména snahou o výrazovou úspornost a 

jednoznačnost, naproti tomu v prostředí zájmovém je motivací 

tvorby výrazů jazyková hra a potřeba citového vyjádření vztahu 

к osobám a věcem. Podle Hubáčka není vhodné obě prostředí od 
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sebe oddělovat. Mnohokrát se stává, že v profesní mluvě 

nacházíme výrazy motivované jazykovou hrou. Navíc lze říci, že 

některé obory lidské činnosti jsou pro někoho nejen prací, profesí, 

ale zároveň také koníčkem, zájmem (například veslování je pro 

někoho pouze zájmem, avšak pro profesionálního sportovce, 

veslaře, povoláním, které ho živí). Hubáček je také autorem hesla 

„slang" v Encyklopedickém slovníku češtiny. Zde uvádí, že „slang, 

označovaný někdy také termínem sociální nářečí, je mimo jiné 

dokladem stále aktuální potřeby lexikální diferenciace zejména 

v ústní komunikaci" (ESČ, 2002, s. 405). Dále rozděluje na základě 

jazykových a mimojazykových aspektů lexikální prostředky slangu 

na profesionalismy a slangismy. Profesionalismy jsou nespisovné 

názvy terminologické povahy, jde v nich zejména o jazykovou 

úspornost a jednoznačnost, jsou nociální. Slangismy jsou 

nespisovné názvy citově příznakové, u nichž je patrná motivace 

zdůraznit výjimečnost prostředí a osobní postoj. Pokud některé 

lexikální jednotky vznikly prokazatelně v nějakém slangu, avšak 

vazby na danou sociální skupinu už ztratily, pak je nazýváme 

interslangismy. Za typ sociálního nářečí považuje Hubáček i argot, 

který je vyhrazen pro komunikaci ve společensky nežádoucích 

skupinách (dnes např. argot narkomanů). 

1.1.19 JAROSLAV SUK 

Významným badatelem, o jehož názoru bychom se zde také 

měli zmínit, je Jaroslav Suk (1993). Jeho výzkum na poli českého 

kriminálního argotu je úctyhodný. Podle Suka je slang skupinová 

mluva, která má specifický lexikální rejstřík a jejíž obsah slouží ke 

komunikaci uvnitř určité skupiny vydělené ze společnosti. Je 

založen na obecné češtině a týká se především jazyka mluveného. 

Slovní zásoba vzniká jednak přebíráním slov z obecné češtiny, 
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kterým je dáván nový význam, dále pak úpravou těchto slov 

například pomocí přípon či fonetickým přiblížením к jiným slovům, 

čímž tyto nové výrazy dostávají nové zabarvení. Suk odděluje slang 

zájmový od profesionálního, argot pak stojí od těchto skupin 

poněkud stranou. Pro určení slangu se snažil vytvořit nový termín 

pro neslangovou, všeobecnou mluvu. Nejprve ji pojmenoval jako 

mluvenou češtinu a později termín změnil na všeobecnou lidovou 

češtinu. Tento termín pak nese dva základní znaky: 1. existuje 

pouze v jazyce mluveném a zakládá se na obecné češtině, 2. jeho 

slovník je známý a použitelný pro většinu rodilých mluvčí. 

Nicméně Suk připouští nejasnost hranice mezi slangy a argotem, 

neboť oba útvary se stále ovlivňují a míchají (Suk, 1993, s. 9). 

1.1.20 ALENA JAKLOVÁ 

Zástupkyní Jihočeské univerzity na poli slangového bádání je 

Alena Jaklová. Mnoho let se věnuje výzkumu mnoha slangů, např. 

studentskému, vorařskému, rybářskému či cirkusáckému. Jaklová 

vidí ve slangu nejen pojmenovávání, ale především jej pokládá za 

výraz soudržnosti, který signalizuje příslušnost mluvčího k dané 

sociální skupině. Jako zajímavou dílčí otázku považuje 

terminologizaci slangových pojmenování a chápání slangu jako 

jazykovědného pojmu. Terminologizace je proces přejímání slov 

běžné slovní zásoby do terminologických soustav a jejich adaptaci 

provázenou příslušnou významovou proměnou. Terminologizaci 

nepodléhají všechna slangová pojmenování rovnoměrně, ale 

inklinují к ní hlavně profesionalismy. Také Jaklová rozlišuje širší a 

užší pojetí slangu. Do širšího pojetí zahrnuje jednak výrazivo 

profesní a zájmové, do užšího pojetí pak pouze nespisovné výrazy 

zájmových skupin. Poněkud opodál pak stojí profesní mluva, 

jakožto zvláštní soubor vyjadřovacích prostředků skupiny 
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zaměstnanců, jež _pro_pracovním procesu užívají termínů bez 

zřetele к jejich spisovnosti pouze pro jejich výraznou úspornost a 

spolehlivou jednoznačnost. Rozdíl mezi slangem a profesní mluvou 

je charakterizován mírou spisovnosti jejich pojmenování. Dále říká, 

„že slangové výrazivo má sociálně reprezentativní funkci, protože 

konotuje kvalitu mimořádnosti, neoficiálnosit, emocionálnosti, vtipu 

a jazykové hry" (Jaklová, 1995, s. 132). Jaklová se ve svých 

pracích zabývá také argotem. Za důležitou lze považovat její stať 

„Budeme argot nově definovat?" (1999У Zde se vrací к počátkům 

zkoumání argotu, konkrétně do doby první republiky, kdy svá 

bádání prováděl Fr. Oberpfalcer - Jílek, E. Rippl nebo O. Nováček. 

V těchto pracích poukazuje Jaklová na nejednotnost terminologie a 

užívání pojmů argot, žargon a hantýrka bez jakýchkoli 1 V 

významových diferenciací. Výše uvedení badatelé chápou argot 

jako tajnou mluvu nejnižších společenských vrstev, která slouží jako 

nástroj boje spodiny proti ostatní společnosti. Definice argotu konce 

dvacátého století přinášejí konference o slangu a argotu v Plzni. Na 

těchto konferencích se vyskytly pochybnosti o tom, zda argot 

tradičně definovaný ještě vůbec existuje. V nových vědeckých 

pracích je argot většinou definován a vymezován formou 

kompromisu mezi lingvistickou tradicí a současnou sociální realitou. 

Zdůrazňuje se utajování informací v argotu, ale uživatelé, 

společenské skupiny, jsou vymezeny velmi obecně. Chápání argotu 

se i dnes vyvíjí a postupně mění, což je přirozený, sociálně 

podmíněný jev, který reaguje na změny v jazyce i společnosti. 

V rámci nové definice argotu přicházejí v úvahu dvě alternativy: 1. 

pod pojmem argot chápat pouze argoty historické, jejich popis 

odpovídá definici ze začátku století, pro ostatní používat termín 

slang; 2. termín argot ponechat i pro označení některých mluv 

současných, ale nově definovat sociální skupiny, které jsou nositeli 

\y 
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argotu. Bylo by vhodné si také ujasnit, zda i dnes tajnost mluvy a 

ochrana před společností je distinktivním rysem argotu. 

1.1.21 LUMÍR KLIMEŠ 

Velmi důkladně se slangem zabývá také Lumír Klimeš, 

iniciátor a organizátor plzeňských konferencí o slangu a argotu. 

Slang chápe jako „nespisovný jazykový útvar funkčně spjatý s prací 

nebo zájmy určité skupiny společensky hodnocené kladně nebo 

neutrálně, pro jehož slovní zásobu jsou charakteristické nespisovné 

profesionální nebo zájmové lexikální jednotky a pro syntax stejná 

nebo zvýšená frekvence některých syntaktických jevů běžných ve 

spisovné i v nespisovné češtině, zejména elipsy a jednočlenných 

vět." (Klimeš, 1997, s. 5). Klimeš dělí slang na profesionální a 

skupinový a upozorňuje na jeho chápání v širším a užším slova 

smyslu. Věnoval se také výzkumu slangů pomocí dotazníků a 

zápisků v terénu, při kterém mimo jiné zkoumal také lexikální (= 

slovníkovou) nasycenost slangu. V tomto případě má na mysli podíl 

všech slangových pojmenování na počet všech slov, která jsou při 

1.1.22 RADOVAN KRÁTKÝ 

Významnou měrou přispěl svou badatelskou činností v oblasti 

slangu a argotu také Radovan Krátký. Jeho „Hantýrka pro 

samouky" měla poměrně pohnutý osud. Byla napsána již v roce 

1965, avšak na knižních pultech se objevila až bezmála o čtyřicet 

let později, v roce 2004. Předtím vyšel text pouze ve velmi 

omezeném nákladu ve formě neprodejního tisku pro vědecké účely. 

Jeho snahou bylo zmapovat jazykovou situaci v období mezi první 

a druhou světovou válkou. Ve své práci vycházel ze slovníku české 
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hantýrky, který sestavil profesor německé univerzity v Praze dr. 

Eugen Rippl v roce 1926 a potom také z prací Františka 

Oberpfalcera-Jílka. Poukazuje na to, že v dřívějších dobách se od 

sebe mnohem výrazněji odlišovali argot a slang. Do vývoje obou 

útvarů pak zasáhly jak první, tak druhá světová válka. Zejména po 

druhé světové válce se výrazně změnila struktura společnosti a tím 

pádem se začaly stírat rozdíly mezi argoty a slangy. Krátký se 

rozhodl oba tyto pojmy zastřešit jediným termínem hantýrka, který 

podle něj nejlépe vystihuje jak to, co označoval argot a slang, tak i 

řeč, která je na pomezí argotu či slangu. 

1.1.23 KONFERENCE O SLANGU A ARGOTU V PLZNI 

Svou nezastupitelnou úlohu při výzkumu českého slangu a 

argotu mají také plzeňské konference o slangu a argotu, které pod 

záštitou Pedagogické fakulty Západočeské univerzity založil a stále 

pořádá profesor Lumír Klimeš. První setkání jazykovědců se 

uskutečnilo 22.-23.9.1977, druhé 23.-26.9.1980, třetí 24.-27.1.1984, 

čtvrté 9.-12.2.1988, páté 7.-9.2.1995, šesté 15.-16.9.1998 a zatím 

poslední, sedmé, 24.-25.9.2003. Všechna tato setkání mají za úkol 

co nejlépe zmapovat a postihnout slangovou problematiku a 

aktuální situaci. Z každé konference jsou vydávány sborníky 

přednášek, které tvoří velmi důležitý studijní materiál pro zájemce a 

badatele. 

Z uvedeného přehledu je jasné, že chápání pojmu slang je 

různorodé, de facto co badatel, to trochu odlišný pohled. Názory 

můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První skupina chápe 

slang v širším slova smyslu, tzn. zahrnuje do něj jak slangy 

profesionální, tak zájmové. Druhá skupina označuje slang pouze 

jako jazyk skupin výlučně zájmových. Mezi zástupce první skupiny 
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lze zařadit např. F. Obepfalcera, F. Trávníčka, A. Kellnera, J. 

Filipce, J. Hubáčka, J. V. Bečku a L. Klimeše. Druhou skupinu by 

mohli reprezentovat např. J. Chloupek, B. Koudela a J. Suk. 

1.2 SLANGOVÉ SLOVNÍKY 

Produkce slangových slovníků je v naší zemi poměrně 

bohatá. 

Za první zmínky o slangu, konkrétně kriminálním, 

považujeme některé výrazy z latinsky psaných dokumentů 11. a 12. 

století. 

Dalšími záznamy slangových výrazů se mohou pyšnit tzv. 

smolné knihy (obsahovaly záznamy výslechů lapků, zlodějů či 

vrahů na mučidlech), jejichž existenci zaznamenáváme někdy v 16. 

století. 

Dále se nám zachovala díla Fr. Bredlera „Slovník hantýrky 

(tajné řeči zlodějské)" či A. J. Puchmajera, který připojil ke své 

mluvnici cikánštiny „Románi čib" (1821) soubor s názvem „Hantýrka 

čili česky iazvk zlodějů". V časopise Český lid, ve kterém vyšla 

práce Puchmajerova, byly publikovány i další studie na téma 

hantýrka či argot. 

Období první republiky je na záznamy různých slangů a 

argotů velmi bohaté. V této době publikuje své dílo E. Rippl a 

především Fr. Oberpfalcer-Jílek. Ten ve známé stati „Argot a 

slangy" v Československé vlastivědě uvádí ukázky slangu 

studentského, vojenského, sportovního nebo mysliveckého. Kromě 

těchto dvou badatelů lze ještě uvést studii O. Nováčka o brněnské 

hantýrce a německou studii K. Treimera o českém argotu. 

Léta padesátá a šedesátá nejsou na slovníky slangu příliš 

bohatá, vychází práce spíše ojedinělé, které se převážně zabývají 

mluvou horníků (V. Křístek, B. Téma). 
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V sedmdesátých letech se dostává ke slovu jedna 

z nejvýznamnějších postav na poli výzkumu slangu - profesor 

Jaroslav Hubáček. V roce 1974 vychází jeho kniha „Železničářsky 

slang", v roce 1979 přichází na knižní pulty dílo „O českých 

slanzích", které obsahuje úctyhodných sedmnáct slangových 

slovníků. Dále pak v roce 1988 vydává nakladatelství Profil 

publikaci ..Malv slovník českých slangů". I v této knize se Hubáček 

zaměřuje na profesní a zájmovou mluvu. Zatím poslední slovník 

slangů vydal tento autor v roce 2003 pod názvem „Výběrový slovník 

českých slangů". 

V osmdesátých letech se objevil také zajímavý počin 

Františka Proška, jenž sepsal „Slang pražských dopraváků" (1982). 

Dílko vyšlo v režii Kroužku přátel městské dopravy Kulturního domu 

Dopravních podniků hl. města Prahy. 

V devadesátých letech mohl konečně své dílo publikovat 

Jaroslav Suk. Jeho kniha „Několik slangových slovníků" obsahuje 

kriminální slang, vojenský slang, slang chartistů, profesionálních 

řidičů a teplárenských zaměstnanců. 

V roce 2001 vyšla v Karolinu kniha Zdeňky Tiché a Luboše 

Skopce „Tři slangové slovníky", která obsahuje slang kulturistů, 

motoristů a šachistů. 

Velké množství drobných, dílčích slangových slovníčků 

vychází také v rámci různých příspěvků do časopisů, zabývajících 

se českým jazykem (např. Naše řeč). 

V žádném případě nelze v dnešní době opominout 

internetové zdroje. Stačí do vyhledávače zadat spojení „slovník 

slangu" a okamžitě se nám nabízí velké množství odkazů na 

existující internetové slangové slovníky z různých oborů lidské 

činnosti. Z hlediska lexikografického ovšem nemívají vysokou 

kvalitu. 
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Slang pochopitelně není pouze záležitostí českého jazyka, 

své slangy má každý cizí jazyk. V nedávné době se tak na pultech 

objevily dvojjazyčné slovníky, jako např. „Slovník anglického 

slangu" nebo „Americko-český slangový slovník". V případě těchto 

jinojazyčných slangových slovníků ovšem může být problémem 

vymezení termínu slang. Chápání tohoto termínu je ve světové 

lingvistice různorodé a mnohdy rozkolísanější než v naší lingvistice. 

Slang může být definován jako slova nebo fráze ztotožněné 

s neformálním jazykem určité sociální skupiny. Kromě běžného 

termínu slang se užívá i termínů obsahově více či méně 

diferencovaných (např. general lang, standard slang, class slang, 

cant, argot, jargon atd.) 

IUAÍJ §UJUM ' / '. . 

1.3 DIPLOMOVÉ PRÁCE O SLANGU A ARGOTU NA 

PEDF UK OD 90. LET 

V této kapitole se budeme věnovat několika diplomovým 

pracím vzniklým v průběhu let (1996 - 2005) na Katedře českého 

jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, které se, stejně jako 

tato práce, věnují slangům, jejich vzniku či tvorbě. 

Zajímavou práci na téma „Obrazné vyjadřování ve 

sportovních reportážích" napsala pod vedením prof. R. Brabcové-

Kvapilové v roce 1996 Pavla Sluková. Hlavním předmětem této 

diplomové práce je popis jazyka sportovních reportáží. Autorka se 

zaměřila na zpracování jazykového materiálu, který načerpala 

jednak z televizních pořadů (sportovní přímé přenosy, pravidelné 

relace, diskusní pořady), jednak ze sportovních deníků a také ze 

sportovních rozhlasových reportáží. Nasbíraný materiál celkem 

prokazatelné odráží popularitu jednotlivých sportovních odvětví -

na prvním místě se umístil fotbal a hokej, dále se umístilo lyžování, 

cyklistika či krasobruslení. Těžiště práce je ve dvou hlavních 
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kapitolách o slangu a o obrazném vyjadřování. Součástí práce je 

také zhodnocení postoje populace ve věku 18-30 let, která se 

vrcholově nevěnuje žádnému sportu, к práci televizních 

komentátorů a také její názor na verbální doprovod sportovních 

přenosů. Pro tento výzkum si Sluková vytvořila vlastní dotazník. 

Důležitou součástí práce je třídění a popis autentického jazykového 

materiálu. 

Podobně zaměřenou diplomovou práci vytvořila, opět pod 

vedením prof. R. Brabcové-Kvapilové, Ivana Holubová v roce 

2002. Její práce nese název „Obrazná pojmenování ve sportovních 

reportážích". Práce je rozdělena do dvou částí: v první podává 

autorka přehled informací o vzniku slovní zásoby pro různé druhy 

sportů, ve druhé části je přehled získaných pojmenování ze 

sportovních reportáží a jejich vysvětlení. U této příležitosti byl 

vytvořen slovník rozdělený podle vybraných sportů. Holubová se 

snažila vytvořit přehled základních pojmenování ve vybraných 

odvětvích sportu, přičemž do své práce zahrnula ty druhy sportů, se 

kterými se setkáváme nejčastěji v médiích. 

Vtémže roce a pod stejným vedením napsala svou 

diplomovou práci také Jarmila Klingerová. Tématem její práce se 

stal vojenský slang, a to konkrétně slang vojáků 6. zabezpečovací 

základny Ministerstva obrany v Praze-Dejvicích. Podle Klingerové 

má čeština vojenského prostředí svá nepřehlédnutelná specifika a 

těší se zájmu jak bývalých uživatelů, tak i odborné veřejnosti. 

Jedním z hlavních cílů této práce bylo přispět к řešení problematiky 

současného vojenského slangu. Autorka shromáždila a utřídila 

současný slangový materiál, přičemž se nevyhýbala ani vulgární 

jazykové vrstvě tohoto slangu. Na základě sebraného materiálu se 

snažila postihnout vnitřní strukturu, hlavní znaky, vývojové 

tendence a funkce této vrstvy jazyka. Pojala vojenský slang jako 

bohatou, nehomogenní vrstvu národního jazyka charakteristickou 
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pro komunikaci osob ve vojenském prostředí. Součástí práce je 

také slovník získaného materiálu, ve kterém je nejen výrazivo 

týkající se vojenského prostředí (profesionální slang), ale také 

široké vrstvy spjaté s armádním prostředím pouze nepřímo (slang 

vojáků základní služby). 

Martina Markesová se ve své diplomové práci „Slovotvorné 

procesy v současném slangu" z roku 2003 věnovala zkoumání a 

výkladu slovotvorných procesů ve slangu z prostředí internetu, 

počítačů a informačních technologií. Slangové názvy získala 

excerpcí z odborných časopisů a literatury, prózy a také přímou 

účastí v takto zaměřených pracovních, školních a zájmových 

prostředích. Konkrétně řešila ve své práci problematiku chat-slangu 

mezi teenagery a pracovníky internet-providerové firmy. Vedle části 

teoretické, pojednávající o způsobech tvoření slangových výrazů a 

různých druzích slovotvorných procesů, je i část praktická, která 

obsahuje slovník slangových výrazů dané tematiky. 

„Jak se mluví v hospodě" je název diplomové práce Zdeňky 

Vošické. Práce začala vznikat v roce 2003 pod vedením PhDr. M. 

Švehlové, CSc., po smrti vedoucí práce byla dokončena pod 

vedením PhDr. P.Chejnové. Autorka v ní analyzuje delší souvislé 

nepřipravené dialogické texty, které jsou pronášeny v hospodách. 

Neveřejnost dialogů a blízký vztah к partnerům komunikace mají 

vliv i na výběr jazykových prostředků. Mluvčí volí různé vrstvy 

jazyka, používají nejen dialekty a interdialekty, ale také profesní 

mluvu, slang či argot. V této práci však stojí posledně jmenované 

útvary jazyka poněkud v pozadí, práce je zaměřena spíše na rozbor 

komunikace. 

V roce 2004 obhájila svou diplomovou práci „Jazyk 

hudebních subkultur" Karina Pischová. Vedoucím práce byl PhDr. 

L. Janovec. Základní osou této práce je vztah mezi jazykem, který 

používají členové subkultur, a mezi subkulturami samotnými, tedy 
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vztah mezi textem složeným z jazykových znaků a kulturou jako 

kontextem, jenž dává znakům smysl a umožňuje jejich interpretaci. 

Jazyk těchto subkultur lze chápat i jako slang. Hudební subkultury, 

o nichž pojednává tato práce, jsou hardcore, hip-hop a freetechno. 

Cílem její práce bylo na jedné straně popsat specifika jazyka 

hudebních subkultur v jejich mimojazykovém kontextu a na straně 

druhé popsat samotné subkultury na základě interpretace textů, 

které vznikly v rámci jejich vnitrokomunitní komunikace. Pischová 

se na dané téma snažila zaměřit z různých úhlů pohledu 

(lingvistický, sociologický, etnografický) ve shodě s vymezením 

pragmatické lingvistiky jako transdisciplinárního vědního oboru, 

který představuje syntetizující přístup к jazyku a komunikaci. 

Materiál pro tuto práci získala autorka pozorováním a analýzou 

mluvených i psaných textu a rozhovory v klubech a restauracích 

s náhodnými či předem vytipovanými respondenty. 

Další diplomovou prací na téma slang je práce Radky 

Hůlkové z roku 2005, jež nese název „Muzikantský slang". 

Záměrem práce bylo představit současný muzikantský slang na 

základě sebraného jazykového materiálu. Hůlková výrazy utřídila a 

na jejich základě se snažila postihnout funkci, specifika a hlavní 

rysy tohoto útvaru. Práce tedy obsahuje jak část teoretickou, v níž 

jsou například zmiňováni významní čeští badatelé v oblasti slangu, 

tak část praktickou obsahující slovník muzikantského slangu. 

Cílem práce Michaely Vondrušové, která nese název 

„Slovník rockových kytaristů" bylo prezentovat slangové výrazivo 

této zájmové skupiny. Práce vznikla v roce 2005 pod vedením 

PhDr. O. Mališe, CSc. Autorka se zaměřila přímo na výrazy 

související s hrou rockových kytaristů, nezařazuje názvy, které se 

vztahují к činnostem ostatních členů rockové kapely nebo které 

souvisejí s hrou na kytaru v souborech patřících do jiné hudební 

oblasti. Záměrem bylo představit jednotlivé výrazy a podat k nim 
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srozumitelný výklad, mluvnickou charakteristiku a způsoby jejich 

tvoření. Kromě slovníku rockových kytaristů obsahuje tato práce 

také podrobný rozbor slangových prací v rámci české lingvistiky. 

Tento krok byl nutný к ujasnění přístupu к danému jazykovému 

materiálu. 

1.4 KRITÉRIA DĚLENÍ SLANGU 

Nyní se dostáváme к problematice diferenciace slangu. 

Existuje několik hledisek, podle kterých můžeme slang dělit. 

Prvním kritériem je dělení na profesní mluvu a zájmový slang. 

Profesní výrazy jsou prostředky s prostěsdělnou funkcí, z hlediska 

expresivity jsou buď neutrální, nebo vyjadřují expresivitu pouze 

malou měrou. Na druhou stranu jsou výrazové prostředky 

zájmových slangů velmi expresivní, jde o hru se slovy a prostě-

sdělná funkce poněkud ustupuje do pozadí. 

Dalším měřítkem může být dělení slangů podle oborů, ke 

kterým se vztahují, přičemž mnohé slangy mohou mezi sebou mít 

určité průniky, tzn. jeden výraz je společný pro dva specifické 

slangy. 

Třetím hlediskem je způsob tvoření slangových výrazů, 

kterým se budeme zabývat v samostatné kapitole. Zde stačí pouze 

zmínit, že v profesní mluvě převládá tendence k univerbizaci, 

kdežto v zájmových slanzích se uplatňují navíc všemožné slovní 

deformace, hříčky a víceslovné názvy, které zvýrazní expresivitu 

slovního výrazu. 

Za čtvrté lze slang diferencovat na základě jeho teritoriálního 

výskytu (např. různé výrazy pro jednu věc), ale také podle věku 

uživatele a jeho příslušnosti к určité generaci. 
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II. JAZYKOVÉ A MIMOJAZYKOVÉ ASPEKTY SLANGU 

Slang je možné posuzovat také z hlediska jazykového a 

mimojazykového. Oba tyto aspekty normálně existují ve vzájemné 

součinnosti a komplexnosti. Tyto aspekty slangu přejímáme od J. 

Hubáčka (Hubáček, 1979) a doplňujeme vlastními příklady ze 

slovníku veslařského slangu. 

1. JAZYKOVÉ ASPEKTY SLANGU 

Mezi jazykové aspekty slangu patří podle Hubáčka 

nespisovnost, komunikativní funkčnost, systémovost, snaha o 

pojmovou diferenciaci, stav odborné terminologie daného oboru, 

vyjadřování expresivity, vhodnost pro mluvené jazykové projevy a 

motivovanost slangových názvů. 

1.1 NESPISOVNOST 

Slangové výrazy jsou nespisovnými synonymními výrazy pro 

spisovné termíny, které využívají mluvčí určité pracovní nebo 

zájmové skupiny. Míra nespisovnosti těchto výrazů často velmi 

kolísá. Některá slova jsou na hranici spisovnosti, některá jsou 

naopak silně expresivně zabarvená a mnohdy až na hranici 

vulgarity. Slova na hranici spisovnosti se blíží к terminologickým 

pojmenováním. V případě vícečlených, synonymických řad, ve 

kterých je jeden předmět mimojazykové skutečnosti pojmenován 

několika způsoby, si lze pro názornost jednotlivá pojmenování 

umístit na osu spisovnost - nespisovnost. Toto znázornění může 

ukazovat, jak diferencovaně lze slangismy stylisticky ohodnotit. 

Této osy se dá využít také v případě, pokud budeme chtít dělit 
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slangismy na profesionalismy a slangismy v užším slova smyslu, 

popřípadě pokud budeme chtít vysledovat postupnou lexikalizaci 

slangismů do platnosti termínů. 

1.2 KOMUNIKATIVNÍ FUNKČNOST A ONOMAZIOLOGICKÉ 

POSTUPY PŘI TVOŘENÍ SLANGOVÝCH POJMENOVÁNÍ 

Základním požadavkem komunikační funkčnosti je vyhovění 

aktuálním požadavkům vyjádření, a to vyjádření výstižného, 

stručného a v souvislostech kontextu jednoznačného. 

Onomaziologické postupy při tvorbě slangových pojmenování 

charakterizoval ve své stati Jaroslav Hubáček (Hubáček, 1982). 

Jeho kritérii jsme se řídili při hodnocení onomaziologických postupů 

ve slovníku veslařského slangu. 

Slangové názvy jsou slovní druhy plnovýznamové, přičemž 

dominují mezi nimi substantiva. Ta se realizují jen v některých 

významových kategoriích. Verba jsou méně častá a vyskytují se 

spíše ve frazeologických spojeních. Adjektiva či adverbia se 

vyskytují ojediněle. 

Slangové výrazy mají povahu názvů popisných, z části jsou 

to pak názvy s přeneseným významem. 

Při tvoření názvů se používají dva postupy: 

1. postupy transformační (slovotvorné postupy) = tvorba 

slangových názvů odvozováním, skládáním, zkracováním, 

mechanickým krácením, překrucováním 

2. postupy transpoziční (sémantické postupy) = tvorba 

slangových názvů metaforickým či metonymickým přenášením, 

tvorba víceslovných názvů, přejímání z cizích jazyků 
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1.2.1 POSTUPY TRANSFORMAČNÍ 

Transformační postupy jsou slovotvorné procesy, při nichž se 

rozšiřuje slovní zásoba národního jazyka vytvářením nových 

pojmenování. Nové výrazy se tvoří odvozováním (derivace), 

skládáním (kompozice), a tzv. zvláštními způsoby, tj. zkracováním, 

mechanickým krácením, překrucováním a kalkováním. 

1.2.1.1 DERIVACE 

Derivace (odvozování) je jeden ze základních způsobů 

tvoření slov. „Při derivaci se na základě jednoho existujícího slova, 

které je motivující, tvoří pomocí slovotvorného formantu slovo 

odvozené, tedy derivované" (Encyklopedický slovník češtiny, 2002, 

s. 107). Derivaci lze provádět pomocí předpon (prefixace). V tomto 

případě před slovem, které je základem nového slova, stojí 

slovotvorný morfém (prefix), který obměňuje lexikální význam 

základového slova, v podstatě však nezasahuje jeho gramatický 

charakter, prefix zpravidla existuje i mimo odvozeninu jako 

samostatné slovo. Při odvozování příponami (sufixace) je změna 

fundujícího slova podstatnější - kmen se rozšiřuje o sufix a slovo 

dostává novou tvaroslovnou charakteristiku. Sufix také zařazuje 

slovo к určitému slovnímu druhu. Vedle prefixace a sufixace 

existuje také smíšený způsob odvozování, který nazýváme 

prefixálně-sufixální. Při tomto způsobu se jako slovotvorný 

prostředek uplatňuje prefix i sufix zároveň. Dále existuje také 

koncovkové tvoření, které se nazývá konverze. V tomto případě se 

nepracuje s žádnými afixy (=sufixy a prefixy), mění se pouze 

koncovka nebo slovnědruhové charakteristiky, při tvoření zůstává 

kmen nezměněn. Konečně máme také derivaci prefixačně-
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koncovkovou, kdy se odvozuje od základového slova pomocí 

prefixu a koncovky. 

Odvozování (derivace), resp. odvozování příponami 

(sufixace), je nejčastěji používaný slovotvorný postup v českém 

jazyce. 

Ponejvíce se ve veslařském slangu uplatňují přípony v těchto 

kategoriích: 

a) substantiva 

• názvy osob 

názvy konatelské odvozené od jmenných základů, 

přípony -ař, -ář, -ák, -ista, -ík, -ovec-, -as, -ek (např. skifař, 

pramičkář, bidlák) 

=> názvy činitelské odvozené od slovesných základů, 

přípony -ák, -I, -oun, -ař, -č, -0, -nik, -íř, -a (např. cákal) 

=> názvy přechýlené, přípony -ka, -ajzna, -ice (např. 

skifařka) 

• názvy prostředků jsou velmi početné, často bývají 

odvozeninami od základů slovesných (deverbativa), méně často od 

základů jmenných (denominativa) 

=> deverbativa, přípony -ák, -ka, -čka, -č, -oun, -ář, -a 

(např. větrák, tlačák, štelář, pačina, kontrolky,) 

=> denominativa, přípony -ák, -ka, -ovka, -ař, -ář, -áč, 

-nik, -inka, -ička, -ina, -ice, -a (např. distančák, motorák, pouťák, 

veslák, trubkáč, nohavka) 

• názvv zdrobnělé jsou častým prostředkem expresivního 

vyjádření, přípony -ek, -ík, -ička, -ko (např. kolejnička) 
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• názvy nositelů vlastnosti bývají výsledkem univerbizace, 

přípony -ák, -ka, -ovka, -an, -as, -áč, -a, -ina, -ula, -ice (např. 

dvojka, čtyřka, desítka) 

• názvy místní bývají tvořeny více ze jmenných základů než 

slovesných pomocí přípon -ka, -na, -ák, -iště, ve slovníku nejsou 

zastoupeny 

• názvy dějů se tvořhčasto jako podstatná jména slovesná, 

ale také příponami -ka, -nda, -0, -ina, -ák, -izace, -ismus, -ství, ve 

slovníku nejsou zastoupeny 

b) slovesa 

Tvoří se hlavně příponou -ova-, případně -i (např. šlágovat, 

poštelovat, zapařit, naplošit). v / - / Лл / 

1.2.1.2 KOMPOZICE 

Podstata kompozice spočívá v tvorbě nových pojmenování ze 

dvou lexikálně samostatných celků, přičemž zároveň vzniká i nový 

význam celku. 

Při kompozici (skládání) se v jednom slově spojují dva nebo i 

více slovních základů, které lze podle jejich povahy považovat buď 

za kořeny nebo afixoidy. Afixoidy rozumíme morfémy přechodného 

charakteru mezi kořenovým a afixálním (např. biopaměť, infrazářič). 

Afixoidní tvoření je v protikladu к čisté hybridní derivaci i kompozici. 

Hybridní tvoření je spojování dvou nebo více slovotvorných prvků 

rozdílných co do původu, tzn. domácích a přejatých, v jednom 

slově. Afixoidy jsou třída morfémově nevyhraněných prvků. Vznikají 

dvojím způsobem: 1) ztrátou samostatnosti domácích kořenných 

morfémů, 2) osamostatňováním, nabýváním vyčleněnosti moirfémů 

cizího původu. Díky hybridním složeninám se afixoidy postupně 
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konstituují jako samostatný vyhraněný a vnitřně diferencovaný typ 

morfému vedle kořenů, afixů a flektivních morfémů. 

Podle způsobu utváření rozlišujeme skládání vlastní a 

nevlastní. V rámci vlastního skládání ještě vydělujeme skládání 

čisté a tzv. komplexní kompoziční postupy. 

Skládání je méně častý způsob tvoření slangových výrazů, ve 

slovníku veslařského slangu je zastoupeno pouze jedním příkladem 

(dvojskif). 

1.2.1.2.1 KOMPOZICE VLASTNÍ 

V případě skládání vlastního se tvoří složeniny, které nelze 

bez formální změny rozdělit na samostatná slova. Jejich spojení je 

morfologicky signalizováno a jejich členy jsou spojeny konektem. 

Skládání čisté je slovotvorný postup, při němž se složeniny tvoří 

pouze skládáním. Koncový člen takovéhle složeniny se shoduje 

s motivujícím slovem a může existovat i jako samostatné slovo 

mimo slovo složené. Přední člen takovéto složeniny bývá pouze 

slovotvorným základem а к zadnímu členu bývá připojen spojovací 

samohláskou (nejčastěji -o-, -i-). Celkový význam složeného slova 

se opírá o významy jednotlivých členů. Složeniny utvořené čistým 

skládáním mají slovotvornou strukturu a signálem složenosti je 

slovní jednota celku, pořadí členů a spojovací vokál. Příklady čisté 

kompozice se ve slovníku nenacházejí. 

1.2.1.2.2 KOMPOZICE NEVLASTNÍ 

Skládání nevlastní znamená, že tyto složeniny lze bez 

formální změny rozdělit na volné spojení slov, jímž byly motivovány 

a z něhož vznikly přímým sloučením. Skládání nevlastní není tvůrčí 
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slovotvorný a pojmenovávací akt, jedná se vlastně o úpravu 

víceslovného pojmenování, tzv. univerbizací. 

1.2.1.2.3 KOMPLEXNÍ KOMPOZIČNÍ POSTUPY 

Mimo skládání vlastního a nevlastního existuje ještě 

komplexní kompoziční postup, při kterém se vedle skládání 

uplatňuje ještě další slovotvorný způsob. Struktura těchto složenin 

je slovotvorná a je složitější než u složenin vytvořených skládáním 

čistým. Komplexní kompoziční postupy rozlišujeme tyto: 

1 ) derivačně-kompoziční 

2) konverzně-kompoziční 

3) abreviačně-kompoziční 

V případě derivačně-kompozičního komplexního postupu je 

skládání provázeno odvozováním, v konverzně-kompozičním 

postupu se uplatňuje koncovkové odvozování a v rámci abreviačně-

kompozičního komplexního postupu doprovází kompozici 

zkracování. 

Komplexní kompoziční postupy jako onomaziologický způsob 

nejsou ve slovníku veslařského slangu zastoupeny. 

1.2.1.3 ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY 

Za zvláštní způsoby slovotvorných procesů se považuje 

zkracování, mechanické krácení, překrucování a kalkování. 

1.2.1.3.1 ZKRACOVÁNÍ 

Zkracování je způsob tvoření slov, jehož záměrem je 

ekonomičnost zkrácené podoby oproti podobě nezkrácené. Při 
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zkracování se vytrácí explicitnost pojmenování, proto mohou být 

zkrácené výrazy nositeli různých stylových příznaků. 

Rozdělují se na zkratky iniciálové (akronyma), které vznikají 

z počátečních písmen víceslovných pojmenování (např. VŠ = 

véešky) a na zkratky slabičné či kombinované, které vznikají 

z počátečních slabik nebo hlásek. Tyto slabičné zkratky se 

nazývají také zkratková slova, protože se začleňují do věty jako 

slova ohebná. V hovorovém jazyce vznikají někdy z iniciálových 

zkratek pomocí přípony slova zkratková. Jejich cílem je 

napodobovat skutečná slova. Zkracování je obvyklé u hypokoristik 

a u hovorových nebo slangových obměn apelativ. 

1.2.1.3.2 MECHANICKÉ KRÁCENÍ 

U tohoto zvláštního slovotvorného procesu je motivací snaha 

o kratší a zvukově zjednodušené vyjádření. Takto vytvořená slova 

mají zpravidla menší počet slabik, zjednodušené souhláskové 

skupiny a sklon к otevřeným slabikám. Mechanické krácení je 

pojmenovávací postup, který se obvykle týká pouze formy slova, 

jeho slovní význam se nemění, pouze v některých případech 

modifikuje. Nejčastěji dochází к nahrazení původní odvozovací 

přípony příponou jinou, přidáním frekventované přípony nebo 

koncovky к mechanicky zkrácenému základu či jinými hláskovými 

úpravami (např. osmiveslice = osma). 

1.2.1.3.3 PŘEKRUCOVÁNÍ 

Překrucování je další ze zvláštních způsobů transformačních 

postupů. Pro slangy je tento slovotvorný postup typický. 

Překrucování je podobné mechanickému krácení. I tímto 

slovotvorným postupem nebývá význam slova měněn, ale pouze 
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modifikován. Motivy překrucování mohou být různé: snaha o 

zvukové zvýraznění a odlišení od zvukové podoby spisovné, snaha 

o úpravy, které umožňují dvojí chápání smyslu slova, jazyková 

hravost, expresivita či jazykový humor (např. vetoš, paras). Po 

stránce slovotvorné jsou však slova vzniklá překrucováním někdy 

obtížné rozpoznat. Jednoznačně lze vydělit ta slova, u kterých 

překrucování směřovalo к pojmenování zvukově podobnému, 

avšak současně ukazuje na nový obsah slova. Tato slova mají 

navíc v sobě patrný příznak expresivity. Další skupinu tvoří výrazy, 

kdy překrucování vedlo ke zvukově méně obvyklému vyjádření, 

čímž se však slovo mnohem více zvýraznilo. Za slova, která vznikla 

pomocí překrucování, lze považovat i slova z cizích základů, která 

jsou nesprávně vyslovována, komolena, příp. zapsána. 

1.2.1.3.4 KALKOVÁNÍ 

Tento onomaziologický postup představuje tvorbu nových 

slov a výrazu podle cizí předlohy, resp. přejetím slova z cizího 

jazyka do jiného jeho doslovným překladem. Existují tři typy 

kalkování: 1. kalkování gramatické, 2. kalkování sémantické a 3. 

kalkování frazeologické. V materiálu získaném pro slovník 

veslařského slangu se kalkované výrazy nevyskytují. 

1.2.2 POSTUPY TRANSPOZIČNÍ 

Mezi transpoziční postupy při tvorbě slangových názvů 

řadíme metaforické přenášení, metonymické přenášení, tvoření 

sousloví a frazeologických spojení a přejímky z cizích jazyků. Lze 

sem také zařadit posuny významů, generalizaci a specializaci. Při 

generalizaci dochází к rozšiřování významu, tzn. к rozšíření třídy 

předmětů a jevů, к jejichž pojmenování lze použít výraz na základě 
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jeho významových rysů. Důsledkem tohoto rozšíření významu je 

zúžení jeho obsahu. Opačným procesem je specializace významu, 

kdy se naopak zužuje rozsah významu a rozšiřuje jeho obsah. 

1.2.2.1 METAFORICKÉ PŘENÁŠENÍ 

Tento pojmenovávací postup je ve slanzích velmi častý a 

hojně užívaný, neboť vyhovuje nejen svou názorností, ale splňuje i 

požadavek expresivního, onomaziologicky aktualizovaného a 

originálního vyjádření. 

Motivací tohoto pojmenovávacího postupu bývá potřeba 

jazykově vyjádřit nové skutečnosti, u nichž si mluvčí uvědomuje 

podobnost se skutečností jinou, dříve již označenou. Při 

metaforizaci tak dochází nejen к přesunu věcného významu, ale 

často i к posunu v hodnotách expresivních. Ve srovnání 

s odvozováním poskytuje větší možnosti zejména tím, že lze 

přirovnávat, charakterizovat, ale hlavně zvýrazňovat typické rysy 

pojmenovávané skutečnosti. U metaforických názvů motivovaných 

potřebou věcného vyjádření je patrná především snaha o dosažení 

jednoduchého pojmenování, jež bude vdaném prostředí 

jednoznačné, zřetelné a výrazné. Kvalita příznaku, který přenos 

umožňuje, může být různá, přesněji řečeno, pokud se dá určit nebo 

pokud se neuplatňuje několik příznaků najednou. 

Existují různé skutečnosti, podle nichž к přenesení 

významu došlo: 

- podobnost v celkovém vzhledu nebo tvaru (např. límec, 

téčko, kostka, šprcka, věneček) 

- přítomnost určitého nápadného či důležitého znaku (např. 

sekera) 

- vlastnost vyplývající z podobné činnosti (např. žehlička) 
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- podobnost nebo vztah dějů vyjádřených slovesem (např. 

nahodit, shodit, vykapat) 

U metaforických názvů tvořených převážně z potřeby 

citového vyjádření může být souvislost či podobnost věcná často 

méně zřetelná. Bývá nahrazována příznakem expresivity, který je 

možno chápat různě, např: 

- jako snahu o vyjádření důvěrného citového vztahu 

- jako snahu o vyjádření humoru, případně posměchu 

- jako snahu o vyjádření citové nelibosti 

- jako snahu o vyjádření nadsázky. 

1.2.2.1.1 METONYMICKÉ PŘENÁŠENÍ 

Metonymie na rozdíl od metafory přenáší význam na základě 

souvislosti věcné, vnitřní. Běžně se vyskytuje metonymie 

vybudovaná na místních souvislostech, často se také uplatňují 

jména časových jednotek či úseků. Velmi hojně jsou v metonymii 

zastoupeny kauzální vztahy. Metonymizace je proces prakticky 

stále otevřený a hranici mezi automatizovanými a aktualizovanými 

metonymiemi je těžké odhadnout. 

Tento způsob tvorby pojmenování ve slanzích je oproti 

metafoře méně častý, bývá spojen s univerbátem (např. uhlík = 

veslo vyrobené z uhlíkových vláken) 

1.2.2.2 TVOŘENÍ SOUSLOVÍ A FRAZEOLOGICKÝCH 

SPOJENÍ 

Sousloví a frazeologická spojení jsou jako slovotvorný postup 

zastoupeny ve slangu pouze omezeně. Jedná se totiž o 

protikladnou tendenci k univerbizaci. Slangová sousloví jsou 

pociťována spíše jako přechod к odborným pojmenováním, potřeba 
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takového pojmenování je spíše věcná (např. horní dvojka, dolní 

dvojka). Frazeologická pojmenování se chápou jako „vazebná 

spojení slov, v nichž zpravidla aspoň jedno slovo ztrácí svůj vlastní 

význam anebo nabývá významu nového (často přeneseného)." 

(Hubáček, 1971, s. 38) 

Rozlišujeme frazeologická spojení slovesná a jmenná. U 

některých frekventovaných sloves je nápadné jejich časté používání 

ve větším významovém rozsahu (např. jet na balónky). 

1.2.2.3 PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ 

Při přejímání z cizích jazyků jde o především o adaptaci 

cizího názvu do prostředí národního jazyka. 

Důvody pro přejímání mohou být různé: chybějící či 

nedostatečně propracovaná domácí terminologie, snaha o 

zachování pojmů specifických pro určité prostředí, snaha o 

zjednodušení, vyjádření expresivity, pocit společenské konformity. 

Mnoho výrazů přejímaly české slangy z němčiny, dnes je na prvním 

místě angličtina (např. noncox, skif, skul, slajd, štrok). 

1.2.2.4 DISTRIBUCE A PRODUKTIVNOST 

ONOMAZIOLOGICKÝCH POSTUPŮ VE VESLAŘSKÉM SLANGU 

Veslařský slang obsahuje pouze slova plnovýznamová. 

Nejproduktivnějším slovním druhem slangových pojmenování jsou 

substantiva, následují v mnohem menší míře verba. Adjektiva a 

ostatní slovní druhy jsou zastoupeny pouze v rámci sousloví a 

frazeologických spojení. Dále pak můžeme konstatovat, že 

převažují lexikální jednotky jednoslovné nad pojmenováními 

víceslovnými (sousloví a frazeologická spojení). 
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Přehled lexikálních jednotek ze slovníku veslařského slangu 

Lexikální jednotky Počet % 

Jednoslovné 105 82,03 % 

- substantiva 92 87,62 % 

- verba 12 12,38% 

Víceslovné 23 17,97 % 

- sousloví 18 78,26 % 

- frazeologická spojení 5 21,74% 

CELKEM 128 100 % 

Klasifikací onomaziologických postupů a vznikem jednotlivých 
r 

slangových výrazů se zabýváme v kapitole 1.2. Je třeba také uvést, 

že pro větší přesnost naší statistiky jsme vyřadily výrazy, u nichž je 

možná dvojí motivace vzniku. Z původního počtu 128 výrazů tak 

zůstává 86. 

Z transformačních postupů je pro tvoření pojmenování ve 

veslařském slangu charakteristická derivace (odvozování). Všechny 

z dvaceti sedmi zaznamenaných slangových derivátů vznikly 

sufixací (odvozování příponové). Konverzi (odvozování 

koncovkové), prefixaci (odvozování předponové), ani derivaci 

prefixálně-sufixální (odvozování předponově-příponové) jsme 

v rámci získaného materiálu veslařského slangu nezaznamenali. 

Co se týče četnosti derivačních sufixů, nejčastěji se vyskytuje 

přípona -ák (např. pouťák), následují přípony - á č (např. trubkáč), -

ař/-ář (např.štelář), -ek (např. háček) a -ka , resp. plurálová -ky 

(např. nohavka). Výskyt ostatních přípon je výrazně nižší. Všechny 

přípony jsou monosémní. 
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Přehled četnosti odvozovacích přípon u substantiv 

PRÍPONA POČET DOKLADŮ % 

-a ř/-ář 3 11,11 % 

-ek 3 11,11% 

-ák 10 3 7 % 

-al 1 3,70 % 

-áš 1 3,70 % 

-áč 3 11,11 % 

-ka/-ky 3 11,11 % 

-a 1 3,70 % 

-ní 1 3,70 % 

-ko 1 3,70 % 

CELKEM 27 100% 

Druhým nejproduktivnějším způsobem tvoření slangových 

pojmenování je mechanické krácení, které jsme zaznamenali u 16 

případů (např. osma). Transformační postup překrucování jsme 

zaznamenali pouze ve dvou případech, skládání a zkracování jsou -

v našem slovníku zastoupeny pouze po jednom případu. 

Z transpozičních postupů se jednoznačně jeví, že jsou 

nejvíce zastoupena sousloví a frazeologická spojení, která jsme 

klasifikovali ve dvaceti třech dokladech. Poté v četnosti následuje 

metaforické a metonymické přenášení zaznamenané v deseti 

případech. Nejméně je z transpozičních postupů ve veslařském 

slangu využito přejímání, vyskytlo se pouze u šesti případů. 
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Zastoupení jednotlivých způsobů tvoření 

ZPŮSOB TVOŘENÍ POČET DOKLADU % 

odvozování 27 30,59 % 

skládání 1 1,18% 

zkracování 1 1,18% 

mechanické krácení 16 18,82% 

překrucování 2 2,35 % 

metaforické a metonymické 

přenášení 

10 11,76% 

sousloví a frazeologická 

spojení 

23 27,06 % 

přejímání 6 7,06 % 

CELKEM 86 100% 

1.3 SYSTÉMOVOST 

Souhrn slovotvorných vztahů tvoří základnu slovotvorného 

systému jazyka. To znamená, že téměř každé slovo naší slovní 

zásoby je spjato s jiným, buď jako slovotvorné fundující, nebo 

motivující. 

Tato systémovost není ve slanzích tak patrná jako v jiných 

útvarech jazyka, ale přesto o ní můžeme hovořit i v této oblasti. 

Vzájemnou závislost lze dobře pozorovat u výrazů jednoslovných, 

zatímco u sousloví nikoliv. Hubáček ji spatřuje v tom, „že i slangové 

výrazy jako sémanticko-lexikální jednotky tvoří systém" (Hubáček, 

1981). Systémovost se projevuje např. slangovým označením 

nejdůležitějších jevů téže třídy, téže významové kategorie. 

Uplatňuje se hlavně u slangů, které mají výrazné sklony к jazykové 

hravosti a expresivitě (např. slang studentský). 
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1.4 POJMOVÁ DIFERENCIACE 

Snaha o pojmovou diferenciaci je pro slang poměrně typická. 

Jedná se o několik synonymních názvů pro jednu entitu, protože 

spisovný název je pro mluvčí nevyhovující (např. veslařský trenažér 

= 1. „bedna" i 2. „bazén"). Někdy se naopak může stát, že 

spisovných názvů je nadbytek, a proto si slang vytváří 

mnohoznačné, tzn. významově méně specifikované nebo souhrnné 

pojmenování (např. veslák = 1. „loděnice" i 2. „veslařský klub"). 

Nové výrazy se vytvářejí z hlediska větší potřeby pojmové 

diferenciace či při nedostatečně přesném pojmenování ve 

spisovném jazyce. 

1.5 STAV ODBORNÉ TERMINOLOGIE 

Propracovanost a stupeň používání terminologie je dalším 

ukazatelem jazykového hlediska slangů. Každý slang si ze 

spisovných a odborných názvů vytváří rovnou názvy slangové. 

Často se dokonce stane, že tvorba slangových názvů probíhá 

souběžně s uplatňováním nové domácí terminologie. Občas také 

dochází k tomu, že terminologie převezme slangový výraz a zařadí 

jej mezi spisovné názvosloví (např. kormidelník = kormáš) 

1.6 EXPRESIVITA 

Snaha o vyjádření expresivity je pro slang typická. Ovšem i 

ve slangu, obdobně jako v jiných vrstvách národního jazyka, mohou 

vedle sebe stát výrazy nociální, které slouží pouze к věcnému 

pojmenování, a naopak výrazy silně expresivně zabarvené. 

Nejobvyklejší jsou expresivní pojmenování např. ve slangu 
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studentů, kdy jde výrazně o hru s jazykem. Také veslařský slang 

obsahuje některé expresivně zabarvené výrazy (např. šprcka). 

1.7 VHODNOST PRO MLUVENÉ JAZYKOVÉ PROJEVY 

Posledním z příznačných jazykových aspektů slangů je to, že 

při tvoření slangových výrazů musí být vyhověno specifickým 

požadavkům povahy mluveného projevu. 
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2. MIMOJAZYKOVÉ ASPEKTY 

Kromě výše uvedených jazykových aspektů slangů existují i 

aspekty mimojazykové, mezi které řadíme stupeň uzavřenosti 

určitého prostředí, složení jeho příslušníků a psychické faktory. 

2.1 STUPEŇ UZAVŘENOSTI PROSTŘEDÍ 

Ne každá skupina, v níž se používá při komunikaci mezi 

jejími členy slangu, je stejně otevřená nebo uzavřená svému okolí. 

To se pochopitelně odráží i na bohatosti jejího slangu. Obecně 

platí, že čím méně je společnost otevřená okolí, tím větší je 

ustálenost jejího slangového výraziva. Na tvorbu a užívání slangu 

v určitém prostředí může mít vliv i to, jak dlouho již toto prostředí či 

zájmová činnost existuje, jaká je její tradice a rychlost jejího 

rozvoje. 

2.2 SLOŽENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ PROSTŘEDÍ 

Druhým mimojazykovým faktorem, který může mít vliv na 

složení slangového lexika, je věkové a sociální složení příslušníků 

prostředí. Dobrým příkladem rozdílnosti příslušníků je prostředí 

vojenské nebo studentské, ve kterých je věkové složení příslušníků 

přibližně stejné, homogenní. Je u nich zvlášť patrná snaha o to, 

vyjadřovat se vtipně, nezvykle, expresivně a mnohdy i vulgárně. 

Vysoká variabilita slangu v tomto prostředí je podmíněna i tím, že 

se zde setkávají lidé různých zájmů, vzdělání a povah. 
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2.3 PSYCHICKÉ FAKTORY 

Tyto faktory se ve slanzích mohou projevit dvojím způsobem. 

Za prvé to může být snaha příslušníků o jazykové vyjádření 

výlučnosti provozované činnosti a za druhé snaha o rychlé 

začlenění se do prostředí a následná demonstrace přináležitosti. 

Z hlediska mimojazykových aspektů lze veslařskou komunitu 

charakterizovat jako poměrně uzavřenou skupinu, která do sebe jen 

nerada a obtížně nasává nové členy. Věkové složení je velmi 

široké, v loděnicích se potkávají mladší žáci (10-12let) / j%~H<' 

se zkušenými veterány (27-65 let). Totéž se týká sociálního složení 

skupiny veslařů. I zde existují určité rozdíly, avšak v rámci 

sportovních aktivit se smazávají. 
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III. SLOVNÍK VESLAŘSKÉHO SLANGU 

Při tvorbě slovníku musíme mít na paměti, že každý typ 

slovníku má specifické teoretické, poznávací, lingvistické i 

mimolingvistické nároky a vyžaduje určitou metodiku. Soubor všech 

činností nutných к vydání slovníků se nazývá lexikografický projekt. 

1. ETAPY LEXIKOGRAFICKÉHO PROJEKTU 

Každý lexikografický projekt se sestává z několika dílčích 

etap (Mališ, Machová, Suk, 1999, s. 63): 

1) východiska lexikografického zkoumání a budování 

koncepce; 

2) shromažďování materiálu a informací o lexikálních 

jednotkách; 

3) výstavba a vydání slovníku. 

1.1 VÝCHODISKA LEXIKOGRAFICKÉHO ZKOUMÁNÍ A 

BUDOVÁNÍ KONCEPCE 

V této etapě si musí lexikograf stanovit, pro koho bude jeho 

slovník určen. V závislosti na tomto rozhodnutí musí stanovit také 

typ výsledného slovníku, přičemž si vybírá dle různých kritérií (např. 

jednojazyčný x dvojjazyčný x vícejazyčný). Dále se volí zdroje, ze 

kterých budou lexikální jednotky a informace o nich vybírány. Jako 

zdroj bývají voleny např. literární díla, texty ze sdělovacích 

prostředků, články v odborných publikacích či záznamy mluvených 

projevů. Poté se stanovuje soubor informací, které se v daném 

projektu budou pro každou lexikální jednotku zjišťovat. Mohou to 

být: 

- heslové slovo 
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- výslovnost, přízvuk 

- pravopisné zvláštnosti 

- slovní druh 

- morfologické, syntaktické, syntagmatické vlastnosti 

- sémantická charakteristika 

- stylistické hodnocení 

- informace o původu lexému 

- výklad významu 

- exemplifikace 

- frazémy, v nichž se lexém používá 

- synonyma a antonyma lexému 

- speciální informace 

V případě slovníku veslařského slangu jsme si vymezili, že 

výsledný slovník bude jednojazyčný, výkladový a speciální. Pod 

pojmem výkladový slovník rozumíme takový slovník, který u každé 

obsažené lexikální jednotky udává její význam. Výkladový slovník 

se považuje za základní typ jazykového slovníku. Speciální 

slovníky, též dílčí a oborové, jsou takové, které zahrnují pouze 

určitý výsek slovní zásoby národního jazyka. Hranice tohoto výseku 

jsou dány různými kritérii. 

Jako zdroj, z něhož bude materiál pro slovník veslařského 

slangu čerpán, jsme si stanovili záznam mluvených projevů. 

Informace, které se budou ke každému heslovému slovu zjišťovat, 

jsou jeho slovní druh, morfologické vlastnosti a výklad významu. 

1.2 SHROMAŽĎOVÁNÍ MATERIÁLU A INFORMACÍ O 

LEXIKÁLNÍCH JEDNOTKÁCH 

Předtím, než začne vlastní sběr dat, je třeba určit způsob 

zaznamenávání informací. Kolektiv lexikografů si stanoví nějaký 

metajazyk, což je umělý sémiotický systém schopný popsat jiné 
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systémy. Nyní také záleží na tom, zda projekt počítá s využitím 

počítaču či nikoliv. Klasický projekt shromažďuje a ručné vypisuje 

z tištěných zdrojů části textu na karty, které se pak přiřazují 

к heslovým slovům, jejichž tvary se v textu vyskytly. Při využívání 

počítače je tato fáze zjednodušena. Texty lze například rovnou 

snímat scannerem a automaticky o nich zaznamenávat 

bibliografické údaje. Výhodou je jednodušší a rychlejší vyhledávání 

a přístup к datům z jakéhokoliv počítače. 

V případě našeho slovníku veslařského slangu byly využity 

ručně psané záznamy mluvených projevů. 

1.3 VÝSTAVBA A VYDÁNÍ SLOVNÍKU 

Po skončení sběru informací následuje etapa výstavby a 

vydání slovníku. Každý slovník má svou mikro- a makrostrukturu. 

Mikrostruktura je struktura vlastního popisu lexémů, 

makrostrukturou slovníku jsou informace týkající se tříd lexémů a 

instrukce o užívání slovníku, seznam použitých zkratek a zdrojů. 

Nejdůležitějším krokem je vybrat ze shromážděných informací ty, 

které budou nakonec zařazeny do slovníku. Po skončení výběru 

lexémů je třeba stanovit strukturu hesla, tedy to, jaké informace 

bude obsahovat (možnosti viz výše). Poté se volí způsob 

uspořádání hesel (abecední x pojmové). Nakonec následují úpravy 

rukopisu pro tisk a určení grafické úpravy hesla. (Mališ, Machová, 

Suk, 1999) 

Pro slovník veslařského slangu jsme si již stanovili strukturu 

hesla (viz výšeJ^JV rámci makrostruktury jsme zvolili uspořádání 

celého slovníku do jedenáctijématických okruhů, uvnitř nichž jsou 

jednotlivá heslová slova řazena abecedně. Seznam zdrojů, 

instrukce к užívání slovníku a vysvětlení užitých zkratek je na 

počátku vlastního slovníku (viz kapitola IV.) 
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IV. VESLAŘSKÝ SLANG 

1. VESLAŘSKÝ SLANG 

Veslařský slang je nespisovná vrstva slovní zásoby, kterou 

vytvořili a ve své komunikaci využívají sportovci - veslaři. Tento 

slang není příliš obsáhlý a v této práci jsme se pokusili zachytit jej 

v celé šíři. Některé uváděné slangové výrazy se vyskytují i jiných 

sportovních slanzích, některé jsou naopak specifické pro slang 

veslařů. 

Veslařský slang byl zvolen proto, že prostředí tohoto sportu je 

autorce velmi blízké, tím se značně zjednodušila fáze pronikání ^ ^ u 

lingvisty do prostředí, v němž se slang užívá. Od roku 1989 do roku 

2002 byla členkou veslařského oddílu SK Smíchov a dodnes se 

v prostředí tohoto sportu pohybuje. 

Jedná se o slovník jednojazyčný, výkladový a speciální, 

neboť obsahuje termíny z úzce vymezené oblasti. Zdrojem našeho 

bádání byl pouze mluvený jazyk, v novinových a časopisových 

článcích se s veslařským slangem setkáme pouze velmi 

sporadicky či spíše vůbec. Sběr materiálu probíhal v několika 

etapách. Počátky spadají do roku 2001, další vlna sběru proběhla 

v roce 2003 а к poslednímu doplnění materiálu došlo v roce 2005. 

1.1 STRUKTURA SLOVNÍKU VESLAŘSKÉHO SLANGU 

U jednotlivých lexémů jsme zaznamenali tento soubor 

inform -

/ J / 

Я ) i -<T 

- výklad významu 

- poznámka. 
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Od tohoto souboru se odvíjí i mikrostruktura slovníku. Záhlaví 

tvoří heslo a jeho gramatické vlastnosti, tj. u substantiv informace o 

genitivu, rodu a maskulin též o životnosti, a pokud se výraz užívá 

pouze v plurálu, je uvedena zkratka pl. U adjektiv pouze o slovním fA-

druhu, u verb o vidu, případně o jeho rekci. U frazémů a slovních 

spojení se před gramatickou informací uvádí zkratky fraz. a ss. 

Gramatická informace odpovídá sémanticky nejpodstatnějšímu 

komponentu frazémů a slovních spojení. 

Př. veslák, -u, m neživ. 

Poté následuje po znaménku = výklad významu, popřípadě 

další speciální informace. 

Př. veslák, -u, m neživ. = označení veslařského oddílu 

používané na Moravě; též loděnice, klub 

Pokud jsou výrazy ve slovníku synonymní, pak je tato 

skutečnost zachycena po výkladu významu hesla a uvozena 

slovem „též". 

Na závěr hesla jsou připojeny poznámky o užívání, 'původu, 

encyklopedické informace apod. psané kurzívou. 

Jednotlivá hesla jsou řazena abecedně, a to v jednotlivých 

tematických celcích (např. Loď-označení jednotlivých částí, Veslo, 

Loď na suchu). 

Hesla, která jsou tištěna kurzívou, jsou rovněž součástí 

běžné slovní zásoby spisovné češtiny a jejich význam je v ní 

prakticky tentýž. / fap /U* ' р У 

Pokud se výklad vztahuje na kokrétní situaci, je před ním 

v závorce uveden předvýklad. ^ 

Př. jet na balónky, fraz. dok.,= (o dvou lodích) jet při závodě 

vyrovnaně a jejich možné rozdíly se dají měřit pouze tím, čí balóněk 

se více vysouvá kupředu 

Na konci slovníku je zařazen seznam použitých zkratek. 
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Slovník je rozdělen do jedenácti tematických celků, ve 

kterých jsou jednotlivá hesla řazena abecedně. 

První část „Veslařský oddíl" obsahuje termíny spojené 

především s budovou, ve které veslařský oddíl sídlí a s jejím 

zařízením. 

Druhá část se jmenuje „Loď - označení jednotlivých částí". 

Jak už název napovídá, hovoří se zde o jednotlivých částech 

veslice. К této části je pro větší názornost připojena také obrazová 

příloha (viz Příloha č.1). 

Třetí část „Typy lodí" obsahuje názvy veslic jak podle 

velikosti posádky, počtu potřebných vesel, tak i označení lodí podle 

výrobců či materiálů. Také к této části je připojena obrazová příloha 

(viz Příloha č. 2). 

Ve čtvrté kapitole se slovník věnuje popisu vesla. Pro lepší 

představu je opět připojena obrazová příloha (viz Příloha č. 3). 

„Loď na suchu" je jméno páté části. O loď je nutné se starat 

po celou dobu jejího života. Proto uvádíme některé výrazy užívané 

při údržbě lodi a její přepravě na závody. 

V šesté části jsou obsaženy výrazy pro jednotlivé veslařské 

činnosti, které probíhají při vlastní jízdě na vodě. 

Sedmá část pojednává o veslařích. Označení jednotlivých 

osob sdílejících jednu loď vyjmenováváme zpravidla zepředu 

dozadu, avšak při zpracování slovníku zachováváme abecední 

řazení. 

V osmé části jsou výrazy hodnotící veslařský výkon. 

Víceméně jsou to výrazy negativní, používané při slabě podaném 

výkonu. Výrazy oceňující dobrý výkon jsou ve veslování stejné jako 

v jiných sportech, proto jsme je v našem slovníku neuváděli. 

Devátá část zmiňuje některé nejznámější veslařské závody a 

klání, případně pojmenovává některé typy závodů. 
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Desátá část je kapitolou o označování a pojmenovávání míst 

na vltavských březích v Praze. Jedná se o úsek cca 8 kilometrů od 

modřanského jezu po Jiráskův most. V tomto prostoru lze v Praze 

veslaře spatřit. Veslaři si některá místa na březích pojmenovali pro 

lepší orientaci vlastními názvy. 

Poslední, jedenáctá část, zmiňuje jiná plavidla a osoby, které 

brázdí hladinu Vltavy a pro které si veslaři vytvořili svá vlastní 

pojmenování. 
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1.2 SLOVNÍK VESLAŘSKÉHO SLANGU 

1.2.1 VESLAŘSKÝ ODDÍL 

bazén, -u, m neživ. = speciální tréninkové zařízení určené pro 

zimní přípravu na suchu; de facto konstrukce v bazénu s vodou, na 

které se vesluje v zimě. Pozn. naproti veslařům je pověšeno 

zrcadlo, aby lépe viděli své chyby. Je určen zpravidla pro čtyři 

veslaře, kteří mají možnost párového i nepárového veslovaní. Vesla 

na bazénu mají speciální děravé listy, aby odpor vody nebyl tak 

silný. 

ffjVUJL f/uh 
bedna, - y, ž = bazén. Pozn. dnes se již příliš nepoužívá 

hangár, -u, m neživ. = místo v loděnici, kde se nachází úložiště lodí 

a vesel 

klub, -u, m neživ. = základna pro osoby věnující se veslování, je 

zde soustředěno veškeré nutné zázemí, veslařský klub; též 

loděnice, veslák 

koza, -y, ž = přenosné zařízení sloužící к uložení lodě. Pozn. loď 

mají podpírat dvě kozy. Využívá se zejména při technických 

úpravách na lodi nebo jako úložiště větších lodí na závodech. 

loděnice, -e, ž = základna pro osoby věnující se veslování, je zde 

soustředěno veškeré nutné zázemí; též klub, veslák 
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plato, -a , stř = molo, ze kterého lze nasednout do lodi. Pozn. musí 

být poměrně nízko nad hladinou vody, aby nasednutí a vystoupení 

z lodi bylo bezpečné. Plata musí mít každá loděnice. 

snášedlo, -a, stř = spojení plata a břehu. Pozn. některá plata mají 

dvě snášedla, některá pouze jedno. 

štelář, -e, m neživ. = police na loď v hangáru 

veslák, -u, m neživ. = základna pro osoby věnující se veslování, je 

zde soustředěno veškeré nutné zázemí; též klub, loděnice. Pozn. 

označení používané zejména v moravských veslařských oddílech. 

větrák, -u, m neživ. = veslařský trenažér, jehož základem je kulatý 

větrák, který svou silou veslař roztáčí. Pozn. je využíván zejména 

při zimní přípravě, slouží к průpravě síly veslaře. 
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Or ^ * ' Ь-ЬуМ / ï l ^ yi- " ГК О /'.у; у t to Y 

M'lAtsUwT • 

1.2.2 LOĎ - OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

balónek, -u , m neživ. = umělohmotný balónek připevněný na špici 

lodě, který plní bezpečnostní funkci při srážce dvou lodí. Pozn. díky 

balónku nemůže být loď při nárazu poškozena a ani ostrá špice lodi 

nemůže nikomu způsobit vážné zranění, loď nesmí být bez 

balónku, jeho absence může znamenat i diskvalifikaci při závodech 

bort, -u , m neživ. = mírně zakřivený okraj lodi, který ohraničuje 

místo к sezení veslaře 

dykyta, -y , ž = potah, nejčastěji umělohmotný, kterým je z vrchní 

strany potažena kostra lodě, aby do lodi nezatékala voda 

havlinka, -y , ž = objímka z umělé hmoty, jejíž vrchní část je 

uzavřena kovovou tyčkou se šroubovacím uzávěrem, do které se 

vkládá veslo. Pozn. před závodem je nutné zkontrolovat její 

utažení, neboť veslo z ní může lehce vypadnout. 

kačena, -y , ž = speciálně tvarovaný kus plechu, připevněný na kýlu 

lodi, sloužící к udržení stability lodi 

f Л 
kolejnička, -y , ž = kovová kolej, ve které jezdí slajd. Pozn. existují 

pouze v páru. 

kormidlo, -a , stř = oválné, zpravidla plechové zařízení, přidělané v 

zádi lodi, sloužící к ovládání lodi. Pozn. kormidlo je provrtáno do 

lodi; horní část, na kterou veslař vidí, je kovové zařízení ve tvaru T, 

které má uprostřed střelku ukazující směr. Od krajů tohoto téčka 

jsou vedeny dráty, které se v případě lodí nemajících kormidelníka 

kříží, jsou protaženy žebry lodě a poté upevněny na nohavkách (viz 
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U štroka (viz i), který tak může ovládat loď požadovaným směrem 

pouhým natočením jedné boty v nohavkách. Kormidlo mají tyto 

lodě: dvojka s, dvojka bez, párová i nepárová čtyřka, osma (viz l ). 

krakorec, -e, m neživ. = hliníkové trubky (zpravidla čtyři) svařené к 

sobé, připevněné po stranách lodi, umožňující upevnění vesel, na 

jejich konci je havlinka (viz |). Pozn. párové lodě mají pro jednoho 

veslaře vždy dva krakorce, nepárové lodě mají pro každého pouze 

jeden, ale tento je připevněn k lodi ještě třetí částí, tzv. vzpěrou, 

protože nepárové veslo je mnohem těžší a silnější a působí na něj 

mnohem větší síla, která se и párového veslování rozkládá na vesla 

dvě. 

kříž, -e, m neživ. = dřevěný kříž mezi kolejničkami, který je 

součástí kostry lodi a na který si veslař stoupá při nástupu i výstupu 

z lodi. Pozn. jediné místo v lodi, které je schopno veslaře unést, do 

jiné části lodi se stoupnout nesmí, protože by se loď mohla prolomit. 

límec, -e, m neživ. = dřevěný vlnolam těsně za zády veslaře, který 

je prodloužením bortu a který brání vniknutí vody do lodě při vlnách 

nohavka, - ž = boty, do kterých si veslař dává nohy, jsou 

upevněny na desce, jež je na třech místech přišroubována k lodi; 

též štembrety. Pozn. tyto šrouby jsou opatřeny zpravidla křídlovou 

matkou, aby si každý veslař mohl nohavky podle své výšky 

posouvat. 

slajd, -u , m neživ. = destička, na níž veslař sedí. Pozn. je opatřené 

podvozkem se čtyřmi kolečky. Ten se zasadí do kolejniček, veslař 

má mnohem větší rozsah záběru. 
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štembrety, -O, ž = boty, do kterých si veslař dává nohy, jsou 

upevněny na desce, jež je na třech místech přišroubována k lodi; 

též nohavky. Pozn. používá se v moravských veslařských oddílech. 

л Ar- jJ^uÁ/ 7 - y j U * . a< r 

- 6 6 -



1.2.3 TYPY LODÍ 

čtyřka, -y, ž = loď pro čtyři veslaře. Pozn. může být párová či 

nepárová, s kormidelníkem nebo bez kormidelníka. 

dvojka, -y, ž = loď pro dva veslaře, z nichž každý má jedno 

nepárové veslo. Pozn. může být s kormidelníkem nebo bez 

kormidelníka. 

dvojskif, -u, m neživ. = loď pro dva veslaře, z nichž každý má dvě 

párová vesla 

drevák, -u, m neživ. = celodřevěná veslice 

empík, -u, m neživ. = loď od německé firmy Empacher. 

hodač, -e, m neživ. = loď vyrobená kombinací dřeva a umělých 

vláken 

němka, -y, ž = loď vyrobená kombinací dřeva a umělých vláken 

v bývalé NDR 

nonkox, -u , m neživ. = loď pro čtyři veslaře, z nichž každý má 

jedno nepárové veslo. Pozn. může být s kormidelníkem nebo bez 

kormidelníka. 

osma, -y, ž = loď pro osm veslařů, osmiveslice, každý má jedno 

nepárové veslo. Pozn. na osmiveslici musí být kormidelník, který 

buď sedí na zádi, kde má lepší kontakt s posádkou, nebo lež ívg , 

špici, čímž se lépe rozloží váha a má také lepší výhled na trať. skif, 
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-u, m neživ. = loď pro jednoho veslaře, opatřená dvěma párovými 

vesly. 

skul, -u, m neživ. = velmi široká loď, určená pro přípravu 

začátečníků. Pozn. Na skulu je jeden veslař naproti němuž sedí 

trenér, který kormidluje a provádí výuku. x 

Švýcar, - a, m neživ. = celodřevěná, vysoce kvalitní loď vyráběná 

švýcarským výrobcem 

tesárek, -a, m neživ.= loď vyrobená společností Tesárek Racing 

Boats, tuzemským výrobcem 

trabant, -u, m neživ. = bakelitová loď z bývalého NDR. Pozn. tyto 

lodě se vyráběly pouze jako skif či dvojskif a byly využívány pouze 

v kategorii žactva. Jejich výhodou byla větší stabilita. Dnes se již 

nepoužívají. 
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1.2.4 VESLO A JEHO ČÁSTI 

bidlo, -a , stř = označení pro nepárové veslo 

dřevo, -a, stř = veslo, které je vyrobené ze dřeva. Pozn. starší typ, 

na kterém v dnešní době veslují pouze mladší kategorie. 

kožení, -í , stř = pás umělé hmoty, dříve kůže (= kožení ), na 

kterém je připevněn věneček (viz j ) . Pozn. funguje jako ochrana, 

aby věneček nebyl nasazen přímo na vesle. 

list, -u , m neživ. = plocha vesla, která se noří při záběru do vody. 

Pozn. postupem času byl vyvinut speciální list, který má tvar 

sekery, čímž se plocha záběru vodou znásobuje. 

pačina, -y, ž = zúžený konec, za který se veslo drží 

párátko, -a, stř = párové veslo 

šprcka, -y, ž = speciální návlek z umělé hmoty, který se navléká na 

pačiny párových vesel, aby se vesla lépe držela a neprokluzovala v 

rukou 

uhlík, -u, m neživ. = veslgrvyrobené z uhlíkových nebo kevlarových 

vláken. Pozn. tato vesla jsou mnohem lehčí než vesla dřevěná, 

dnes jsou preferována všemi veslaři 

věneček, -u, m neživ. = kroužek z umělé hmoty nasazený na 

kožení, díky kterému veslo drží v havlince (viz í). Pozn. míra 

vzdálenosti věnečku od pačiny určuje velikost páky, tzn. jak velkou 

sílu bude veslař užívat při průtahu vesla vodou. 
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1.2.5 LOĎ NA SUCHU • < 

dát do klína, fraz. dok.,(co) = podržet loď při vytahování z vody 

nejprve v úrovni klína. Pozn. teprve potom se odnáší na ramenou 

dát do měkkejch, fraz. dok., (co) = položit loď do koz dnem dolů. 

Pozn. v této poloze se na lodi mohou provádět různé technické 

úpravy. 

dát do tvrdejch, fraz. dok., (co) = položit loď do koz dnem vzhůru 

desítka, -y, ž = klíč číslo 10; též téčko, trubkáč 

hodit přes hlavu, fraz. dok., (co) = zdvihnout a otočit loď nad hlavu 

posádky za účelem vytažení lodi z vody. Pozn. při vynášení lodi z 

vody se po fázi dát do klína velí hodit přes hlavu, přičemž když je 

loď držena veslaři nad hlavou v natažených pažích, rozmístí se 

veslaři tak, aby při položení lodi na ramena jeden druhému 

nepřekáželi a aby na každé straně lodi byl stejný počet nosičů. Poté 

se loď odnese na své místo ve šteláři (viz |) 

nahodit, dok., = upevnit krakorce (viz |). Pozn. většinou se tak děje 

po příjezdu na závody do jiného města, protože při přepravě je 

nutné krakorce odstranit. 

odkrakorcovat, dok., (co) = zbavit loď krakorců před přepravou na 

závody 

poštelovat, dok., (co) = upravit technické parametry lodi, jako je 

změna výšky krakorců, nakolmení listů apod. 
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shodit, dok., (co) = odkrakorcovat (viz f ) 

téčko,- a, stř = klíč číslo 10; též desítka, trubkáč. Pozn. užíváno 

zejména na Moravě. 

trubkáč, -e, m neživ. = klíč číslo 10; též desítka, téčko. Pozn. pro 

veslaře je nejvhodnější úprava tohoto klíče do trubkového tvaru T, 

tento výraz se užívá zejména na Moravě. 

vyvázat slajdy, fraz. dok., (co) = připevnit slajdy (viz í ) do lodi. 

Pozn. loď se přepravuje na speciálním veslařském vleku dnem 

vzhůru, a slajdy by tudíž mohly vypadnout, proto se do lodi musí 

odborně přivázat. Dnes se od této varianty upouští a slajdy se 

přepravují volně položené na dně vleku. 
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v ŕ 

1.2.6 VÝRAZY PRO JEDNOTLIVÉ VESLAŘSKÉ ČINNOSTI 

A ' 
(jet) kontra, ss. dok., (jak) = zabírat vesly opačným směrem. Pozn. 

využívá se zejména při otáčení lodi, při srovnávání lodí na startovní 

- čáře 

(jet) vpřed, ss. dok., (jak) = zabírat vesly a tím posouvat loď 

kupředu / / I / - < / j , ' 

nakolmit, dok., (co) = držet list vesla kolmo к hladině vody. Pozn. 

nakolmení vesla se děje bezprostředně před zásekem (viz i) 

naplošit, dok., (co) = držet list vesla rovnoběžně s hladinou. Pozn. 

děje se tak při držení vesla v průběhu části tempa nad vodou. 

odhoz, -u, m neživ. = fáze tempa těsně po vytažení kolmého vesla 

z vody, následného naplošení a vedení vesla nad kolena. Pozn. 

rychlý odhoz je základem dobře zvládnuté techniky. Ve fázi odhozu 

je loď nejméně stabilní. 

pohov, -u, m neživ. = přestat veslovat a položit vesla volně na 

hladinu 

záběr, -u, m neživ. = fáze tempa pod vodou 

zásek, -u, m neživ. = moment, kdy veslo po nakolmení vklouzává 

do vody 
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1.2.7 OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH VESLAŘŮ 

bidlák, -a, m živ. = veslař veslující na nepárových disciplínách 

(např. dvojka, osma) 

dolní dvojka, ss. -y, ž = označení štroka (viz j ) a trojky na čtyřce 

háček, -a, m neživ.= veslař sedící nejblíže špici lodě. Pozn. tento 

veslař by měl být nejlehčí z posádky a měl by mít velmi dobře 

vypracovanou techniku. 

horní dvojka, ss. -y , ž = označení háčka a dvojky na čtyřce 

kormáš, -e, m živ. = kormidelník 

skifař, -e, m živ. = veslař veslující na skifu 

štrok, -a, m živ. = osoba, podle jejíhož tempa se řídí celá loď. 

Pozn. štrok zároveň odpovídá za stav lodi. 
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1.2.8 VÝRAZY HODNOTÍCÍ VESLAŘSKÝ VÝKON 

cvaknout se, dok.,= převrhnout se nedobrovolně do vody 

dát závěr, fraz. dok., (co) = finišovat. Pozn. zhruba 250 m do cíle 

se zvyšuje frekvence tempa na maximum, aby si veslař zkusil ještě 

vyjet lepší pozici. 

dostat kotel, fraz. dok., = být hodně pozadu při závodě, prohrát 

závod 

dostat parník, fraz. dok., = být předstihnut jinou lodí při závodě o 

veliký kus, přirovnání к parníku 

držet frekvenci, fraz. nedok., = schopnost udržet na určitém úseku 

stejnou frekvenci záběrů do vody 

chytit kraba, fraz. dok., = nestihnout včas vytáhnout veslo 

z vody;též zapařit. Pozn. následuje zpomalení nebo úplné 

zastavení lodi. 

jet na balónky, fraz. dok., = (o dvou lodích) jet při závodě naprosto 

vyrovnaně a jejich možné rozdíly se dají měřit pouze tím, čí balónek 

se více vysouvá kupředu 

jet na čtvrt, fraz. dok., (jak) = urazit při jízdě na slajdu čtvrtinu 

z délky kolejniček 

jet na půl, fraz. dok., (jak) = urazit při jízdě na slajdu polovinu 

z délky kolejniček 
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jet na tři čtvrtě, fraz. dok., (jak) = urazit při jízdě na slajdu tři 

čtvrtiny z délky kolejniček 

jet na celej, fraz. dok., (jak) = urazit při jízdě na slajdu celou délku 

kolejniček 

jít vejš, fraz. dok., = zvýšit frekvenci tempa 

přepálit začátek, fraz. dok. = vyrazit na startu závodu příliš 

vysokou frekvencí, kterou není možno v průběhu celé trati udržet 

položit to, fraz. dok. = vzdát závod; též vyměknout 

šlágovat, nedok., = zvyšovat frekvenci tempa, šlág; též zvedat šlág 

vykapat, dok.,= silově nevydržet celý závod 

vyměknout, dok.,= vzdát závod; též položit to 

zapařit, dok.,= nestihnout včas vytáhnout veslo na konci tempa z 

vody; též chytit kraba 

O ' í 

ztuhnout, dok.,= silově nevydržet závod. Pozn. při nedostatečném 

rozcvičení a malém předstartovním zahřátí svalů mohou svaly při 

závodě úplně ztuhnout, tj. přesytit se kyselinou mléčnou. 

zvedat šlág, fraz. nedok.,= zvyšovat frekvenci tempa; též šlágovat 
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1.2.9 POJMENOVÁNÍ NĚKTERÝCH ZÁVODŮ 

áčka, -ček, stř = kategorie mužů a žen od 22 let nazývaná senioři 

A. Pozn. za tuto kategorii mohou závodit i béčka (viz Ц ale i 

veteráni. Áčka se užívá pro označení Mistrovství ČR konané 

zpravidla v Račicích. 

béčka, -ček, stř = kategorie mužů a žen od 18 do 22 let nazývaná 

senioři B. Pozn. pojmenování se užívá pro označení Mistrovství ČR 

ve veslování do 22 let. Obvykle se koná v Třeboni. 

Brno,- a, stř. = označení pro Mezinárodní regatu juniorů a dorostu 

každoročně konanou v květnu na Brněnské přehradě 

distančák, -u, m neživ. = označení pro distanční závod na dlouhé 

trati (6 a 8 km), kdy se závodí pouze na skifech či na dvojkách bez 

kormidelníka a jednotlivé posádky jsou vypouštěny na trať 

v minutových nebo půlminutových rozestupech 

Hořín, -a, m neživ. = distanční závod na 8 km. Pozn. Mezi obcemi 

Vraňany a Hořín se nachází plavební kanál spojující Vltavu a Labe. 

Na tomto kanále je dlouhá léta pořádán každé jaro distanční závod. 

kontrolky, -lek, ž, pl = označení pro kontrolní závody, kam jsou 

zvány zpravidla pouze úspěšné posádky, které mají šanci dostat se 

do reprezentačního výběru. Pozn. nejznámější a nejdůležitější 

kontrolky se pořádají každé jaro na umělém veslařském kanále 

v Račicích. 

Ondrák, -u, m neživ. = jarní distanční závod pojmenovaný po 

veslaři J. Ondrákovi pořádaný na Vltavě oddílem VK Slavia Praha. 
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Pozn. trať dlouhá 6 km vede od Slávie к VK Smíchov, kde se lodě 

otáčí a jedou zpět ke Slávii. 

pouťák, -u, m neživ. = obecné označení pro méně významné 

závody 

Primátorky, -ek, ž, pl = Závod Primátorských osmiveslic. 

Nejznámější český veslařský závod s tradicí od roku 1910, divácky 

velmi atraktivní. Pozn. start je и loděnice Dukly Praha, cíl mezi 

Železničním a Palackého mostem, zvláštností je vyšehradská 

zatáčka. 

republika, -y , ž = Mistrovství ČR ve veslování 

středa, -y, ž = závody pro kategorii žactva. Pozn. dnes již zaniklá 

tradice závodů pořádaných téměř každou středu v Praze na Vltavě. 

Šeda, -y, m neživ. = jarní distanční závod pojmenovaný po veslaři 

Miroslavu Šedovi. Pozn. jde o závod na vzdálenost 6 km, od SK 

Smíchov к loděnici kanoistického oddílu Konstruktiva a zpět. 

Ústí, - í, stř = distanční závod na 8 km pořádaný každé jaro v Ústí 

nad Labem 

vetoši, -ů, m neživ. = název pro Mistrovství ČR veteránů ve 

veslování 

Vltava, -y, ž = označení Přeboru Vltavy. Pozn. musí se ho zúčastnit 

posádky, které chtějí závodit na Mistrovství republiky. 
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1.2.10 POJMENOVÁNÍ MÍST NA VLTAVĚ V PRAZE A 

NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ 

Barranďák, -u, m neživ. = Barrandovský most, nad nímž je proti 

proudu start pražských závodů na 2000 m. Pozn. zajímavostí je, že 

tato pražská trať je dlouhá zhruba 1850 m, ale jezdí se tu závody 

na plné 2 km. 

Cinda, -y, ž = ostrov Císařská louka, který se táhne od Lihovaru až 

naproti Vyšehradu. Pozn. odděluje Vltavu a smíchovský přístav, tzv. 

Háfn. 

Háfn, -u, m neživ. = smíchovský přístav mezi Strakonickou ulicí a 

Císařskou loukou 

Inteligence, -e, ž = Branický most. Pozn. podle jeho dřívějšího 

pojmenování Most inteligence. 

Jiráskáč, -e, m neživ. = Jiráskův most 

Konstruktive, -y, ž = budova podniku Konstruktiva u Branického 

mostu. Pozn. v této loděnici sídlí kanoistický oddíl. 

Na Prasečí = místo asi 1 km pod modřanským jezem. Pozn. 

pojmenování pochází údajně z dob, kdy zde stávala podivně 

pokroucená říční značka, která vypadala jako vepř. Dnes se toto 

místo pozná podle dvou velkých bojí. 

Na startu = místo, kde se startují závody na 1000 m. Pozn. je 

označeno drátem nad vodou, na který se navěšují čísla drah; leží 

na smíchovském břehu asi 250 m proti proudu nad VK Smíchov. 
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Palačák, -u, m neživ. = Palackého most 

Skála, -y, ž = Vyšehradská skála 

U desky = prostor pod pamětní deskou Barrande na Barrandovské 

skále. Pozn. deska je umístěna nad Strakonickou ulicí proti proudu 

nad Barrandovským mostem 

Véešky, -ek, ž pl. = kanoistická loděnice sportovců Vysokých škol, 

budova na smíchovském břehu proti Konstruktivě (viz f ) 

Věž, -e. ž = třípatrová věž v cíli pražských závodů na Císařské 

louce, ze které se závody komentují. Pozn. dnes je и věže Caravan 

camp. 

Železničák, -u , m neživ. = Železniční most na Výtoni 
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1.2.11 JINÁ PLAVIDLA A OSOBY NA VLTAVĚ 

cákal, -a , m živ. = kajakář nebo kanoista 

kostka, -y, ž = remorkér bez tlačeného nákladního člunu. Pozn. má 

značně hranaté tvary, díky nimž vytváří největší vlny ze všech lodí. 

motorák, -u, m neživ. = motorový člun, na kterém jezdí trenéři za 

svými posádkami 

paras, -u, m neživ. = parník. Pozn. často se také označují svými 

jmény, např. Vltava, Vyšehrad, Šumava, Tyrš.... 

pramičkář, -e, m živ. = rybář na pramici 

tlačák, -u , m neživ. = celý remorkér, který tlačí nákladní člun 

žehlička, -y, ž = celý remorkér i s tlačeným nákladním člunem, 

který je plně naložen. Pozn. tím pádem nedělá skoro žádné vlny a 

jenom „žehlí" hladinu. 
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ZÁVĚR 

Veslařský slang jsme v této diplomové práci pojali jako vrstvu 

národního jazyka, která je charakteristická pro komunikaci 

v prostředí veslařského sportu. Je to tedy soubor nespisovných 

lexikálních jednotek, které se používají v běžných mluvených 

projevech veslařů amatérů i profesionálů a které pojmenovávají 

denotáty charakteristické pro toto prostředí. Veslařský slang je, jako 

ostatně každý slang, spjat s určitou sociální skupinou, která jej 

užívá. 

Veslařský slang se odlišuje od běžně mluveného jazyka 

specifickou, omezenou slovní zásobou. Jelikož je považován za 

nestrukturní útvar národního jazyka, nevytváří vlastní jazykový 

systém. Nemá žádné zvláštní hláskové nebo mluvnické prostředky, 

a proto se při komunikaci v tomto sportovním prostředí používá 

spolu s obecnou češtinou. Slangové výrazy se vyznačují 

nespisovností, expresivitou a metaforičnosti. Jsou výrazem 

jazykové hravosti, tvořivosti, snahy o originální pojmenování a také 

jazykové ekonomičnosti. Zároveň se ve slovní zásobě veslařského 

slangu setkáváme s bohatou synonymičností. 

Specifickou slovní zásobu veslařského slangu tvoří pouze 

slova plnovýznamová. Ponejvíce jsou zastoupena substantiva, 

podstatně méně verba. Ostatní slovní druhy nejsou zastoupeny 

vůbec. Požadavku systémovosti vyhovují pojmenování jednoslovná, 

protože u víceslovných pojmenování se ztrácí požadavek na 

jazykovou úspornost. Ve veslařském slangu se vyskytují i 

víceslovná pojmenování, a to jak sousloví, tak frazeologická 

spojení. 

Rozrůstání slovní zásoby veslařského slangu probíhá pomocí 

stejných onomaziologických postupů jako u obohacování slovní 

zásoby jiných útvarů národního jazyka. Bohužel musíme 
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konstatovat, že к rozrůstání a obohacování veslařského slangu 

dochází již jen výjimečně. 

Ze slovotvorných postupů se jeví nejproduktivnější derivace, 

konkrétně odvozování příponové, a dále pak mechanické krácení. 

Ostatní slovotvorné postupy (překrucování, kompozice, zkracování) 

jsou zastoupeny jen minimálně. Ze sémantických postupů jsou 

nejčastěji zastoupena sousloví a frazeologická spojení, která jsou 

následována metaforickým a metonymickým přenášením významu. 

Nejméně produktivní ze sémantických postupů se jeví přejímání. 

V této práci je zaznamenáno 128 slangových výrazů z oblasti 

veslařského slangu. Její hlavní přínos spatřujeme v tom, že 

představuje a systematizuje živou slovní zásobu jednoho ze 

sportovních slangů. Veslování jako takové patří к vodním sportům. 

V České republice je možné tento sport provozovat na několika 

řekách, přehradách a rybnících, a to pouze ve veslařských 

oddílech. Je to sport s velmi dlouhou tradicí, který měl být dokonce 

uveden na prvních novodobých letních olympijských hrách 

v Aténách roku 1896, avšak pro rozbouřené moře se tak nestalo. 

V našich zeměpisných šířkách byly veslařské kluby a oddíly 

zakládány již koncem 19. století. V současné době se české 

veslování potýká s mírným nedostatkem mladých závodníků a 

velkým nedostatkem finančních prostředků. Věříme však, že se tyto 

problémy vyřeší a na našich tocích se bude veslařům opět dařit. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

dok. = vid dokonavý 

fraz. = frazém 

m neživ. = rod mužský neživotný 

m živ. = rod mužský životný 

nedok. = vid nedokonavý 

pl = plurál 

ss = slovní spojení 

stř = rod střední 

vl. jm. = vlastní jméno 

ž = rod ženský 

f ' / j j j , j j ) j / 

-V-- Mjrr/sÁ 
( 
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Typy lodí 

skif lx 

dvojskif 2x 

párová čtyřka 4x 

dvojka bez kormidelníka 2-

dvojka s kormidelníkem 2+ 

čtyřka bez kormidelníka 4-

čtyřka s kormidelníkem 4+ 

osmiveslice 8+ 

г - с ^ффг 
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