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1. Úvod 

Konec komunistického režimu vnesl uvolnění do mnoha oblastí naší společnosti. 

Výjimkou nebyla ani sféra kultury. Kultura získala na jednu stranu možnost absorbovat 

dosud zakázané podněty, ale na stranu druhou se vystavila silnému tlaku komerce. 

Uvedená skutečnost se projevila i v oblasti hudební produkce. Posluchači se náhle nabídl 

široký rejstřík stylů. 

Preference hudební stylů se obměňuje podle vlivu různých módních vln a některé žánry 

téměř okamžitě po svém objevení opět zanikají, ale jednou ze žánrových stálic české 

a světové hudební scény je rocková hudba. Vlivem možnosti poslechu světové hudby 

dochází i v českém rocku k silné stylové diferenciaci, což vede ke zkvalitnění tohoto 

žánru. Kromě stylového ovlivnění dochází i ke změnám v jazykovém vyjadřování českých 

hudebníků. Tomuto vyjadřování se věnuji ve své diplomové práci. 

V první části této práce se zabývám nespisovným mluveným projevem rockových 

hudebníků Lounská a částečně Mostecka. Pozornost směřuji ke slangové slovní zásobě 

této skupiny a jejímu slovníkovému zpracování. Druhá část diplomové práce sleduje 

využívání neverbální komunikace rockovými hudebníky. 

Jazykový materiál jsem získával hlavně od lounských rockových hudebníků. Především 

jsem se snažil zaznamenat slangové výrazy, které jsou specifické ryze pro lounskou 

a částečně pro mosteckou oblast. Většinu slovníku tvoří ovšem univerzální slangové 

názvy používané v celém Česku, protože právě ty zjednodušují komunikaci mezi 

hudebníky z jednotlivých krajů. Podobná situace nastává u neverbální komunikace. T a j e 

ve svém základu společná pro všechny rockové hudebníky. Důvodem je praktičnost 

společného vyjadřování. 

Cílem mé práce je zpracování slangového slovníku lounských a mosteckých rockových 

hudebníků a stručný popis neverbální komunikace rockových hudebníků. Téma své práce 

jsem z hlediska lingvistiky sledoval po stránce lexikální, sociolingvistické 

a lexikografické. 

Slangu je v české odborné literatuře věnována relativně velká pozornost. Bohužel 

jednotliví autoři se již často rozchází v základních otázkách problematiky slangové slovní 

zásoby (např. definice slangu, vztah slang - pracovní mluva apod.). Jako základní 

literaturu věnovanou slangu jsem používal sborníky přednášek z plzeňských konferencí o 

slangu a argotu. Dále jsem vycházel z prací J. Hubáčka, J. Chloupka, P. Hausera, J. Suka 

a dalších (viz kapitola Použitá literatura). Ke zpracování neverbální komunikace 
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rockových hudebníků jsem využíval prací S. Machové, J. Křivohlavého a F. Čermáka. 

Uvedená literatura je doplněna články z českých odborných lingvistických periodik (Slovo 

a slovesnost, Naše Řeč). 

Diplomová práce je doplněna slovníkem slangových názvů, které používají při své 

komunikaci rockoví hudebníci převážně z Loun a Mostu. Tito hudebníci byli hlavními 

respondenty při sestavování slovníku. 
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2. Teorie slangu 

2. 1. Termín slang v odborné literatuře 

Zřejmě nejpodstatnějším rysem slangového výraziva je jeho pozice v nespisovné vrstvě 

národního jazyka. Národní jazyk je obecně rozdělen na spisovné a nespisovné útvary. Za 

spisovnou variantu jazyka považujeme tu, která je reprezentativním útvarem národního 

jazyka a je též jednotná pro celé státní území. Jedná se o formu jazyka, jež bývá 

považována za kultivovanou a prestižní a je převážně užívána v oficiální komunikaci. 

V uvedeném případě se jedná o spisovnou češtinu a její mluvenou podobu, češtinu 

hovorovou. 

Rejstřík nespisovných útvarů je mnohem širší. Na tuto skupinu variet lze nahlížet 

z pohledu geografického nebo sociálního, ale i jiného. Pohled geografický člení jazyk na 

nářečí (dialekty) a nadnářeční útvary (interdialekty - větší oblasti společných nářečních 

znaků). Nej rozšířenějším interdialektem na území České republiky je obecná čeština, 

v současnosti vyvíjející již značný tlak na spisovnou češtinu. Pro mou práci je důležitější 

sociální diferenciace nespisovné češtiny. V tomto rozčlenění jsou patrné především 

rozdíly ve slovní zásobě určitých sociálních skupin. Na základě sociální diferenciace 

řadíme do nespisovné vrstvy češtiny slang, pracovní mluvu, argot a další méně užívané 

tormy slovních zásob (např. hantýrka, žargon). U zmíněných variant nespisovné češtiny se 

prosazuje široká paleta jejich možných funkcí, jistá exkluzivita a hravost, kterou vytváří 

samotní mluvčí, aniž by byli limitováni pravidly spisovné češtiny. Z tohoto pohledu se pak 

jeví slangové názvy jako specifická a významná součást slovní zásoby a frazeologie 

národního jazyka. 

Protože chápání jednotlivých termínů sociálních dialektů jazyka není jednotné, uvádím 

několik definic slangové slovní zásoby. 

Za výchozí k tématu slangu je v odborné literatuře považována stať F. Oberpfalcera 

(1934) Argot a slangy, ve které se slang chápe jako rozvrstvení mluvené češtiny podle 

stavů. 

Trávníček (1948) nazývá slang termíny společenská nářečí, nářečí zvláštní 

a vrstvová. Slangová pojmenováni jsou charakterizována podle příčin vedoucích 

kjazykovému rozlišování příslušníků různých společenských vrstev národa 

prostřednictvím slangového výraziva. Tyto příčiny jsou: nestejná potřeba výrazových 

prostředků po stránce věcné; zvláštní věcné pojetí některých věcí, známých i jiným 

příslušníkům jazyka; různé citové zaujetí, citový vztah mluvčího k osobám nebo věcem; 
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snaha některých společenských vrstev o výlučnost jejich mluvy, nesrozumitelné pro 

příslušníky vrstev jiných; snaha o odlišnost, krátkost a úspornost (s. 27). 

Kellner (1954) užívá termínů nářečí vrstvová (společenská, sociální). Slang hodnotí 

jako soubory výrazových prostředků, kterými se od sebe navzájem odlišují uživatelé 

národního jazyka vlivem jistých společenských činitelů a kterých užívají určité 

společenské vrstvy, určené zpravidla třídně. Ve srovnání s místním nářečím nemají slangy 

svou vlastní gramatickou stavbu a základní slovní fond, postrádají jakoukoli jazykovou 

samostatnost, jsou vázány na určitý okruh lidí, vůči národnímu spisovnému jazyku 

zachovávají v plné míře svou výlučnost a projevují snahu se od něj odlišovat, vlastní 

sociální dialekt není jedinou formou jazyka mluvčích. Kellner dále bystře od sebe liší 

pracovní (profesní) mluvu a slang, respektive považuje profesní mluvu za typ vrstvového 

nářečí, který slouží ke komunikaci v zaměstnání a kde jazykové zvláštnosti vyplynuly 

zcela přirozeně z věcných potřeb mluvčích. Vrstvové nářečí čistě zájmové se projevuje 

vytvářením pojmenování z důvodů osobitého citového vztahu k osobám a věcem. Argot 

považuje za druh slangu, jenž se vyskytuje u vrstev společensky izolovaných. 

Slang je možné považovat i za soubor jistých speciálních názvů a obratů, kterých se 

užívá v běžném styku mezi členy pracovního nebo zájmového společenství kromě příslušné 

terminologie. Tyto speciální názvy (slangové výroky, pojmenování) vznikají z důvodů 

věcných i expresivních. (Havránek - Jedlička 1968). 

Slang je také soubor slov a slovních spojení vázaných na určité společenské prostředí, 

a proto ho nemůžeme chápat jen jako soubor pojmenování, neboť jde o celou frazeologii. 

Slangy rozlišujeme na profesionální - podle profese a zájmové - dočasné (Hausenblas 

a kol. 1974, s. 74). 

Chloupek (1971) charakterizuje slangy jako speciální slovníkové, popřípadě 

i frazeologické vrstvy. Dále je třídí na profesní mluvu, slang a argot. Pozornost věnuje též 

profesní mluvě, jíž rozumí mluvu skupin zaměstnanců, kteří při pracovním procesu nebo 

při výkonu služby užívají termínů nebo terminologických spojení bez zření k jejich 

spisovnosti, a to pouze pro jejich výrazovou úspornost, většinou i pro jejich vyhovující 

jednoznačnost v daném pracovním kontextu, nezřídka též z důvodů lpění na tradici. 

Odlišuje tak profesní mluvu od slangu, jemuž přisuzuje při tvoření nových pojmenování 

jako smysl jazykovou hru. Jiný podstatný rys oddělující pracovní mluvu a slang nalézáme 

v Chloupkově další shrnující definici. Slang je mluva pracovních a zájmových skupin, 

podstatou jeho vytváření je jazyková hra. To zároveň znamená, že se v něm mohou 

obměňovat i zcela běžná slova. Tím se liší od profesní mluvy (Chloupek 1974, s. 51). 
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Předchozí autor nebyl jediný, který se zamýšlel nad vztahem pracovní mluvy a slangu, 

nad terminologickými nesrovnalostmi, které je doprovází. Klimeš (1969) definuje slang 

jako nespisovný jazykový útvar funkčně spjatý s prací nebo zájmy určité skupiny, 

společensky hodnocené kladně nebo neutrálně, pro jejíž 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 jednočlenné věty. Slang potom dělí na 

profesionální, který má převážně sdělovací funkci a v němž jsou emocionální prvky 

v pozadí, a skupinový, u něhož nalézáme vedle funkce sdělovací i prvky emocionální. 

Slang je též jednou z mnoha variant mluvené kolokviální řeči. Kolokviální řečí 

rozumíme mluvu v předem nepřipravených a nestylizovaných projevech. Obsahuje celý 

rozsah sdělných prostředků běžného styku denního života. V rámci ní se vytvářejí různé 

varianty pro zvláštní sdělné účely. Tyto varianty užívá jen omezený okruh populace za 

omezených situací jazykové komunikace. Podmínky, podle nichž rozeznáváme slang, jsou: 

speciální místo nebo prostředí, speciální sdělné prostředky vázané na speciální činnost 

a speciální kolektiv (Bečka 1978, s. 2). 

Hauser (1980) považuje slang za slovní zásobu spjatou se sociálním prostředím, a to 

buď pracovním, nebo zájmovým. Slangová pojmenování jsou omezena zpravidla na 

mluvený projev. Slangová slovní zásoba se rozlišuje na: 1. profesionální (stavovskou), 

motivovanou vztahem k povolání a zahrnující v sobě soubor nespisovných názvů 

odborných; 2. slovní zásobu slangovou vázanou na projevy skupin zájmových. 

Slang lze také definovat jako komplex jazykových prostředků, jímž se dorozumívá 

speciální skupina lidí na speciálním pracovišti o prostředcích a výkonech při speciálním 

druhu práce (Bečka 1981, s. 5). 

Slang je svébytnou součástí národního jazyka, jež má podobu nespisovné vrstvy 

speciálních pojmenování realizovaných (nejčastěji v polooficiálním a neoficiálním) 

dorozumívacím styku lidí vázaných stejným pracovním prostředím nebo stejnou sférou 

zájmů a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako 

prostředek vyjádření příslušnosti k prostředí či k zájmové sféře (Hubáček 1979, s. 17). 

Pro vymezení slangu jsou důležité tři konstitutivní znaky: zainteresovanost lidí, 

pracovní nebo zájmové pracoviště či prostředí a specifická činnost. To činí ze slangu 

jazykovou vrstvu sociálně podmíněnou (Dejmek 1988, s. 50 ). 
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Slang je také mluvou skupinovou, která má vlastní lexikální rejstřík, jež označuje 

osoby, předměty, jevy a činnosti. Slang slouží při komunikaci uvnitř skupiny a často i 

k vymezení dané skupiny vůči společnosti. Jeho funkce je převážně integrující (Suk 1993). 

Slang je nespisovné výrazivo zájmové skupiny. Některé slangy jsou již archaické a drží 

se v nich staré výrazy, jiné jsou proměnlivé. Tento jev je způsoben zanikáním nebo 

případným vznikáním oborů pracovních činností. Ve slanzích jsou časté expresivní názvy 

metaforické. Některá slangová slova vstupují do obecného povědomí (např. z rockového 

slangu basák - hráč na basovou kytaru) a nabývají charakteru obecněčeského popřípadě 

spisovného. Dříve se do slangu počítala i mluva příslušníků stejného povolání, stejné 

profese. Dnes se tato mluva spíše vyčleňuje samostatně a označuje se jako mluva profesní 

(Čechová 1996, s. 205). 

Čmejrková (1996) chápe slang jako familiární řeč užívanou v soukromých projevech 

lidí téže zájmové nebo profesní orientace. 

Slang je soubor slov a frází užívaných skupinou lidí spjatých stejným zájmem, 

eventuelně též profesí. Pro profesní mluvu je typická zejména významová jednoznačnost 

lexikálních jednotek vdaném prostředí a vyjadřovací úspornost; pro slangovou slovní 

zásobu je charakteristická velká synonymičnost, expresívnost, uplatnění jazykové hry, 

metqforičnost (PMČ 2002). 

Jednotlivé definice v sobě zahrnují veliké množství společných znaků. Nej výraznějším 

rysem, na kterém se shodují citovaní lingvisté, je umístění slangu do nespisovné vrstvy 

národního jazyka. Avšak existují zajímavé případy, kdy slang toto umístění opouští a 

objevuje se v oficiálních projevech nebo v krásné literatuře. 

Užití slangových pojmenování v literatuře má své opodstatnění. Slang umožňuje 

spisovateli, aby své čtenáře uvedl mezi své postavy, které se věnují specializované 

činnosti a pohybují se ve specifickém prostředí. Příkladem takto využitých slangových 

názvů jsou rybářské nebo sportovní povídky spisovatele Oty Pavla. Slang se stává 

podstatnou součástí základu jeho vyprávění a bez jeho využití by ztratilo literární dílo Oty 

Pavla část svého kouzla. O. Pavla jsem jako příklad vybral záměrně proto, že užívá 

slangových názvů takovým způsobem, že jeho čtenáři jsou schopni se orientovat v daném 

specializovaném prostředí bez větších obtíží. Ona dovednost spisovatele užívat citlivě 

slangových názvů tak, aby jim adresát rozuměl, může být potom jedinou překážkou při 

zakomponování slangu do literatury. Slang nebo v podstatě jakýkoliv druh mluvy je pro 

autentické ztvárnění literárního prostředí jeden z nejvhodnějších prostředků. Někdy 

spisovateli dovoluje i menší hru se čtenářem. Tímto případem je Hrabalova tzv. 
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„hospodská mluva", která je často čtenáři interpretována jako způsob mluvy, jímž hovoří 

lidé v restauracích, což je ovšem omyl. Zřejmě bychom velmi těžko našli v hospodách 

skupinu lidí, kteří se vyjadřují stejně jako Hrabalovy postavy, aniž by se o to záměrně 

nesnažili. Stopy slangu lze vysledovat i v poezii, např. v budovatelské poezii. Ta působí 

na čtenáře persvazivním charakterem. To znamená, že je určena k tomu, aby přiměla 

adresáta k většímu pracovnímu úsilí a loajálnosti s komunistickým režimem. Zmíněné 

příklady velmi jasně naznačují, že slang můžeme použít jako prostředek manipulace, jejíž 

podstatou je předstíraný zájem mluvčího o adresáta a záměr mluvčího, aby se adresát 

vzdal vlastní vůle (Machová 2001). 

Paradoxně opačně používá slangu k vyjádření zhnusení nad budovatelským úsilím nebo 

prací vůbec skupina undergroundových básníků sedmdesátých let, kteří byli donuceni 

komunistickým režimem k vykonávání dělnických profesí. Kromě využití v poezii se 

persvazivní funkce slangových pojmenování nejlépe odráží v oficiálních, většinou v 

předem připravených projevech. To ovšem posouvá slang na ose spisovnost -

nespisovnost ještě dál do sféry spisovných projevů, než jak činí literatura. V předem 

připravených projevech může slang zapůsobit na posluchače humorným dojmem. Jedná se 

o případy, kdy mluvčí vhodně použije slangové výrazivo k oživení projevu. 

Druhým případem jsou politické projevy, které bývají směřovány ke skupině lidí, jež 

určitý slang ve své komunikaci používá. Pak plní slang spíše uvedenou funkci persvazivní 

a vyvolává nebo má vyvolat dojem, že mluvčí k dané skupině lidí patří a rozumí 

dostatečně jejich, nejčastěji pracovním problémům. Pro řešení této problematiky poslouží 

rozčlenění funkce slangu na primární a sekundární. Primární funkcí je zjednodušení 

komunikace mezi členy skupiny, v níž vykonávají všichni společnou činnost, anebo 

skupinu projevující se společným zájmem. Primární je i funkce slangu čistě 

pojmenovávací. Za sekundární funkci slangu považuji jeho použití v oficiálních projevech 

anebo v literatuře. Podrobně o tomto rozdělení pojednávám v kapitole Funkce slangu. 

Těžiště využití slangu spadá do mluvy nepřipravené a spíše dialogické, ovšem na 

druhou stranu není důvodu, proč by nemohl být slang využit v monologickém projevu. 

Pokud hovoříme o mluvě dialogické, chápeme ji jako mluvu dvou a více komunikantů, 

kteří mají určitý komunikační cíl. V případě slangového vyjadřování spojuje komunikující 

navrch příslušnost k některé zájmové či pracovní skupině. Uzavřená skupina uživatelů 

specifického slangu je pak jeho jedním z nejdůležitějších rysů. Uzavřenost slangové 

komunikační skupiny není úplná, neboť uživatelé specifického slangu samozřejmě 

vstupují i do jiných komunikačních situací mimo skupinu. Základem, na němž stojí slang, 
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je buď obecná, nebo hovorová čeština. Proto některé slangy pronikají do běžně mluveného 

jazyka a povědomí ostatních mluvčích. Jedná se především o slang sportovní, z něhož 

čerpáme běžně používané výrazy jako např. meruna (z hudebního slangu jsou to např. 

slova repráky, bedny apod.). 

Oddělíme-li od sebe slang a určitý druh mluvy, otevírá se široký prostor pro zkoumání 

toho, jak se jednotlivé slovní zásoby navzájem ovlivňují. Příkladem je vztah studentské 

mluvy a učitelského slangu. Tyto dva útvary vzájemně na sebe působí, už jen proto, že 

koexistují ve stejném prostředí a jejich uživatelé jsou si blízcí. Učitelský slang přebírá 

výrazivo, které je příznačné pro studentskou mluvu. Zajímavý příklad pronikání jednoho 

specifického lexika do druhé, jinak vydělené mluvy najdeme ve velmi diskutovaném 

vztahu argot - slang. Některé argotické výrazy, které plnily hlavně funkci tajného kódu, se 

objevují ve slangu policejním. Tato provázanost je logickým vyústěním styku obou 

prostředí (kriminálního a kriminalistického). Podobně dochází k rychlému posunu 

z prostředí uživatelů drog po ose argot - slang - běžná mluva (např. haš, tráva, joint, 

smažká). 

Často zmiňovaným aspektem je také prostředí, kde se slangem hovoří. Někteří autoři je 

vnímají jako místo specifické pracovní činnosti (např. Dejmek 1988). To je však velmi 

diskutabilní. Je-li slang chápán jako mluva lidí spojených stejnou pracovní činností nebo 

zájmem, pak Dejmkovo vymezení prostředí je správné pouze pro první případ. Mluvíme-li 

o skupině lidí se stejným zájmem, popřípadě koníčkem, potom je třeba prostředí definovat 

jinak než prostředí pracovní. To se týká například slangu trampského, kde je nevhodné 

hovořit o vymezení pracovní činnosti a působí to poněkud kostnatým dojmem. Proto bych 

navrhl přijatelnější výklad, jakým je místo specifické nebo speciální činnosti. 

Podobným problémem je postoj autorů ke vztahu pracovní mluvy a slangu určité 

pracovní skupiny. Ve starší literatuře je profesní mluva považována za slang (Hubáček 

1988). V současné době se objevuje názor, který profesní mluvu a slang odděluje 

(Čechová 1996). Rozlišení pracovní mluvy a slangu se mi jeví jako vhodné. Hlavní rozdíl 

shledávám v míře expresivity a metaforičnosti slangových názvů oproti názvům 

profesním, ale tuto hranici považuji za propustnou. Stejně tak můžeme sledovat vývoj 

názorů na vztah termínů slang, argot, hantýrka, žargon a studentská mluva, případně 

zkoumat podobné znaky slangu a nářečí. Této problematice je věnována kapitola 

Diferenciace slangu v běžně mluveném jazyce. 

Snaha o úspornost výrazu je dalším rysem, který vymezuje slangová pojmenování 

(PMČ 2002). Úspornost slangového výrazu má za úkol zjednodušit a zrychlit komunikaci 

8 



skupiny, která ho používá. Mnohem méně pozornosti je věnováno frazeologickým 

a metaforickým víceslovným výrazům. V takových případech se jedná o slovní hříčky 

nebo spojení, jež nějakým způsobem reflektují společnou činnost (např. v rockovém 

slangu, tahat kočku za ocas - kvílet jako Jas = hrát na kytaru). 

Podobně víceméně opomíjeným tématem je stárnutí a zarchaičtění slangu nebo jeho 

případná konzervace. Slangy klasických řemesel (mlynářství) vymizely stejně jako obory, 

ve kterých byly používány. S jejich zachováním nebo případným využitím se dnes 

setkáváme pouze při historických výzkumech, a to především v muzeích nebo pracích 

tematicky zaměřených na již zaniklé obory. 

Samozřejmě je slang možné oživit v historické literatuře a filmu. Kromě toho je 

výzkum již zaniklých slangů samozřejmě důležitý z hlediska zkoumání způsobu života 

lidí, kteří ho užívali. 

Shrnu-li dosud zpracované informace, mohu vymezit slang tak, jak ho chápu já v této 

práci. Slang patří do nespisovné vrstvy národního jazyka a je mluvou skupiny lidí, jež se 

společně věnují určité činnost a k vykonávání této činnosti pociťují potřebu vlastní, 

zjednodušené a účelné komunikace. Dále je slang propojen s prostředím, kde skupina 

mluvčích činnost vykonává. Prostředí je možné nazvat pracovním, avšak není to vždy 

podmínkou. Slangové výrazy jsou používány převážně v nepřipravených dialogických 

promluvách. Mluvčí má ovšem možnost využít slang i jinak. Pak ale plní slang jinou 

tunkci než zjednodušení komunikace. Především svým slovní zásobu mluvčího 

expresivním zabarvením. 

Ve vztahu k ostatním stylistickým vrstvám se slangy nebrání propustnosti mezi 

vrstvami jednoho jazyka nebo přejímání názvů z jazyka cizího. Aspektům, jež jsou typické 

pro vymezení slangu, se věnuji dále. 

2. 2. Aspekty slangu 

Při popisu slangu je nutné vymezit aspekty, respektive hlediska, z nichž se tato 

jazyková vrstva popisuje. Obecně se aspekty slangového výraziva dělí do dvou skupin, 

a to na aspekty jazykové a aspekty mimojazykové (Hubáček 1977). 

Mezi jazykové aspekty slangu patří: nespisovnost; komunikativní funkčnost; určitá míra 

systémovosti; snaha o pojmovou diferenciaci; propracovanost, přístupnost a stupeň 

praktického užívání odborného názvosloví; míra vyjádření expresivity; dále je pro 

slangová pojmenování příznačné jednak to, že jsou při svém tvoření určovány 
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požadavkem vyhovět specifické povaze mluvených projevů, a jednak to, že se jedná o 

pojmenování popisná a motivovaná (Hubáček 1979). 

2. 2. 1. Spisovnost - nespisovnost slangového výraziva 

Základním aspektem slangového výraziva je jeho nespisovnost. Slangová pojmenování 

si uvědomujeme jako synonymní protějšek k pojmenováním spisovným, nejčastěji 

termínům. Tyto vzájemné protějšky potom tvoří minimálně dvojčlenné synonymní řady 

(Hubáček 1979). Ovšem vyskytují se lexémy, které svým primárním významem patří do 

vrstvy spisovné češtiny, ale svým specifickým užitím se mohou stát součástí slangu. 

Příkladem je slovo drát, které ve svém primárním významu označuje strojírenský 

materiál, ale v rockovém slangovém slovníku je to výraz označující kytarovou nebo 

basovou strunu. 

Spíše než o nespisovnosti je výhodnější v případě slangových pojmenování hovořit o 

míře nespisovnosti. Často dochází k tzv. zespisovňování, což je postupný přechod mezi 

termíny. To se následně projevuje průnikem slangových pojmenování do psaných projevů 

(Jelínek 1995). Příkladem je slovo chemička, které než začalo být považováno za 

spisovné, sloužilo jako slangové označení chemické továrny. 

Míra nespisovnosti je též určována expresivním zabarvením daného názvu. Slangové 

názvy expresívně zabarvené, které mají většinou hanlivý až vulgární nádech, zařadí i 

běžný uživatel jazyka do nespisovné vrstvy jazyka. Zde za příklad poslouží slovo sejra, 

jež ve slangu rockových hudebníků označuje mikrofon. Zajímavý příklad, který se týká 

slangových pojmenování původem z němčiny, uvádí Jelínek (1995). Slangové výrazy 

německého původu byly českými mluvčími pociťovány jako výrazové prostředky svědčící 

o jazykové nekulturnosti mluvčího. Uvedená situace nastala po roce 1945, tedy po 

skončení druhé světové války, a její zřejmou motivací byla přetrvávající nenávist českého 

národa vůči původci války. 

Dalším aspektem slangového výraziva je komunikativní funkčnost. Slangovým 

výrazem se vyhovuje aktuálním požadavkům jazykového vyjádření výstižného, stručného 

a zároveň v kontextu významově jednoznačného (Hubáček 1979). Prostředkem, který 

nejlépe vyhovuje uvedeným podmínkám, je užití univerbizace, tedy transformace 

víceslovného lexému, popř. i kompozita v lexém jednoslovný (Čermák 2004). 

Univerbizace prokazuje svou vhodnost při tvoření slov odvozováním (např. v rockovém 

slangu koncový kabel - koncák), skládáním (např. rockový slang - mixážní pult - mixpulť) 

nebo zkracováním (např. v rockovém slangu zakončení kabelu typu DMX - déemix). 
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Motivace univerbizace je patrná u slangových výrazů metaforických nebo metonymických 

(např.v hudebnickém slangu dechové nástroje - dechy). Univerbizace se může objevit i u 

slangových pojmenování vzniklých z přejatých sousloví (mobilní telefon - mobil). 

Dokladem aktuálnosti univerbizace je i skutečnost, že slangová pojmenování sdružená 

(sousloví) se vyskytují jen velmi zřídka a jeví se jako nesystémová (Hubáček 1979). 

Za jazykový aspekt slangu je považována i jeho systémovost. Hledisko systémovosti 

slangového výraziva není ovšem tak zřetelné jako ve strukturních útvarech národního 

jazyka. Lze je spatřovat v tom, že slangové názvy jako sémanticko-lexikální jednotky tvoří 

systém a dá se mezi nimi sledovat jejich vzájemná závislost, a to jak v rovině obecně 

slangové, tak i uvnitř jednotlivých slangů. Jako systémové se jeví slangové názvy 

jednoslovné, zatímco výrazy víceslovné nikoli. Uvnitř jednoho slangu se systémovost 

projevuje v tom, že se slangově zpravidla označují nej důležitější jevy téže třídy, téže 

významové kategorie, a to i v případě, že názvy spisovné vyhovují, zejména pokud jde o 

jejich vhodnost pro mluvené jazykové projevy, tj. jejich stručnost, zřetelnost a výstižnost 

(Hubáček 1979). Je ovšem nutné zdůraznit, že slangová slovní zásoba jako systém by 

samostatně nemohla fungovat bez základního jazykového systému, ze kterého vychází 

a na němž stojí. Tím je v našem případě buď spisovná, nebo obecná čeština. 

Ve slanzích se uplatňuje také snaha o pojmovou diferenciaci, která může být ve 

srovnání s odborným vyjádřením větší či menší v souladu s pojmenovávacími potřebami 

v pracovním nebo zájmovém prostředí (Hubáček 1979). Pojmovou diferenciaci lze doložit 

v hudebním slangu, kde je například potřeba rozlišit různé druhy saxofonu, a tak zde 

nalezneme slangové názvy pro saxofon podle tónové výšky jeho ladění (např. 

v hudebnickém slangu altka, tenor, baryton). Existuje i proces opačný pojmové 

diferenciaci. K tomu dochází, vyskytne-li se přemíra rozlišujících názvů. Slavné hudební 

skupiny doprovází celá řada zákulisních specializovaných zaměstnanců, ale souhrnné 

pojmenování pro tyto zaměstnance je bedňák. 

Jindy se pojmová diferenciace projevuje jako averze vůči spisovným názvům, jež 

jsou mimo slangové prostředí časté a pro zmíněné prostředí proto nevýrazné 

a neodlišující (např. v rockovém slangu mikrofon - mikrák). 

Dalším jazykovým aspektem slangu je stav, propracovanost, přístupnost a stupeň 

praktického užívání odborného názvosloví (Hubáček 1979). Podstatné je především to, 

jak dlouho určitý slang existuje. Zřejmým mezníkem pro vytváření českých slangů je 

ustavení Československé republiky v roce 1918 a následná souvislost s prudkým rozvojem 

řemesel a pracovních činností. Respektive došlo k situaci, kdy německé slangové názvy 
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byly nahrazovány českými pojmenováními. Avšak německé slangizmy nikdy zcela 

z češtiny nevymizely, zvlášť v oborech (např. v technických), kde chyběla česká 

terminologie. Za příčinu chybějící české terminologie je možné označit politickou situaci, 

která panovala na našem území před rokem 1918. Slangy nových oborů vznikaly na 

základě ustavující se a více propracovávané české terminologie. U tradičních oborů jako 

bylo hutnictví, hornictví a strojnictví se dříve užívané slangové názvy staly spíše 

neutrálními. 

Samostatným aspektem tvorby slangového výraziva je snaha o vyjádření expresivity 

(Hubáček 1979). Většina slov slouží k pojmenování bohatě diferenciované skutečnosti. 

Jejich význam je nocionální. V určité vrstvě slov (také ve slanzích) se k nocionálnímu 

významu druží ještě příznak citový nebo volní. Taková slova označujeme jako expresivní'. 

Expresivní příznaky mají slova všech stylových oblastí i slova nespisovná. Výjimku tvoří 

odborné názvy, u nichž je expresivita téměř vyloučena. Expresivita vystupuje do popředí 

v živém mluveném projevu, proto se expresivní slova zhusta objevují ve vrstvě hovorové, 

v obecné češtině, ve slangu a argotu. Lexikologie se zabývá pouze těmi citovými příznaky, 

které jsou spjaty se slovem, mluvíme pak o expresivitě inherentní. Expresivními příznaky, 

které vyplývají z užití slova, expresivitou adherentní, se obírá analýza textu (Hauser 

1980). 

Podle způsobu vyjádření se rozlišuje expresivita hlásková, slovotvorná a lexikálně 

sémantická. Expresivita se projevuje hláskovou stavbou slova zpravidla tím, že sestává 

z takových spojení, která nejsou běžná ve slovech neexpresívních. Slovotvorná expresivita 

je spjata se slovotvornými kategoriemi, typy a prostředky. Ze slovotvorných kategorií se 

expresivita spojuje se slovy zdrobnělými a zveličelými. Tento příznak je zpravidla 

záporný (př. čuchák). Lexikálně sémantická expresivita se pojí se základním významem 

slova, který sám označuje věci vyvolávající citové hodnocení. Takovouto expresivitou se 

vyznačují většinou citoslovce a slova od nich odvozená (Hauser 1980) (např. v rockovém 

slangu zvuk basové kytary - hučení). 

Příznačné pro slangová pojmenování z hlediska čistě jazykového je jednak to, že jsou 

při svém tvoření určovány požadavkem vyhovět specifické povaze mluvených jazykových 

projevů, jednak skutečnost, že jde vždy o názvy popisné, motivované, nikoli značkové, 

nemotivované (Hubáček 1979). Slangová pojmenování jsou většinou tvořena více 

morfémy. Díky této vlastnosti určitou informaci o svém obsahu vypovídají, a nejsou tedy 

zcela neprůhledná jako pojmenování značková. Jejich význam je takto částečně popisován 

významem známých částí slangového výrazu. 
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2. 2. 2. Aspekty mimojazykové 

Aspekty mimojazykové mohou být v různých slanzích rozličné. Mezi hlavní 

mimojazykové aspekty slangu patří stupeň uzavřenosti slangového prostředí, složení 

příslušníků slangového prostředí a psychologické faktory ovlivňující příslušníky dané 

slangové skupiny (Hubáček 1979). Stupeň uzavřenosti různých slangových prostředí je 

nestejný. Uzavřenost slangu je vyšší v prostředích, se kterými veřejnost přichází velmi 

málo do styku, a tím je oproštěna od jejích vlivů. Vhodným příkladem je vojenský slang, 

jenž je nesrozumitelný pro běžného mluvčího, který neabsolvoval vojenskou službu. 

Uzavřenost zmíněného slangového lexika není způsobena tím, že by se vojáci 

nepohybovali mezi běžnými civilisty, nýbrž tím, že vysoce specializované výrazy 

nenalézají v civilním životě uplatnění. Naopak zaměříme-li se na hokej nebo fotbal, jež 

patří mezi nej sledovanější sporty u nás, zjistíme, že u většiny slangového výraziva znají 

fanoušci, ale nejen oni, význam. Znalost i dalších sportovních slangů je také u mnoha lidí 

podpořena osobní zkušeností s nějakým sportem, při kterém dochází ke styku se 

sportovním slangem. Proto slangy, které doprovází vysoce specializované prostředí a 

činnost v něm, jen těžko pronikají a nacházejí své uplatnění v hovorové nebo obecné 

češtině. 

Vliv na užívání slangového výraziva může také mít i stáří prostředí či zájmové činnosti, 

tradice a rychlost rozvoje (Hubáček 1979). Některé obory vlivem nového způsobu života a 

rozvoje techniky zanikly nebo zanikají a s nimi mizí jejich slangová zásoba. Mezi tyto 

obory patři vorařství nebo ledařství. Slangová zásoba se naopak obměňuje nebo roste u 

oborů, které pole své působnosti rozšiřují (např. slang uživatelů PC nebo PC techniků). 

Mimojazykovým faktorem je i složení příslušníků slangového prostředí (Hubáček 

1979). Zde je vhodné brát v úvahu věk příslušníků slangové skupiny. Některé slangy 

využívá několik generací (např. slang rockových hudebníků), jiné jsou specifické jen pro 

určitou věkovou skupinu (např. slang skateboardistů). Pro věkově mladší příslušníky je 

typická snaha o slang vtipný neotřelý a často více expresivní'. U slangů, které používá 

mládež, je i patrné obměňování slangové zásoby. To je způsobeno generačním střídáním 

příslušníků skupiny a z toho vyplývá stálá aktualizace slangového výrazu. 

Při zkoumání mimojazykových aspektů slangu můžeme uvažovat i o vlivu vzdělání na 

tvorbu slangových názvů a jejich užívání. Neexistuje přímá souvislost míry vzdělání 

s užíváním a tvorbou slangových pojmenování. Slangová pojmenování jsou užívána jak 

lidmi s vysokoškolským vzděláním, tak i bez něj. 

13 



Slangy jsou dále výraznou měrou podmiňovány i faktory psychologickými. Ty se 

projevují hlavně dvojím způsobem: jednak jako snaha o jazykové vyjádření výjimečnosti 

provozované činnosti, jednak jako snaha o rychlé začlenění do prostředí nebo 

demonstrování příslušnosti k němu, a to i mimo slangové prostředí (Hubáček 1979). 

Druhý případ je typický pro osoby, které se snaží proniknout do nového slangového 

prostředí. Znalost určitého slangu je pak jedním z předpokladů přijetí skupinou. V tomto 

případě můžeme hovořit o diagnostické funkci slangu. Uvedená situace je použitelná 

v pedagogické praxi, neboť podle vyjadřování jedince je často možné usoudit v jakém 

prostředí se pohybuje. Týká se to především rizikových skupin, jakými jsou například 

narkomani nebo extrémisti. 
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2. 3. Funkce slangu 

Funkce slangu vyvozuji z komunikativních funkcí jazyka a aspektů slangu. Funkce 

slangových pojmenování dělím do dvou skupin: funkce primární a funkce sekundární. 

2. 3 . 1 . Primární funkce slangu 

Funkce primární je pro slangovou slovní zásobu typická a ta si je s sebou nese za 

všech okolností. Jedná se o funkci prostě sdělnou, expresívní - emotivní, sociální 

a reprezentativní. 

Slangy a pracovní mluva mají především prostě sdělnou funkci, pojmenovávají novou 

věc či nové aspekty skutečnosti, nebo pojmenovávají skutečnost nově, pokud stará 

pojmenování z jakýchkoliv důvodů nevyhovují (Dejmek 1988). Z hlediska míry 

expresivity, pokud jsou pojmenování neutrální nebo jen minimálně expresívní, stojí již na 

pomezí pracovního slangu a pracovní mluvy. Potřeba pojmenovat nové jevy je projevem 

jazykové variability afektivního života. Tato variabilita se pak nadále jeví jako smysl pro 

hravost a exkluzívnost (Hubáček 1988). Často zamýšleným výsledkem jazykové hravosti 

jsou humorná pojmenování nebo přezdívky vznikající za účelem pobavit účastníky 

komunikace. Proto u zájmového slangu funkce prostě sdělná ustupuje do pozadí před 

tunkcí sociální a expresívní. Sociální funkce jazyka se uplatňuje tehdy, když se jazyk 

užívá, popř. chápe jako nástroj kontaktu a sociálního chování mluvčích (Čermák 2004). 

Slang slouží především k rozvíjení sociálních vazeb uvnitř skupiny, a má tedy i funkci 

integrační. Nově vzniklý slangový výraz je jistě prostředkem pojmenování, ale vedle toho 

je i prostředkem pro realizaci potřeby členů kolektivu navázat sociální vazbu v dané 

skupině a při každé komunikaci ji obnovovat (Krčmová 1988). Slang vytváří určité pouto 

mezi svými jednotlivými uživateli v rámci skupiny. Jeho funkce pak plyne z potřeby 

jednotlivce a skupiny vymezit se v sociálně rozvrstveném okolí, integrovat dílčí 

společenství a zaujmout v něm jistou pozici (Vondráček 2003). Na sociální funkci slangu 

lze ještě pohlížet z hlediska psychologického. Z psychologického pohledu plní slangové 

výrazivo funkci demonstrační. Uživatel určitého slangu demonstruje svou mluvou 

příslušnost k lidem a prostředí, kde se tímto slangem mluví. Slang tak slouží jedinci jako 

prostředek k začlenění. 

Expresívní funkcí vyjadřuje mluvčí své postoje a emoce (Čermák 2004). Lze ji 

považovat za základní funkci slangu, neboť právě expresivita patří mezi aspekty, které 

vymezují slangové výrazivo vůči ostatním vrstvám národního jazyka (viz kapitola 
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Aspekty slangu). Expresivní funkce slangu je spojena s jazykovou hrou a kreativitou. Ty 

umožňují mluvčím zaujmout slangovým výrazem nějaký postoj k vyjadřované skutečnosti 

či objektu. 

Funkce reprezentativní vyjadřuje veřejné a formální funkce jazyka často s důrazem na 

jeho prestižní povahu (Čermák 2004). Tato funkce je typická především pro spisovné 

centrum jazyka, ale může být aplikovatelná také na slangovou lexikální zásobu, jestliže ji 

chápeme jako projev určité sociální skupiny. 

2. 3. 2. Sekundární funkce slangu 

Za sekundární funkci slangu považuji funkci jazykově ekonomickou, zjednodušovací, 

ilustrativní, imitativní, persvazivní a podpůrně lingvistickou. 

V kapitole Aspekty slangu jsem použil termín slangová komunikační funkčnost. Ta 

spočívá v přeměně sousloví v jednoslovnou lexikální jednotku. Tak máme možnost 

odvodit z komunikační funkčnosti další ze základních funkcí slangu - jazykově 

ekonomickou. Zhuštěná (ekonomická) slangová pojmenování umožňují příslušníkům 

slangové skupiny rychlou a účelnou komunikaci, která se může určitou měrou odrážet na 

kvalitě vykonávané činnosti. Například stručnost a výstižnost komunikace v lékařském 

prostředí je velice důležitá. 

Další z funkcí slangu je, podle našeho názoru, jeho schopnost suplovat odbornou 

terminologii, pokud chybí. V prvním případě slangová pojmenování, která mají 

zjednodušenou formu, nahrazují složitější terminologické výrazivo. Potom tedy vzniká 

přímá souvislost s funkcí zjednodušovací. 

Sekundární funkce slangu se projevují též v komunikačních situacích, kdy slang není 

komunikačním nástrojem prostředí. K tomu dochází především při využití slangu 

v literatuře nebo filmu. Funkce slangu v literatuře je ilustrativní. 

V literatuře, kromě slangů užívaných v běžně mluveném jazyce, nacházíme zvláštní 

případ slangu, respektive pseudoslangu, kdy si autor vytvoří zvláštní prostředí a k němu 

vyjadřovací prostředky. Jedná se především o žánry sci-fi a fantasy nebo o literaturu pro 

děti a mládež. V současné době jsou zřejmě nejznámějším příkladem příběhy Harryho 

Potterra od J. K. Rowlingové. Spisovatelka vytvořila vlastní fiktivní světa s ním i 

terminologii, z níž vycházejí i nová slangová pojmenování (hodina přípravy lektvarů -

lektvary). Takovou funkci slangu, resp. pseudoslangu, lze popsat jako imitativní. 
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Funkce slangového výraziva ve filmu je téměř identická s funkcí v literatuře. 

Adresátovi má přiblížit znázorňované prostředí pomocí slangu, případně slang slouží jako 

prostředek politické manipulace. Slangu (např. hutnického, hornického) velmi dobře 

využívají noviny, časopisy nebo filmové týdeníky z padesátých let. Ty přibližují prostředí 

vedoucí dělnické třídy. Manipulativně působí slang také z úst politického řečníka, který se 

pomocí slangových pojmenování pokouší získat sympatie svých posluchačů, kteří do 

určitého slangového prostředí patří. 

Archaické slangy lze použít při rekonstrukci jazykového stavu určité doby, v tomto 

případě plní funkci podpůrně lingvistickou. Mimo to archaické slangy mapují život svých 

uživatelů a přibližují již zaniklá řemesla. 

2. 4. Diferenciace slangu v běžně mluveném jazyce 

Běžně mluveným jazykem (dále BMJ) rozumíme dialogický nebo kolokviální jazyk, to 

znamená předem nepřipravenou mluvenou řeč, kterou komunikujeme formou rozhovoru 

s jinými lidmi, většinou mezi blízkými a známými o běžných věcech denního života. Je to 

tedy nej frekventovanější forma užívání jazyka. BMJ vyniká spontánností, 

bezprostředností, živostí. Jeho vývoj je přirozený, neplatí pro něj přísná pravidla 

„správného" jazyka jako pro jazyk spisovný (Bečka 1987). BMJ je soubor jazykových 

prostředků charakteristických pro sféru běžně dorozumívací. Výrazným znakem BMJ je i 

jeho variabilita a jeho proměnlivost. BMJ, jeho útvary a vrstvy nepodléhají kodifikacím 

a jsou neustále v pohybu. Jeho jednotlivé útvary (nespisovné) nejsou vždy jednoznačně 

a v úplnosti postižitelné (Dejmek 1989). Chloupek (1974) při charakteristice BMJ vychází 

ze dvou směrů lingvistických zkoumání. Představitelé prvního směru považují BMJ za 

jednu z funkčních forem jazyka (proti jazyku psanému), která může být naplněna 

jazykovým materiálem nářečním, interdialektickým, prvky obecné češtiny nebo souborem 

výrazových prostředků hovorového stylu spisovné češtiny. Zástupci druhého směru 

zahrnují pod BMJ všechny nespisovné útvary češtiny. 

BMJ je tvořen několika variantami. Za variantu lze považovat dialogickou a předem 

nepřipravovanou mluvenou řeč, s omezeným rozsahem sdělovaného obsahu a současně 

omezeným okruhem uživatelů, ale již víceméně ustálenou slovní zásobou (Bečka 1978). 

Mezi jednotlivé varianty běžně mluveného jazyka patří rozličné druhy mluv (např. 

profesní, studentská apod.), argot, žargon, hantýrka a samozřejmě slang. Slangové 
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výrazivo tedy funguje zároveň s prostředky nespisovných útvarů (obecné češtiny, 

interdialektů, dialektů) a spisovného jazyka (zvi. pak hovorové češtiny) (Dejmek 1989). 

Jednotlivé varianty běžně mluveného jazyka se ovšem mohou mísit, a proto je 

jejich diferenciace někdy obtížná. Pro určení vztahů mezi jednotlivými nespisovnými 

útvary BMJ je nejvhodnější funkční rozlišení. 

2. 4 . 1 . Vztah slang - argot 

Argot a slang si jsou jako jazykové útvary velmi blízké. Jejich užívání je spojeno 

s určitou sociální skupinou, která má omezený počet členů. Slovní zásoba obou útvarů 

využívá prakticky tytéž způsoby tvoření slov. 

František Oberpfalcer (1934) definuje argot jako zvláštní jazyk zločinců z povolání 

a individuí jim blízkých. Dále též zdůrazňuje komunikativní charakter argotu a upozorňuje 

na jeho jazykovou tvořivost. Argot je však především chápán jako tajný jazyk, s jehož 

pomocí vytvořená informace není (anebo nemá být) srozumitelná zainteresovaným 

(Hochel 1982). Tento tajný jazyk však Hochel nespojuje s deklasovanými společenskými 

vrstvami. Argot je v jeho pojetí "tajný kód", a proto může ve funkci argotu fungovat např. 

i jakýkoli cizí jazyk, který je v daném prostředí nesrozumitelný. Není však vhodné 

rozšiřovat pojem argot na všechny případy utajování komunikace v jazyce. To platí 

především o řeči politické konspirace, např. odbojové činnosti členů Mafie v první světové 

válce nebo odbojové protinacistické činnosti u nás za druhé světové války. Konspirativní 

činnost má jiné podmínky a k jejímu utajování je zapotřebí jiných jazykových prostředků 

(Bečka 1989). Uher (1989) charakterizoval argot následujícími čtyřmi znaky: jde o 

výrazivo, které je používáno jistou vrstvou společnosti při jednání vymykajícím se 

obvyklým společenským normám; vyznačuje se záměrnou, nebo nezáměrnou, trvalou, 

nebo dočasnou utajeností a komunikativní ohraničeností; slouží k vyjádření sounáležitosti 

příslušníků skupiny; je charakteristický jistou mírou tabuovosti a funkčními znaky 

společnými pro argot i slang, např. metaforičností výrazů, adaptací k vyjadřovacím 

schopnostem uživatelů. Při popisu argotu je tradiční jeho propojení s tzv. nižšími vrstvami 

společnosti a odsouvá často primární funkce argotu, tedy zatajení pronášené informace, do 

pozadí. Pojmenováním argot označujeme zvláštní vrstvu slov v mluvě společenské 

spodiny. Argotu užívali v minulých dobách zlodějové, kasaři, překupníci a podobné 

kriminální živly. Argotická slova byla zároveň známkou přináležitosti do této skupiny 

a diferenciovala ji od jiných sociálních skupin. Důvodem tvoření zvláštních pojmenování 
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byla snaha po utajení (Hauser 1980). Chloupek (1974) nazývá uživatele argotu „sociální 

podsvětí." 

Podobně jako u slangu se jeví vhodné rozdělit funkce argotu na primární a sekundární. 

Do skupiny primárních funkcí zajisté patří funkce utajovací (utajení obsahu výpovědi). To 

vyplývá z povahy skupin, které argot používají. Většinou se pohybují v prostředí, jež je 

napojeno na kriminální činnost. Lexikálně pozměněná mluva má ochránit své uživatele 

před případným postihem. Uvedená funkce utajování obsahu výpovědi ovšem může 

v některých případech přesahovat do slangu. Typickým příkladem je slang a argot 

uživatelů drog. Ti se často pohybují v kriminálním prostředí, které má vliv na jejich jazyk. 

Některé argotické výrazy (např. názvy drog, růžový panter - specifický druh pervitinu) 

přechází do slangu uživatelů drog. Výrazivo stojící na pomezí slangu a argotu uživatelů 

drog nazývá Kamiš (2005) toxikolektem. 

Sekundární funkce argotu jsou podobné jako u slangu. Argot nachází své uplatnění 

v literatuře a filmu. Argot a slang v literatuře nejčastěji charakterizují postavy, prostředí 

a dobu. Mohou však být také zdrojem humoru, mohou působit dojmem nekonvenčnosti 

a osvěžení (Bartůňková 1989). Argot sloužil mladým lidem jako prostředek odlišení od 

měšťácké vrstvy a také se uplatňoval při snaze ji zesměšnit. Argot svým bojem proti 

sociálním předsudkům stíhal posměchem snobské zvyky, chování a řeč vyšších 

společenských kruhů. To vše už před první světovou válkou lákalo mládež k napodobení. 

Vznikaly skupiny mladých lidí, kteří nápadným chováním i oblékáním a také způsobem 

řeči, ba i výslovnosti se chtěli odlišovat od ostatní společnosti. S mladickým siláctvím 

v mnohém napodobovali vtip a humor argotu. Dospívající mládež se tradičně staví do 

opozice proti generaci otců. Ve svém mládežnickém jazyce je silně citová a ve snaze 

zesílit svůj expresívní výraz přebírá i některé prvky argotické mluvy (Bečka 1989). 

Přechodem do mluvy mládeže získává argot zcela jinou funkci. Mládeží je pojímán jako 

expresivnější a humornější prostředek vyjadřování, který navrch může ještě sloužit jako 

projev rebelství. Využívání argotu jinými společenskými skupinami (ovšem také 

jednotlivci) než těmi, jimž je argot specifickým nástrojem dorozumívání, se nazývá 

argotizování. Proces argotizováni byl velice oblíbený za první republiky. Kromě mládeže 

se argotizování věnovala „velkoměstská smetánka", jež chtěla ukázat to, jak se 

emancipovala z tradiční maloměstské vázanosti (Křístek 1973) 

Argot sám v sobě nese znaky přehodnocení charakteristického žebříčku hodnot pro 

běžný život. Uživatelé argotu, na rozdíl od lidí do společnosti integrovaných, pohlížejí 

například ve vězení na státní orgány a instituce jinak. Jedním ze základních znaků argotu 
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je také negování platné konvence. Narušování platné normy však nemůžeme chápat jako 

její ignorování 

Argot a slang jsou dva velmi podobné nespisovné útvary národního jazyka. Nemají 

vlastní mluvnickou strukturu. Tu supluje většinou hovorová nebo obecná čeština. Výčet 

aspektů, které jsou pro slang i argot stejné, může vést k domněnce, že se jedná o dva 

shodné útvary národního jazyka. Jaroslavu Kořánovi (1981) se jeví argot jako druh slangu, 

mluví o kriminálním slangu, příbuzném se slangy zájmovými. 

Zásadní rozdíl spočívá v utajovací funkci argotu. Slangové výrazy jsou také mnohdy 

obecně málo srozumitelné, ale nejde o záměrné zatajování, nýbrž o následek toho, že 

obecně nejsou známy specifické poměry na jednotlivých pracovištích a při jednotlivých 

pracovních úkonech (Bečka 1989), resp. v sociálních skupinách. Existence slangu je 

spojena hlavně s kriminálním prostředím nebo se životem společensky neintegrovaných 

vrstev. S tím též souvisí další podstatný znak argotu, totiž jeho přehodnocování 

společenských hodnot. Jevy společenského zřízení a společenského života, které jsou 

ostatní společností hodnoceny kladně, deklasovaná vrstva hodnotí záporně, a naopak 

s kladným porozuměním přijímá to, co se běžně hodnotí záporně (Bečka 1989). 

Přestože slang a argot mají řadu společných rysů a na první pohled se mohou zdát 

totožné, je nutné je rozlišovat z hlediska jejich primárních funkcí a sociálního složení 

skupin, které je využívají pro svou komunikaci. 

2. 4. 2. Vztah slang - pracovní mluva 

Bádání české lingvistiky se ohledně problematiky vymezení pracovní mluvy a jejich 

výrazů (proťesionalismů) ubírá dvěma směry. První směr začleňuje pracovní mluvu do 

slangu a nazývá ji slangem profesním. Druhé pojetí pracovní mluvu od slangu diferencuje. 

V následujícím přehledu uvádím několik přístupů, které uvedené směry reprezentují. 

Bečka (1982) tvrdí, že základní podmínkou pro vznik slangu je potřeba sdělování pro 

specializovaný druh práce. Ten si žádá znalost názvů předmětů (např. přístrojů, strojů, 

nářadí), s nimiž kolektiv pracovníků přichází do styku, i zařízení pracoviště, jakož i úkonů 

k pracovní činnosti potřebných nebo nějak s ní spjatých. To je profesionální stránka 

slangu. Vedle toho společné pracoviště stmeluje pracovní skupinu, vytváří v něm určité 

citové vztahy ke kolektivní práci i vztahy mezi jednotlivými pracovníky kolektivu. To je 

expresivní stránka slangu. Jsou slangy, v nichž se může zároveň uplatnit stránka 

profesionální i stránka expresivní, to jsou tzv. profesionální slangy (např. slang hornický); 

vedle nich jsou slangy, v nichž se profesionální stránka nemůže uplatnit (např. slang 
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studentský); v nich se projevuje převážně jen expresivní vyjadřování ve vztahu ke 

speciální práci. 

Hubáček (1987) rozlišuje názvy slangové v užším smyslu a názvy profesní. Názvy 

slangové v užším smyslu jsou pojímány jako více či méně aktualizované, příznakové 

členy synonymních řad (jako názvy se zřetelnou konotací). Názvy profesní se jeví jako 

neutrální, bezpříznakové nespisovné termíny vedle termínů spisovných, případně jako 

neutrální termíny v oblastech, kde dosud terminologie nebyla normalizována. 

S pojetím slangu širším a užším pracuje také Křístek (1973). Ohledně termínu slang 

můžeme při jeho výzkumu aplikovat pojetí širší a pojetí užší. Širší pojetí slangu zahrnuje 

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

jako mluva profesní), tak také mluvu uzavřených společenských skupin, jejichž pojítkem 

jsou hlavně společné zájmy. Pojetí užší vymezuje slang jako specifický dorozumívací 

útvar zájmových skupin. 

Při rozdělování slangů na profesní a zájmové je možné přihlížet i k jiným rozdílům. 

Slangy zájmové jsou slangy skupin, které vytvářejí kolektiv jen dočasný. Mezi profesním 

slangem a zájmovým slangem je řada dalších rozdílů. V profesionálním slangu jde 

především o prostředky porozumění mezi pracovníky při pracovním procesu. Slangové 

výrazy klasických profesí vznikaly již dávno a často jich užívali pracovníci, kteří odborné 

názvy ani neznali. Některé z nich zůstávají živé i dnes, kdy vzrůstá odborná připravenost 

pracovníků: mají tradici, mladí je částečně přejímají od starších pracovníků. Nejednou 

mají i velkou výhodu v tom, že na rozdíl od několikaslovných termínů bývají jednoslovné 

(srov. Hausenblas 1974). 

Poněkud jiné okolnosti se uplatňují v slangu zájmovém. Slangová pojmenování a slovní 

spojení tu totiž nevznikají jen pro označení jistých skutečností, ale je v nich vyjádřen i 

postoj mluvčího k této skutečnosti. Vedle zesměšnění, parodie, kritiky se při tvoření 

nových pojmenování a slovních spojení uplatňuje jazyková hravost, nespoutaná snaha po 

novém, originálním pojmenování, humor a vtip. Proto si často nevystačí zájmové slangy 

s pojmenováním jediným, někdy jich hromadí dokonce celé desítky (př. z vojenského 

slangu nováček - bažant, morče, čápek, králík, štěně, frantík, bohoušek, máminej, špenát 

atd. srov. Hausenblas 1974). 

V publikaci O české terminologii (Poštolková a kol. 1983) jsou profesionalismy 

charakterizovány jako názvy utvořené spisovnými prostředky a postupy. Je pro ně 

příznačná stylová neutrálnost v mluvených odborných projevech. Profesionalismy nemají 

expresivní charakter a lze je poměrně zřetelně odlišit od názvů výrazně slangových. 
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P. Hauser (1980) poněkud nejasně odděluje slovní zásobu profesionální (stavovskou) a 

slovní zásobu slangovou. Slovní zásoba profesionální je motivována vztahem k povolání a 

zahrnuje soubor nespisovných názvů odborných a pojmenování a obratů rozšířených 

v daném pracovním okruhu. Od spisovných termínů se profesionalismy liší tím, že nejsou 

obvykle obecně rozšířeny a normovány. Oproti tomu je slovní slangová zásoba (v užším 

smyslu) vázána na projevy skupin zájmových. 

Profesní lexikální jednotky jsou v odborné literatuře dále charakterizovány jako soubor 

vyjadřovacích prostředků určité skupiny zaměstnanců, kteří při pracovním procesu nebo 

při výkonu služby užívají termínů nebo terminologických spojení bez ohledu na jejich 

spisovnosti, a to pouze pro jejich výrazovou úspornost a spolehlivou jednoznačnost 

v daném kontextu (Chloupek 1986). 

A. Tejnor (1972) hodnotil profesionalismy coby výrazy neexpresivní nekodifikované, 

ne plně spisovné, projevující tendenci pronikat do vlastního spisovného jazyka. Stylisticky 

by se měly hodnotit jako hovorové, uvnitř odborné stylové sféry jako lexikální prostředky 

profesionální. Profesionalismy jsou tedy chápány jako jazykové prostředky přechodové 

mezi vrstvou spisovnou a nespisovnou. 

V jiných souvislostech poukázal na tutéž problematiku J. Nekvapil (1987). Odborný 

jazyk a slang nemůžeme ovšem klást ostře proti sobě, jak o tom svědčí tzv. vrstva 

profesionalismů (profesní vrstva), kterou je možné řadit jak k odbornému jazyku, jehož 

spisovnost je tím poněkud snížena), tak i ke slangu (v němž se pak vedle vrstvy 

profesionalismů vyděluje vyloženě nespisovná vrstva expresivní, tzv. slang v užším 

smyslu) (str.27). 

V určitých pomezních případech (např. slang fotbalový, počítačový, rockových 

hudebníků) je těžké rozhodnout, zda se v případě jejich komunikace jedná o pracovní 

mluvu nebo slang. Uvedené příklady pracovních činností mohou být pro jednoho zájmem 

a pro druhého zaměstnáním. 

Pro rozlišení slangu a pracovní mluvy neexistuje žádné pevné pravidlo, podle kterého 

bychom se mohli řídit. Lexikální jednotka ať slangová nebo pracovní mluvy je vydělena 

souborem příznaků, které ji určují. Takto je vhodné jako slangové označovat jednoznačně 

nespisovné lexikální jednotky, zpravidla příznačné výraznou expresivitou, s převažující 

motivací aktualizační, se silným sklonem k metaforičnosti pojmenování, charakterickou 

tendencí k volbě výlučné pojmenovací formy, směřující až k deformaci lexikálních 

prostředků. Užití slangových prostředků je převážně vyvoláváno snahou demonstrovat 

příslušnost mluvčího k sociální skupině, respektive i snahou dát najevo sociální roli, 
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kterou mluvčí v této skupině má. V tomto smyslu plní slangové výrazivo prokazatelně 

silnější sociálně reprezentativní funkci než výrazivo profesní (Flegl 1989). 

Profesionalismy by však neměly být chápány jako obecně nespisovné. Jedná se o 

specifickou přechodovou vrstvu spjatou s vrstvou plně spisovnou. Profesionalismy pak 

mohou tvořit terminologické protějšky k oficiálním normalizovaným termínům, nemívají 

expresivní charakter, převažující motivací volby specifických pojmenovacích postupů 

je tendence k jazykové ekonomii, a to při zachování (v některých případech dokonce 

zvýšení) významové přesnosti vdaném komunikačním kontextu (Flegl 1989). 

Profesionalismy mají ve srovnání se slangovými jednotkami převážně nocionální povahu, 

neslouží k dosažení specifického stylového účinku, jsou to převážně pojmenovací dublety 

termínů (Filipec - Čermák 1985). 

Při posuzování slangových a profesních lexikálních jednotek je vhodné se zaměřit 

především na míru jejich expresivity a spisovnost. Pokud jsou tyto dva aspekty 

nerozlišující, můžeme přihlížet k dalším rysům, jako jsou: užití v konkrétních 

komunikačních situacích, spontánnost tvoření nebo vazba na mluvené, příp. psané 

projevy. 

2. 4. 3. Vztah slang - žargon 

Termín žargon je dnes již méně používaný. Je to především způsobeno těžkostmi s jeho 

vymezením. Žargon je vykládán jako jazyk pokažený, nesrozumitelný, jako řeč šejdířů a 

taškářů (Bečka 1987). Jedná se tedy o způsob mluvy vlastní určité společenské skupině, 

zpravidla vyřazené ze společnosti, vyznačuje se užíváním slov běžně nesrozumitelných a 

také familiárním vyjadřováním v mluvě odborné. Rozlišujeme pepický žargon, žargon 

velkoměsta, malířský žargon, žargon intelektuálský a studentský (Bečka 1987). 

J. Mistrík (1963) charakterizuje žargonismy jako osobité výrazy domácích důvěrných 

rozhovorů, důvěrné familiární výrazy jisté společenské vrstvy, které jsou projevem 

snobismu a sociální exkluzivnosti. Funkcí žargonu je do jisté míry utajit pronášenou 

infonnaci, a tím do jisté míry vzbudit dojem vlastní (skupinové) exkluzivnosti 

a nadřazenosti (Hochel 1982). Je to tedy mluva určité skupiny lidí, ale skupiny, která je 

mnohem širší, neuzavřenější a proměnlivější, než je tomu u skupin užívajících slang nebo 

argot. Tato skupina není spojena přesně vymezeným pracovním nebo zájmovým oborem. 

Žargon se odlišuje od slangu svou funkcí a tou je uvedené zdůraznění nadřazenosti 

a výlučnosti uživatelů žargonu. J. Bečka (1989) přisuzuje výrazu žargon jisté hanlivé 
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zabarvení, a proto je tento termín spíše vhodný k zápornému hodnocení způsobu řeči, 

dokonce i v projevech spisovných. 

2. 4. 4. Vztah slang - hantýrka 

Hantýrku Bečka (1987) vymezuje jako familiární způsob vyjadřování, a to nejen v řeči 

pobudů a obchodních cestujících, nýbrž i v řeči politické. Hauser (1980) považuje 

zlodějskou hantýrku za synonymum argotu. Pokud se zaměřím na hantýrku jako na řeč, 

kterou mluví pouze zloději, pak o ní nelze uvažovat jako o argotu, nýbrž jako o jeho více 

specializované části. Proto pro její porovnání se slangem platí stejné podmínky jako u 

vztahu slang - argot. Stejně jako žargon je hantýrka termínem více zabarveným hanlivou 

expresivitou a slouží k zápornému hodnocení řeči jednotlivce nebo skupiny. 
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2. 5. Vnitřní diferenciace slangu 

Při vnitřní diferenciaci slangů pracujeme s kritérii, která vycházejí ze dvou možných 

chápání slangového výraziva. První pojetí (např. Hubáček 1988) rozděluje slang na 

zájmový a profesní. Druhé pojetí (např. Flegl 1989) vyděluje ze slangu pracovní mluvu, 

jež má poněkud rozdílný charakter a funkci (viz kapitola Diferenciace slangu v BMJ). 

Budu-li se držet prvního pojetí, které rozlišuje slang a pracovní mluvu, mohu slangové 

názvy vnitřně diferencovat na základě aplikace některých kritérií, zejména povahy 

prostředí a motivace, míry nespisovnosti a expresivity. Uvedeným kritériím se budu 

věnovat pouze ve stručnosti, neboť je považuji za kritéria vydělující profesní mluvu ze 

slangu a popsal jsem je v samostatné podkapitole Vztah slang - pracovní mluva. Za 

základní kritérium vnitřní diferenciace slangu považuje Hubáček (1988) povahu 

slangového prostředí. To bývá obecně diferencováno na pracovní a zájmové. Toto dělení 

se nabízí už proto, že práce a zájem se zdají být na první pohled pojmy dostatečně 

odlišenými a specifickými, a tedy k diferenciaci vhodnými. Profese je chápána jako 

protipól k zájmu, ale přitom si zároveň uvědomujeme i jejich jednotu; ta se prakticky 

projevuje v tom, že profese předpokládá motivaci zájmem a že aktivní podíl na mnohé 

dnešní zájmové činnosti předpokládá vysoký stupeň profesionality (Hubáček 1988). 

Jako východisko pro žádoucí diferenciaci může lépe posloužit kritérium pojmenovávací 

motivace slangového názvu. Setrváme-li u uvedených termínů, pak za profesní lze 

pokládat slangové názvy ryze věcného obsahu motivované nejčastěji snahou o úspornost, 

jednoznačnost a „mluvenost"; jsou to názvy pociťované jako nespisovné termíny nebo 

stojící na okraji spisovnosti. Za zájmové je pak možno považovat ty slangové názvy, které 

chápeme jako příznakové (nejčastěji citově nebo v širším smyslu expresivně) ve srovnání 

s neutrálními termíny spisovnými a nespisovnými (Hubáček 1988). Mistrík (1965) členil 

slang na tzv. vyšší a nižší. Do vyšší slangové vrstvy zahrnuje spíše profesionalismy a 

výrazy z intelektuálního prostředí. Do nižší slangové vrstvy patří výrazy příznakové (jako 

příklad uvádí studentský slang). 

Podstatnější pro mou práci je vymezení kriterií, která jsou potřebná pro vnitřní 

diferenciaci zájmového slangu, případně slangu v jeho užším pojetí (po vydělení pracovní 

mluvy). Slang je možné vnitřně členit několika způsoby. Rozpadá se na řadu dílčích 

slangů, a to podle toho, jakého oboru a jaké činnosti se slangové prostředky týkají: 

mluvíme o slangu vojenském, sportovním, studentském apod. Mnoho těchto slangů se 
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může dále diferencovat podle toho, jak je jistý obor specializován. Např. hudební slang se 

dále diferencuje na slang vážné hudby, dechové hudby, rockové atd. (Dejmek 1989). 

Pokud se pokusíme rozložit určitý slang, zjistíme, že obsahuje jisté výrazy společné, 

jiné pak diferenční. Společná část může být u různých slangů různě velká, a to nejen co do 

počtu výrazů, nýbrž i do podílu k výrazům diferenčním uvnitř jednoho slangu. Např. výraz 

velkej vašek pro velký buben je společný téměř pro všechny hudební žánry, ale kopák jen 

pro oblast dechové nebo populární hudby (Dejmek 1989). 

Mezi jednotlivými slangy existují větší či menší průniky. Např. rocková hudba se 

neobejde bez elektrotechniky. Tvůrcem zvuku je nejen hráč a jeho nástroj, nýbrž i 

elektronický přístroj s příslušnou obsluhou (např. potenciometr - poťák). Slangový výraz 

mixák (mixážní pult) je upotřebitelný v slangu televizním, rozhlasovém, rockové hudby 

a dalších. Výraz tedy může zároveň patřit dvěma či více slangům, je interslangový. Směr 

přejímání je někdy zřejmý, jindy zastřený (Dejmek 1989). 

Slangové názvy lze diferencovat i podle stáří. To je možné nejlépe v prostředích se 

značnou tradicí, např. v řemeslné výrobě, v železniční dopravě, ve vojenství aj. Tak lze 

hodnotit slangové názvy podle jejich stáří jako časově bezpříznakové, tj. názvy běžně 

užívané, jako názvy zanikající (např. v železničním slangu názvy parních lokomotiv) 

a jako názvy zastaralé, archaismy nebo historismy, označující skutečnost, kde 

pojmenovávací potřeba už zanikla (např. ve vojenském slangu marškumpačka - setnina 

odcházející na frontu). Na druhé straně jsou slangové neologismy, tj. názvy v slangovém 

prostředí nově pociťované (Hubáček 1987) (např. bord - deska s vestavěnými zvukovými 

efekty). 

Pro vnitřní diferenciaci slangu lze také použít kritérium třídění dle formy slangového 

výrazu. Umožňuje třídění slangových názvů na jednoslovné a víceslovné. Existuje ovšem 

ještě další možnost diferenciace: u jednoslovných podle slovnčdruhového vyjádření, 

u víceslovných podle sémantického charakteru na sousloví a frazeologická spojení 

(Hubáček 1987). 

Při aplikaci kritéria onomaziologického postupu (tj. onomaziologické motivace) lze 

slangové názvy třídit na pojmenování vzniklá postupy transpozičními (sémantickým 

tvořením, tj. metaforickým a metonymickým přenášením, generalizací a specifikací 

významu, abstraktizací a konkretizací, přejímáním, tvořením názvů sdružených) a postupy 

transformačními (jimiž se rozumí odvozování, skládání a tzv. zvláštní postupy tvoření, tj. 

zkracování, mechanické krácení a překrucování) (Hubáček 1987). 
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Hochel (1982) připisuje slangu jistou hierarchii neboli rozličný stupeň slangovosti. 

Vychází přitom z míry příznakovosti slangového pojmenování a rozeznává tři vrstvy 

slangu. 1. Jádro slangu, již tvoří lexikální jednotky všeobecně používané, které úplně nebo 

téměř úplně ztratily příznak svého původu. 2. Střední vrstvu, tvořící výrazy, které ještě 

neztratily příznak svého původu, ale jsou všeobecně srozumitelné. 3. Okrajovou vrstvu, 

kterou tvoří výrazivo, jež si zachovává silný příznak svého původu a mimo své působnosti 

(tj. mimo určité nespisovné vrstvy jazyka) je srozumitelné pouze z kontextu. 

Uvedené rozvrstvení slangové slovní zásoby je pro mou práci přijatelné. Považuji 

ovšem za vhodné Hochelovo rozvrstvení upravit z hlediska terminologie. Přesnější je za 

jádro slangu považovat výrazivo, které je bez určitého kontextu běžnému uživateli pro 

svou specifičnost nesrozumitelné. Do okrajové vrstvy bych spíše řadil slangová 

pojmenování, která již pronikají do obecné nebo hovorové češtiny. 

Jako kritérium hodnocení slangového názvu se též jeví míra jeho užívání 

a srozumitelnosti. Výrazy, které vykazují nízký stupeň použitelnosti a srozumitelnosti, 

většinou spadají svým zařazením do teritoriálních nářečí nebo do skupin sociolektů 

(Hochel 1982). 
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2. 6. Způsoby tvoření slangového výraziva 

Podobně jako u ostatní slovní zásoby i při sledování onomaziologických postupů ve 

slanzích je nutno vycházet z komplexnosti pojmenovávacího aktu, tzn. ze vztahu obsahu 

a formy pojmenování, i ze vzájemných vztahů mezi slangovými pojmenováními. Mezi 

slangovými názvy nenajdeme názvy značkové (nemotivované); slangové názvy mají 

z větší části pak povahu názvů popisných (motivovaných), z části pak povahu názvů 

tvořených sémanticky, tj. názvů s významem přeneseným. Při tvoření slangových názvů se 

tedy uplatňují jak postupy slovotvorná (transformační), tak i postup transpoziční, k nimž 

počítáme i přejímání z cizích jazyků, popřípadě z jiných útvarů národního jazyka. Při 

postupu transformačním jde tedy o tvoření slangových názvů odvozováním, skládáním 

a jinými způsoby (zkracováním, mechanickým krácením a překrucováním). V případě 

transpozice se jedná o tzv. sémantické tvoření (metaforické a metonymické přenášení), 

o tvoření názvů víceslovných a o přejímání (Hubáček 1982). 

2. 6 . 1 . Postupy slovotvorné 

2. 6 . 1 . 1. Podstatná jména 

Slangová podstatná jména se nejčastěji tvoří odvozováním, a to téměř výhradně 

příponovým; uplatňují se při něm zejména produktivní přípony. Odvozená slangová 

pojmenování lze podle slovotvorných a významových kategorií dělit na: názvy osob, 

prostředků, nositelů vlastnosti, dějů a zdrobněliny (Hubáček 1988). 

Názvy osob rozděluje Hubáček (1988) ještě na další podskupiny. A to názvy činitelské, 

konatelské a přechýlené. 

Činitelské názvy jsou tvořeny nejčastěji příponou -ák, méně často příponami -1, 

-oun, -č, -íř, -a (např. z rockového slangu kníkač). 

Konatelská pojmenování, která jsou tvořena od jmenných základů, mají produktivní 

přípony -ář, -ák. Již méně užívanými příponami jsou -ista, -(n)ík, -as, -a (např. z 

rockového slangu basák). 

U přechylování je časté užití přípony -ka, za méně používané lze považovat přípony 

-ice, -ajzna (např. hudebnický, resp. rockový slang - altká). 

Názvy prostředků jsou velmi početné a tvoří se nejčastěji jako odvozeniny ze základů 

slovesných (deverbativa), méně často ze základů jmenných (denominativa). U deverbativ 

jsou nej frekventovanějším i příponami -ák, -ka, -čka, řídce -č, -oun, -ér (např. ze 
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sportovního slangu blafák). U denominatív převládají přípony -ák, -ka, -ovka, ojediněle 

i -ař, -ář, -nik, -ička, -ina, -ice, -a (např. z železničářského slangu živák). 

Názvy zdrobnělé jsou častým prostředkem expresivního, méně často věcného 

vyjádření; uplatňují se přípony -ek, -(ič)ka, -ík, -(íč)ko (např. z rockového slangu 

combíčko). 

Názvy nositelů vlastnosti jsou velmi časté a jsou jimi zejména názvy věcné; tvoří se ze 

jmenných základů, často jsou výsledkem univerbizace. Uplatňují se přípony -ák, -ka, 

-ovka, méně často -an, -as, -áč, -ina, - ice, -ula (např. z rockového slangu párák). 

Názvy místní se tvoří většinou ze základů jmenných, méně již ze základů slovesných; 

odvozovacími příponami jsou -ka, -ovka, -na, -ák, někdy i -iště ( např. z vojenského 

slangu pévéeska, apelák). 

Názvy dějů se tvoří jednak jako podstatná jména slovesná příponami -ní, -tí (např. z 

rockového slangu dunění), jednak jinými příponami, nejčastěji -(č)ka, méně často -nda, 

-ina, -ák (např. ze sportovního slangu dorážečka). 

Z celkového pohledu na tvoření slangových derivátů vyplývá, že velkého množství 

možných odvozovacích přípon, jimiž disponuje národní jazyk, se uplatňují jen některé. 

Mezi nimi jsou nejčastější přípony -ka, -ák, -ař/-ář, -ní/tí. Tyto přípony často slouží 

univerbizaci (jednoslovnému pojmenování na předloze sousloví) a jsou dokladem 

unifikačních tendencí příznačných pro běžně mluvený jazyk (Hubáček 1988). 

2. 6 . 1 . 2. Slovesa 

Odvozená slangová slovesa jsou ve srovnání se slangovými podstatnými jmény 

zastoupena méně. Tvoří se jednak příponami ze jmenných základů domácích i cizích, 

jednak předponami ze sloves. Nejčastějšími příponami jsou: -ova-, jíž se tvoří slovesa ve 

významu „vytvářet to, co znamená předlohové podstatné jméno" (např. ze sportovního 

slangu faulovat), nebo ve významu „užívat věci jako nástroje či prostředku" (např. 

z rockového slangu slejdovat). 

Další příponou je -i-, jíž se tvoří slovesa s významem „chovat se nebo dělat něco ve 

smyslu předlohového jména" (např. z rybářského slangu muškařit). Odvozováním za 

pomoci předpon se obyčejně pouze modeluje základní význam motivujícího slovesa 

(např. z rockového slangu nastřelit) (Hubáček 1988). 
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2. 6. 1. 3. Přídavná jména 

Odvozená slangová přídavná jména jsou poměrně řídká; ze základů slangových jmen se 

tvoří zejména jako přídavná jména přivlastňující celému druhu nebo vztahová (např. z 

rockového slangu basákovský), ze základů slangových sloves hlavně jako dějová přídavná 

jména z příčestí trpných (např. ze sportovního slangu distancovaný) (Hubáček 1988). 

2. 6. 2. Tvoření slangových názvů skládáním 

Tohoto způsobu se užívá hlavně tam, kde je předlohou víceslovné pojmenování, spojení 

více či méně volné nebo sousloví (např. hudebnický slang - baskřídlovka). Motivací 

tohoto způsobu tvoření je snaha o univerbizaci. Velmi časté jsou slangové složeniny 

hybridní, které využívají mezinárodních slovních základů (např. rockový slang - mixpult). 

Pro slangové složeniny je příznačné, že se mezi nimi objevují především složeniny vlastní, 

a to převážně přívlastkové (např. z rockového slangu nízkolubovka)', méně časté jsou 

složeniny předmětové (např. z železničářského slangu koloťuk) (Hubáček 1988). 

2. 6. 3. Tvoření slangových názvů zkracováním 

Zkracováním vznikají jednak slangová slova zkratková (např. z vojenského slangu 

bezák), jednak iniciálové zkratky (např. z železničářského slangu balm). 

Motivací mechanicky krácených slangových názvů je snaha o kratší a zvukově 

zjednodušené vyjádření, takto tvořené názvy mají zpravidla menší počet slabik, 

zjednodušené souhláskové skupiny, sklon k otevřeným slabikám, případně jsou i jinak 

hláskově upravovány (např. z hudebnického slangu sax) (Hubáček 1988). 

Podobné mechanickému krácení je tvoření slangových názvů překrucováním; tímto 

slovotvorným způsobem bývá význam slova modifikován. Motivace může být různá: 

snaha o zvukové zvýraznění a odlišení od zvukové podoby spisovné, snaha o úpravy 

umožňující dvojí chápání smyslu slova a jazyková hravost (např. z rockového slangu 

kejtra). Zvláštním případem takto tvořených slangových názvů jsou tzv. expresivní 

homonyma, slova deformovaná tak, že se formálně ztotožňují se slovy neexpresivními 

zcela odlišného významu, je to vlastně zvláštní typ metafory na základě jen zvukové 

podobnosti (např. z rockového slangu bláto) (Hubáček 1988). 
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2. 6. 4. Sémantické tvoření slangových názvů 

Velmi často se slangové názvy tvoří přenášením slovního významu, tzv. sémantickým 

tvořením, a to hlavně metaforickým (na základě podobnosti vnějších znaků denotátu), 

méně metonymickým (na základě vnitřní souvislosti denotátů) (Hubáček 1988). 

2. 6. 5. Metaforický způsob tvoření slangových názvů 

Motivací metaforizace bývá potřeba jazykově vyjádřit nové skutečnosti, u nichž si 

mluvčí uvědomuje podobnost se skutečností jinou, už označenou; slangové metaforické 

názvy vznikají jak z potřeby výrazného pojmenování věcného (např. z hudebnického 

slangu pádlo), tak i z důvodu vyjádření citového vztahu (např. z rockového slangu lysuše). 

Při metaforizaci se jako výchozích užívá názvů z oblasti živočišné, a to názvů zvířat (např. 

z rockového slangu medvědice), názvů ptáků (např. z železničářského slangu albatros), 

názvů brouků (např. ze sportovního slangu cvrček), názvů osob (např. z rockového slangu 

krasavice) nebo jiných významově vzdálených sémantických kategorií. 

Značná diferenciace mezi významem výchozím a významem realizovaným 

metaforickým názvem je obyčejně předpokladem významové jednoznačnosti v daném 

slangovém prostředí, neboť k užití názvu v původním významu dochází jen náhodně 

(Hubáček 1988). 

2. 6. 6. Metonymický způsob tvoření slangových názvů 

Metonymizací vznikají slangové názvy na základě přenesení pojmenování na jinou věc 

nebo představu, která s věcí nebo představou věcně souvisí nebo s ní má spojitost. Početné 

jsou ty, které vznikají na předloze víceslovných názvů a jsou tak realizací univerbizace 

(např. ze sportovní slangu muška, muší váha). K metonymickým názvům patří i názvy 

tvořené původním značkovým určením (např. z rockového slangu mexiko) (Hubáček 

1988). 

2. 6. 7. Víceslovná slangová pojmenování 

Nepříliš často se slangové názvy realizují jako pojmenování víceslovná (sdružená, 

frazeologismy). Slangové frazeologismy nominální (sousloví) jsou celkem řídké, neboť 

jsou v rozporu s pro slang typickou univerbizací. Z téhož důvodu se mohou mnohá 

existující slangová sousloví jevit jako přechod k pojmenováním odborným (např. z 

rockového slangu černá krabička) (Hubáček 1988). 
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Častější je tvoření frazeologismů verbálních, tj. přenesených ustálených spojení, jejichž 

klíčovým slovem je sloveso. Rozumějí se jimi vazebná spojení slov, v nichž aspoň jedno 

slovo ztrácí svůj vlastní význam anebo nabývá významu nového, často přeneseného. Ve 

slanzích se jich užívá k výstižnému, názornému či aktualizovanému vyjádření nějaké 

specifické činnosti (např. z rockového slangu tahat kočku za ocas) (Hubáček 1988). 

2. 6. 8. Tvoření slangových názvů přejímáním z cizích jazyků 

Slangové názvy vznikají také přejímáním slov z cizích jazyků. Hubáček (1988) tvrdí, že 

se jedná o způsob tvoření omezeně produktivní. Toto tvrzení je v rozporu s globalizací 

světa probíhající v současnosti. Mnoho nových nebo vznikajících pracovních a zájmových 

oborů disponuje celkem dobrou terminologickou slovní zásobou v angličtině, která se pak 

promítá do odborné terminologie nebo slangů jazyků menších národů. 

Přejímané názvy se adaptují, tj. přizpůsobují se po stránce zvukové a tvaroslovné 

poměrům domácího jazyka (Hubáček 1988) (např. rockový slang - drumy). 

2. 6. 9. Další způsoby tvoření slangových názvů 

Dejmek (1982) uvádí další, poněkud neobvyklá, tvoření slangových názvů. Tyto 

způsoby jsou charakteristické pro slang a pro mluvu mládeže. Jedná se o nejrůznější 

deformace, kontaminace a hříčky s fonémy, morfémy i celými slovy. 

Uveďme několik příkladů: společná skupina hlásek -bor-, které se vyskytuje ve slovech 

bordel a výborný, vede ke kontaminaci „ To je výbordelný. " V současné době moderní 

slovo make-up inspiruje svou zvukovou a grafickou podobou k vzniku pojmenování 

pupmejkr, které označuje muže s velkým břichem, pupkem. 

Užití výrazu se zcela opačným významem je ve slangu známé a běžné. V některých 

případech by se mohlo zdát, že se objevuje prvek záměrného zastření pravého významu, 

charakteristický znak argotu, např. ve vazbách Jdem do práce! či Jdeme do zaměstnání! 

(„Jdeme do hospody!") nebo Ke strojům! („Pijme."). Podobně i Táhnul to v kostele až 

dozavíračky! („být v hospodě do zavírací hodiny"). Tento způsob vyjadřování není však 

vyvolán potřebou jedné společenské skupiny utajit něco před společností, nýbrž je 

motivován, tak jako v mnoha jiných případech, smyslem pro humor a recesi (Dejmek 

1982). 
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2. 7. Metodologie zkoumání slangu 

Hubáčkův (1989) přístup k metodologii zkoumání slangů vychází obecně z těchto 

poznatků: 

a) slangy jsou jazykově svébytné, charakterizovatelné hlavně v oblasti slovní zásoby se 

specifickou vazbou na faktory sociální a psychické; 

b) slangy jsou jazykové útvary poměrně mladé a často i variabilní, při jejichž zkoumání 

nelze plně vystačit s tradičními jazykovědnými metodami. Jde tedy o hledání a aplikaci 

metod starších (zejm. dialektologických a lexikologických, obohacených o aspekty 

sociolingvistické); 

c) jde o zkoumání jevů dynamických, s nestejnou mírou variability podmíněnou různými 

faktory (místními, věkovými, tradicí, stupněm uzavřenosti prostředí, stavem příslušné 

odborné terminologie, sociálními rolemi uživatelů a jejich vzděláním. 

d) při praktickém výzkumu některých slangů jde o sběr jazykového materiálu mnohdy 

obtížný, možné problémy vycházejí z toho, že ne všechna jazykově (slangově) zajímavá 

prostředí jsou stejně přístupná a postižitelná; 

e) předpokládá se znalost specificky pracovního nebo zájmového prostředí nebo aspoň 

dispozice orientovat se v této specifice a schopnosti najít zdroje potřebného (věcného) 

poučení; 

0 jde o zkoumání jazykové vrstvy realizované ne vždy stejným strukturním útvarem 

národního jazyka (nejčastěji obecnou češtinou, hovorovou češtinou nebo interdialektem), 

a to převážně v ústní komunikaci, která má svá specifika (nejen) jazyková a svou 

vázaností na jedinečnou situaci a častou expresivitou lingvistovo zkoumání a hodnocení 

neusnadňuje (Hubáček 1989). 

Pro lingvistu je ideální, je-li zkoumaný slang vázán na činnost jemu velmi blízkou 

a prostředí známé z vlastní životní praxe, z vlastní zájmové sféry, protože každý jedinec, 

tedy i lingvista, má určité zkušenosti a specifické (slangové) znalosti těch sociálních 

prostředí, kterými během svého života prošel (Hubáček 1989). 

Podrobněji o těchto zkušenostech pojednává Nekvapil (1987), který znalosti slangů dělí 

na obligatorní (tj. ty, jež jedinec poznává zákonitě) a fakultativní (vázané na osobní zájmy 

a záliby). Osobní znalost specifik sociálního prostředí tedy umožňuje nejen formulaci jeho 

obecné charakteristiky z hlediska jazykové komunikace, ale také odpovědný 

a systematický sběr materiálu, jeho analýzu, výklad, utřídění a formulaci užitečných 

hodnotících závěrů (Hubáček 1989). 
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Sběr materiálu, analýzu s hodnocením a celkovou charakteristiku považuje Hubáček 

(1989) za jednotlivé fáze zkoumání slangu. 

1. Sběr materiálu se dá realizovat metodou přímého výzkumu, tj. pořizováním 

magnetofonových nahrávek neoficiální pracovní nebo zájmové komunikace a jejich 

přepisem, nebo přímým zápisem slyšených lexikálních jednotek. Slangismy je vhodné 

zaznamenávat na kartotéční lístky s patřičnými údaji, zejména o významu, s minimálním 

kontextem a s případným údajem o zdroji, resp. informátorovi; další údaje, tj. případná 

synonyma, motivaci, onomaziologický postup aj. doplňujeme až ve druhé fázi. Dobrá 

znalost prostředí nám poslouží i jako východisko výběru informátorů a pro strategii 

vlastního rozhovoru s nimi. Při výběru informátorů respektujeme zejména hlediska 

sociologická (stáří, délka činnosti a pohyb v prostředí, pohlaví, pracovní zařazení, 

vzdělání, sociální role) a dbáme na jejich dostatečný počet (který kromě jiného umožňuje 

konfrontovat výskyt a praktické užívání jednotlivých slangismů) (Hubáček 1989). 

Přímý výzkum dle možnosti doplníme i výzkumem nepřímým, zprostředkovaným, a to 

podle povahy prostředí či zájmové sféry. Jako zvlášť vhodná se metoda nepřímého 

zkoumání jeví při zkoumání slangů s větší než úzce lokální platností a vázaností. 

V nedávné minulosti bylo možné využít excerpce písemných materiálů, např. memoárové 

literatury, reportáží, časopisů a novin, prózy s tématikou zkoumané oblasti apod. 

V současnosti pro excerpci lze v určitých případech využít jazykové korpusy, které 

mnohokrát zrychlují lingvistovu práci. 

Další možností pro sběr slangového materiálu jsou dotazníky. Používání dotazníků je 

výhodné zejména tehdy, máme-li už určité množství slangového materiálu získaného 

výzkumem přímým. Dotazníkem správně sestaveným můžeme nejen získat další lexikální 

jednotky, ale především prověřit materiál z přímého výzkumu. Dobře sestavený dotazník 

umožňuje rychlé vyhodnocování a získání užitečných statistických údajů (Hubáček 1989). 

Množství sesbíraného slangové materiálu lze také rozšířit přímým rozhovorem s lidmi, 

kteří se v určitém slangovém prostředí pohybují a jsou sním dostatečně seznámeni. 

V tomto případě ovšem hrozí nebezpečí toho, že výzkumník bude nutit respondenta 

k vymýšlení nových názvů nebo se o to bude dotazovaný sám pokoušet. 

Při analýze a hodnocení aplikujeme lexikografický přístup: u každé lexikální jednotky 

uvádíme především výklad věcného významu, a to platným termínem nebo opisem, u 

synonym i odkazem. Zároveň se snažíme určit i případné další hodnoty, většinou 

stylistické: můžeme zaznamenávat údaje o stáří, frekvenci, o lokální platnosti, o míře 

nespisovnosti nebo o expresivitě. Užitečným se také jeví najít onomaziologickou motivaci 
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a způsob tvoření, tj. stanovit základní onomaziologieký postup transformace (tj. derivace, 

kompozice, zvláštní způsoby tvoření) nebo transpozice (tj. sémantické tvoření -

metaforické a metonymické, přejímání nebo tvoření frázémů) (Hubáček 1989). 

Po skončení sběru materiálu a jeho hodnocení přistupujeme ke konečnému zpracování a 

formulaci závěrů. Vzhledem k tomu, že jde o lexikální materiál písemně zpracovaný, je 

nutno respektovat základní lexikografická pravidla. 

Zpracovaný slang lze prezentovat dvěma základními způsoby: 

a) beletristicky, tj. v souvislém textu (článku); tohoto způsobu využil např. Churavý 

(1987) při popisu a prezentaci cirkusového slangu. 

b) lexikograficky, tj. v heslech uspořádaných abecedně, případně i podle významových 

okruhů (např. názvy osob, názvy činností, názvy prostředků a nástrojů apod.) s možností 

dalšího významového členění. 

Způsob beletristický se jeví jako výhodný zejména při zpracování lokálního slangu 

materiálově nepříliš bohatého nebo slangu s bohatou synonymií a s častým výskytem 

slovních variant. Výhodou lexikografického způsobu zpracování jsou lexikografické 

možnosti uspořádání hesel; to se týká nejen věcného výkladu, ale i uvádění dalších 

užitečných údajů, např. kontextové exemplifikace, synonymie, lokálního určení apod. 

(Hubáček 1989). 

Jaroslav Suk (1997) uvádí podobný postup zpracování slangového slovníku jako 

Hubáček. Důležité ovšem je, že neopomíjí ani etickou stránku výzkumu slangu. Nepsané 

zákony etiky mají svůj původ v našem sociálním vědomí, ve víře, v přirozeném soucitu, 

odsudku a podobných citech. Hranice morálních rozhodnutí vedou pro každého trochu 

jinudy, jsou mlhavé a nepřesné, a přesto důležité. Je velmi jednoduché se omezit na 

eliminaci tzv. neslušných výrazů. Takový přístup, nikoli výjimečný v našich zeměpisných 

šířkách, odhaluje citovou nezralost, psychickou nerovnováhu a nedostatečnou vědeckou 

poctivost badatelů. Taková „mravní cenzura" je mj. v rozporu s jedním nej zásadnějších 

mravních požadavků vědy, s pravdivostí (Suk 1997). 

Suk (1997) vidí požadavky morálky výzkumu v hierarchické posloupnosti: 

1. Princip původnosti myšlení a díla: etická nemožnost plagiátu. Cizí výsledky práce lze 

užívat, aleje třeba uvést jejich autora, např. v korekturních citacích. Nejde jen o zamezení 

podvodům, ale též o úctu k práci jiných. Vědeckým objevem je i prosté slovo, 

zaznamenané třeba jiným autorem. Uvedete-li takové slovo ve svém slovníku, měla by 

automaticky následovat poznámka o objeviteli (prvním zaznamenateli) a o díle, kde bylo 
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uvedeno. Dá to pak i větší možnosti verifikace, časový přehled, pochopení autorského 

přístupu atd. 

2. Odborníci, kteří pracují s lidmi a jejich činností jako s objektem výzkumu, tj. 

sociologové, etnografové, antropologové, ale také lingvisté, musí počítat s tím, že jejich 

„objekty" mají lidská práva, mj. právo na soukromí. V zájmu výzkumu k nim někdy 

přicházíme se záminkami a jen na nás záleží, abychom je svými případnými indiskrecemi 

nepoškodili. Někdy pořizujeme i skryté nahrávky, což je v některých zemích regulováno 

zákonem. Je třeba mít na mysli zájem individua a zájem jeho skupiny. Sběratel slangu by 

měl uvážit, zda například zveřejnění argotických výrazů nemůže někomu ublížit. 

3. V základně této hierarchické pyramidy pak stojí požadavek vědecké pravdy. 

Odhalování skutečnosti, odkrývání a popis existujících zákonů přírody, snaha o 

porozumění vývoji a fungování společnosti a člověka jako takového, krátce veškerá 

činnost vědy stojí a padá s pravdivým přístupem. Jakékoliv zamlčování a podvrhy 

okamžitě vyřazují inkriminované dílo z oblasti vědy (Suk 1997). 

2.1. 1. Metoda sběru materiálu pro slangový slovník severočeských 

rockových hudebníků 

Při sběru materiálu pro slangový slovník severočeských rockových hudebníků jsem 

použil metodu přímého výzkumu. Své informátory jsem seznámil s problematikou 

slangového výraziva a předložil jim jako příklad rejstřík seřazený podle významových 

okruhů. Ten jsem vytvořil za pomoci výzkumu nepřímého - zprostředkovaného. 

Kontaktovaní respondenti písemně doplnili slangové názvy, které v rejstříku chyběly 

a byly typické pro severočeský kraj. Pravdivost informací jsem vždy ověřoval u několika 

respondentů nezávisle na sobě. 

2. 8. Zvuková stránka slangových projevů 

Patří k obecně přijímaným tezím, že zvuková stránka nepatří k oněm složkám, které jsou 

charakteristické pro slang, spíše naopak: „ V slangových projevech se přejímá zvuková 

podoba z příslušné oblastní, resp. v příslušné oblasti běžně užívané formy jazyka (tedy 

obecné češtiny, oblastního dialektu, respektive interdialektu). To, co charakterizuje slang 

především, je slovník afrazeologie" (Romportl 1982 s. 31). 

Je možné říci, že zejména tam, kde se profesionální projev užívající slangové 

frazeologie realizuje ve zcela běžných, automatizovaných situacích, dochází k výraznému 

zvukovému deformování (silné artikulační asimilaci, zjednodušování souhláskových 
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skupin, ztrátě celých slabik), které je ovšem v podstatě shodné s deformacemi v příslušné 

formě jazyka, kterou pokládáme za jazykové pozadí slangu, a to je většinou obecná 

čeština. Jedná se především o hojně používané lexémy, které se pak stávají pouhými 

„ vycpávkami" a pozbývají původního významu (Romportl 1982 s. 31). 

Zcela výjimečně se setkáváme v slangových projevech s jevem téměř zcela opačným, 

a to tehdy, jestliže si slang vypůjčí výraz nebo frázi z jiné (vyšší) vrstvy než je ta, na jejíž 

bázi se realizují slangové projevy. Tak v obecné češtině, jejíž zvukovou formu mají 

obvykle slangové projevy mládeže, není členem subsystému dlouhých vokálů dlouhá 

samohláska [é], Romportl (1982) také upozorňuje na to, že ve frazeologii slangu se však 

pevně uchytila fráze „neměj péči" s plně realizovaným dlouhým [é], které nikdy není 

např. zkracováno, jak se děje, je-li v obecněčeských projevech užit výraz, který má ve 

spisovné češtině dlouhé é (např. lékárna [lékárna]). 

Specifickým zvukovým (suprasegmentálním) rysem určitých typů projevů je ve slangu 

nebo profesionální mluvě speciální intonace. Vhodným příkladem je i známé vyvolávání 

některých prodavačů, např. kamelotů, kde patří k výrazným zvukovým rysům deformace 

kvality hlásek (např. zavřenost vokálů) i hláskových spojení. Nepochybně mají sloužit tyto 

odchylky od neutrální výslovnosti především k upoutání pozornosti potencionálních 

zákazníků (Romportl 1982). Podobně se projevuje i zvuková podoba projevu průvodců po 

historických památkách (kde kromě vlastního melodického průběhu je zajímavé rozložení 

dynamiky řeči). 

Romportlovy poznámky ke zvukovým zvláštnostem slangu jsou jistě zajímavé, alejím 

popisované jevy ve slanzích 70. a 80. let dvacátého století jsou spíše okrajové. V poslední 

době (od devadesátých let minulého století) proniká do České republiky řada trendů, 

sportů nebo hudebních stylů, které se výrazně projevují v mluvě mládeže nebo ve 

slanzích, které mládež užívá. Na mysli mám především hip-hopovou kulturu, která je úzce 

napojena na některé druhy „sportů" (skateboard, snowboard, freestylová jízda na kole 

apod.). Zvláštním jevem je (nejen) z hlediska fonetického tzv. rapování, jež v hip-

hopové hudbě nahrazuje zpívání (na hip-hopových nahrávkách je čas od času slyšet i 

zpěv, ale jen jako efektní doplněk). Rap je specifický druh recitace, v němž hrají 

důležitou roli fonetické prostředky - přízvuky, dikce, intonace a tempo řeči (raper 

„zpívá" mluvením), proto se umělec soustřeďuje na shodnou délku slov a veršů, 

souzvuky a rýmy. Nejdůležitějším prvkem v rapu je „hudebnost" řeči - její rytmus 

a melodie (srov. Pischová 2005). Ve skupinách (spíše mladších lidí) se poslech hip-

hopové hudby odráží ve způsobu jejich mluvy. Nejde o to, že by se posluchač hip-
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hopu běžně vyjadřoval rapováním, ale při projevu ve své sociální skupině užívá 

určitý způsob skandování, které rap připomíná. Tento způsob řeči se následně přenáší 

např. do slangů snowboardistů nebo skateboardistů, kteří hip-hop často poslouchají. 

Dalším jevem, který se v současných slanzích objevuje, je nedbalá výslovnost. Ačkoliv 

je ledabylejší výslovnost typickým znakem jazyka běžné komunikace, domnívám se, 

že v tomto případě má pragmalingvistickou platnost - přenáší informaci o sociální 

příslušnosti produktora, který nevyslovuje nedbale jen kvůli úspoře komunikační 

energie a času, ale záměrně se snaží, aby adresát zaznamenal, že mluvčí nedbá na to, 

jak vyslovuje. I v rovině fonetické dává produktor najevo svou sociální příslušnost 

a identifikuje se „svou" subkulturou (např. při oslovení frajere [ frére], nebo vole 

[voe] (Pischová 2005). 

Reč rockerů se po zvukové stránce příliš neliší od běžně mluveného řeči. Za 

pozornost spíše stojí doprovodné hlasové projevy některých zpěváků (neverbální 

povahy) během koncertu (viz kap. Neverbální komunikace v rocku). 
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3. Neverbální komunikace 

Prostředky neverbální komunikace plní řadu sémantických a pragmatických funkcí. 

Nesou informace psychosociálního charakteru. Vypovídají o psychických vlastnostech 

příslušníků určité sociální skupiny (v našem případě rockerů), v nichž jsou nonverbální 

prostředky konvenční. Jejich efekt určuje průběh zpětné vazby; mluvčí vzezřením 

(oblečením, úpravou) dává najevo, jak hodnotí realitu nebo jak proti ní protestuje a jak se 

identifikuje se skupinou. Člověk v podstatě volbou svého vzhledu utváří sám sebe pro 

sebe a pro své okolí (Machová 2001). Vzezření utváří často příslušníky hudebních 

subkultur, kde je neodmyslitelným charakterizačním a identifikačním rysem (Pischová 

2005). I pro část představitelů rockové scény je důležitá prezentace svého zevnějšku, 

která je odlišuje od ostatní společnosti. 

3. 1. Neverbálně nevokální prostředky 

K neverbálně nevokálním prostředkům řadíme prostředky jiného znakového systému, 

než jakým je přirozený jazyk. 

Nepominutelným případem neverbální komunikace je také celkový vzhled, který volí 

hudebníci pro svá vystoupení. Vzhledem se mohou hudebníci identifikovat s určitým 

hnutím nebo sociální skupinou, např. dlouhé vlasy, pestrobarevné oblečení hnutí hippie, 

„kohoutí" účesy („číra") příznivců punku, kožené oblečení posluchačů hardcoru, nebo se 

zjevem snaží publikum šokovat (př. hardcorové a metalové skupiny jako Korn, Sepultura 

a jejich sadomasochistické masky ad.). 

3 . 1 . 1 . Kinezika v neverbální komunikaci rockových hudebníků 

Kinezika popisuje význam a smysl dynamických pohybů těla. Mluvená řeč bez pohybu 

prakticky neexistuje; živý pohyb je charakteristický pro vyjadřování emocí, zatímco 

společenský protokol v českém prostředí vyžaduje pohybové projevy spíše tlumit. 

Pohybem (často nezáměrně) informuje produktor o svém vnitřním stavu, cítí-li se 

dobře, vyplňuje komunikaci hladkým a rytmickým proudem pohybů a gest, zatímco 

napětí, rozčilení či další negativní psychické stavy se většinou projevují v pohybech 

přehnaných a zrychlených (Machová 2001). 

Neverbální chování se mění podle toho, zda rocková skupina má blíže k tzv. 

klasickému rocku, nebo se projevuje tvrdším zpracováním svého repertoáru (hard rock, 

hardcore, punk, metal, death metal). 
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V prvním případě kinezické neverbální chování působí na pódiu spíše empaticky. 

Rejstřík pohybů se více omezuje na rytmický pohyb. Projevem kapely bývá většinou 

pouze pohupování, případně pokyvování nástroji do rytmu písně. Větší kreativita se 

objevuje většinou u zpěváka nebo leadera kapely. Ten svůj hudební projev doprovází např. 

různými pohyby mikrofonu nebo tancem. Neverbální chování je plynulé a směřuje 

publikum spíše k pocitům sounáležitosti a uvolněnosti. Klasický příklad takového 

neverbálního chování lze nalézt u skupin, které hrají tzv. reagge. 

Hudební skupiny inklinující spíše k „tvrdšímu" rocku nebo skupiny, jež chtějí šokovat, 

doprovázejí svou hudbu mnohem rychlejšími pohyby. Hudební tempo tohoto rockového 

směru je velmi, někdy až přehnaně, svižné a tomu jsou přizpůsobeny pohybové kreace 

hráčů a publika. Pohyby bývají rychlé a trhané. Jejich projevem je pogo. To je možné 

chápat jako určitý druh tance, ale spíše se jedná o soubor velice agresivních pohybů. Při 

pogu dochází k vysokému vykopávání nohou, mlácení rukama a strkání se s ostatními 

pogujícími. 

Jako první zanesli pogo do hardcorového rockového proudu punkové skupiny 

z poloviny sedmdesátých let. 

Popsanými „tanečními" pohyby se rockeři vymezují vůči ostatním hudebním proudům. 

Kromě uvedených pohybů je u rockových skupin, které se snaží šokovat maloměstskou 

společnost, velmi oblíbený pohyb napodobující sexuální akt. 

3. 1.2. Gestika v neverbální komunikaci rockových hudebníků 

Gestika sleduje přenos informací pomocí uvědomělých, v dané societě kulturně 

standardizovaných posunků užívaných automaticky. Rozsah a hranice užívání gest stanoví 

v dané komunitě konvence a etiketa (Machová 2001). 

Gesta v rockové hudbě je nejvhodnější popisovat podle toho, kým a za jakých okolností 

jsou používána. Užívaná gesta jsou trojího druhu: mezi hudebníky a zvukařem, mezi 

samotnými hudebníky a mezi rockovou skupinou a publikem. 

Mezi hudebníky na pódiu a zvukařem dochází především k neverbální komunikaci 

nevokální. Důvodem je hlasitost produkované hudby, která ztěžuje běžnou jazykovou 

komunikaci. Protože hudebníci a zvukař jsou nuceni jednat kvůli probíhajícímu koncertu 

rychle, musí být jejich vzájemná neverbální komunikace maximálně účelná. 

Nejčastěji je při komunikaci mezi hudebníky a zvukařem používáno hlavy, rukou a v 

nejkrajnějším případě nohou. Hlavou (respektive bradou) ukazují hudebníci na místo, kde 

se vyskytuje případný problém. Většinou se jedná o ukázání na nějaký hudební nástroj 
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nebo reproduktor, který je chybně ozvučen. Pokud výsledek ozvučení hudebníkovi, 

vyhovuje pokývne hlavou a často se i usměje. Pokud tomu tak není, záporně zavrtí hlavou 

a toto gesto často doprovází většinou zkřivený obličej nebo zdvižení ramen. 

Gesta rukou jsou velice rychlá, protože právě ruce potřebuje hudebník ke hře. Proto se 

často musí opakovat, neboť je zvukař nezaznamená díky rychlosti, s jakou jsou prováděna, 

ale hudebník nesmí zároveň přerušit hru. Jedná se o gesta, která spočívají v ukázání 

palcem nahoru nebo dolů (přidat nebo ubrat hlasitost, výšky, basy, odposlechy), podle 

toho, jak si hudebník přeje vybraný nástroj upravit. Velmi frekventovaným je i ukázání na 

ucho, které naznačuje, že hráč neslyší buď sebe, nebo někoho druhého. V některých 

případech muzikanti naznačují na prstech počet reproduktorů, které nefungují, a pak na ně 

pro zpřesnění informace ukáží prstem. Problémový nástroj lze označit i tak, že ho hráč 

mírně nadzdvihne a vystoupí ze svého místa na pódiu poněkud do popředí, aby si ho 

zvukový technik všiml. 

Při neverbální komunikaci hudební skupiny a zvukaře hraje hlavní roli funkce 

dorozumívací. Projevuje se především rychlou a zjednodušenou neverbální komunikací, 

pokud možno oproštěnou od jakýchkoli emocí. Tato komunikace není nijak normována, 

s minimálními odchylkami ji však používá většina hudebníků i zvukových techniků. Tak 

mají možnost se mezi sebou domluvit hudebníci a zvukaři z různých krajů či zemí. 

V neverbální komunikaci hudebníků se často setkáváme také s imitací nástrojů, pokud 

zrovna hovoří o hudbě. Podobné imitace jsou prováděny na pódiu s cílem označit nástroj, 

jehož zvuk je potřeba upravit. 

Jiná situace nastává při neverbální komunikaci jednotlivých muzikantů v určité kapele. 

Méně známá hudební uskupení si svá vystoupení ozvučují sami. Při tom užívají mezi 

sebou podobné neverbální prostředky, jaké jsem popsal výše. Specifická gesta a mimiku 

ovšem nalézáme, když se zaměříme na neverbální komunikaci uvnitř kapely během 

koncertu. Tato komunikace není zaměřena na technické ozvučení, ale týká se hry samotné. 

Neverbální komunikace například pomáhá skupině udržovat rytmus (pokyvování hlavou, 

pohupování nástroji nebo klepání nohou do rytmu) nebo se správně trefit do různých pauz 

(opět kývnutí hlavou, mávnutí rukou, výskok kytaristy či baskytaristy, pohled). Popsat 

neverbální komunikaci jednotlivých kapel je poněkud složité, protože většina z nich hraje 

svůj repertoár a tomu také přizpůsobuje doprovodné nonverbální prostředky. Některé 

skupiny sestavují pro své koncerty celá aranžmá. To se neobejde bez konkrétní skryté 

nonverbální komunikace, kterou členové kapely kvůli úspěšnému koncertu cvičí velmi 
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dlouho dobu. Ze zahraničních skupin lze jmenovat Red Hot Chili Peppers, z českých 

například Laura a její tygři. 

Množství gest směřovaných vůči publiku je nej rozsáhlejší u hardrockových skupin. 

Jejich hudba vyznívá agresivněji a od toho se odvíjí také jejich neverbální chování. Mezi 

nej používanější gesta patří zdvižená ruka zatnutá v pěst nebo se zdviženým 

prostředníkem, tzv. „fáčko" (gesto přijaté z angloamerické kultury, kde nese význam 

„fuck o f f , česky zhruba „jdi do prdele"), případně tzv. „paroháč" (zdvižený ukazovák 

a malíček). Všechna uvedená gesta symbolizují buď agresi nebo odpor ke svému okolí, 

společnosti. Podobnou funkci má například gesto, kdy si některý z hráčů stoupne zády 

k publiku a sundá si kalhoty, což je poměrně častý komunikační znak. Některé 

(zahraniční) kapely a zpěváci šli v tomto druhu komunikace ještě dále a šokovali 

posluchače tím, že koncert odzpívali a odehráli zcela nazí. Tato gesta mají šokovat a často 

mají jistý sexuální podtext (např. Red Hot Chili Peppers). 

3. 1.3. Proxémika v neverbální komunikaci rockových hudebníků 

V neverbální komunikaci mezi hudebníky a publikem hraje také proxémika, tj. volba 

vzdálenosti mezi komunikanty. Skupiny hrající klasický rock si většinou udržují od svých 

fanoušků jistý odstup, který se víceméně během koncertů nemění. Avšak hardcoroví 

a punkoví zpěváci nebo hráči se snaží být s publikem v co nejtěsnějším kontaktu. 

V některých případech skáčí zpěváci do publika a nechávají se davem chytat a nosit. 

Tento komunikační prvek je přenesen (k nelibosti pořadatelů) i do chování účastníků 

koncertu. Návštěvníci koncertu mnohdy lezou na podium a skáčí mezi ostatní tancující do 

kotle a ti je chytají. Takový neverbální projev je znakem soudržnosti skupiny 

a posluchačů. 

3. 1.4. Mimika v neverbální komunikaci rockových hudebníků 

Mimické výrazy základních emocí jsou vrozené a obecně rozpoznatelné. Při 

komunikaci sleduje komunikační partner mimiku druhého a nevědoměji napodobuje, což 

vyvolává zpětnou formu často stejných pocitů (Machová 2001). Vliv mimických projevů 

je v rockové hudbě takřka nulovým jevem kvůli vzdálenosti, která je mezi skupinou 

a posluchači. Mimické projevy jsou typické pro zpěváky nebo leadery kapel, neboť ti mají 

k publiku nejblíže a pracují s ním. Mimika se přizpůsobuje zpívanému textu. Většinou se 
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jedná o projevy údivu, veselosti, nebo naopak strachu a agresivity, které mají zasáhnout 

posluchače. 

3. 1 .5 . Haptika v neverbální komunikaci rockových hudebníků 

Haptikou rozumíme dotyky sdělující informace. K haptickým projevům patří jednak 

projevy konvenční sympatie, jednak formy tělesné inzultace vyjadřující antipatii. 

Fungování haptických prostředků určuje kontext, konkrétní komunikační situace, vztah 

partnerů nebo konvence sociální skupiny (Machová 2001). K dotykovému kontaktu 

dochází mezi rockovou skupinou a publikem relativně málo. Výjimku opět tvoří 

hardrockový proud, kde se tento kontakt přímo vyžaduje (např. zmíněné pogo). K haptice 

patří i velké množství pozdravů, které jsou mezi jednotlivými rockery různé (např. podání 

rukou je nahrazeno ťuknutím pěstmi, plácání po zádech, napodobování pěstního souboje). 

3. 2. Neverbálně vokální prostředky 

S neverbálně vokálními prostředky se při vystoupení rockových skupin setkáváme 

relativně často. Avšak nejsou to prostředky, které jsou v odborné literatuře pojmenovány 

jako suprasegmentální (intonace, tempo výslovnosti mluveného projevu, rytmus řeči, 

hlasitost řeči, průběžné sekundární zabarvení artikulace, výška hlasu ad.). Rockoví zpěváci 

doplňují svůj zpěv kvůli zvýšení emotivnosti projevu o různé druhy ječení nebo drsné 

sípání. Druhý jev, který se objevuje u nejagresivnějších druhů rocku, jakými jsou death 

metal nebo black metal, zatím zcela uniká pozornosti lingvistiky. Zpěv typický pro 

uvedené žánry často přechází ve velmi drsný sípavý zvuk, který má znít co nejtemněji 

a má navodit u posluchače strach a úzkost. V angličtině existuje pro takový typ zpěvu 

pojmenování growle. Tento druh projevu je také spojován se skupinami, které se hlásí 

k satanismu, a proto je poněkud nadneseně nazýván výkřiky pekla. 
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4. Rocková hudba a její stručná historie 

4. 1. Světová rocková hudba 

Základy rockové hudby je třeba hledat již ve čtyřicátých letech dvacátého století. V této 

době byl rock pouze menšinovým žánrem a mnoho hudebníků se mu nevěnovalo. Rock ve 

své ranné podobě vychází z blues, přesněji řečeno z černošského blues. Proto je možné 

najít rockovou hudbu na deskách černošských bluesmanů. Průkopníky se tak stal Dave 

Bartholomew nebo skupina The Clovers. 

Mnohem většího ohlasu se dostává rocku v padesátých letech. Začíná se objevovat ve 

zvukové podobě rock-and-roll. Za zakladatele tohoto hudebního stylu je považován Bili 

Haily, který následně vytvořil řadu hitů (např. Rock around the clock). Nastupující 

generace ovšem ovládl zpěvák a kytarista Elvis Presley, který vydal velké množství 

úspěšných desek a vydobyl si pověst rockového krále. 

Na počátku šedesátých let objevil producent B. Epstein skupinu, jež ovlivnila 

a zpopularizovala rock na další desetiletí. Touto skupinou byli The Beatles. Obrovský 

úspěch zaznamenala již jejich první deska nazvaná Please Please Me, po níž následovala 

další více či méně úspěšná alba (např. Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band nebo 

Revolver). Mnoho hudebních skupin se snažilo Beatles napodobit, jiné se vydaly vlastní 

cestou interpretace rocku. Vznikají Rolling Stones, kteří se stávají důstojnou konkurencí 

Beatles. Jinou alternativou jsou tzv. experimentální skupiny, mezi něž lze zařadit The 

Velvet Underground nebo The Doors. Uvedené skupiny měly nemalý podíl na vytvoření 

punku. Protiváhu britskému „uhlazenému rocku" tvořili kytarista Jim Hendrix nebo 

zpěvačka Janis Joplin. 

V šedesátých a sedmdesátých letech vznikají nové rockové žánry. Poměrně brzy se 

objevil hardrock reprezentovaný skupinou Deep Purple, Uriah Heep nebo Led Zeppelin. 

Rocková scéna je do hloubky poznamenána vlnou punku, kterou tvořily především 

hudební skupiny The Clash a Sex Pistols. 

V následujících letech zájem o rock částečně opadá, i když patří ke stále velmi 

oblíbeným žánrům. Posluchačsky velmi oblíbenými je hudební uskupení Queen. Fanoušci 

tvrdšího rocku docení např. Iron Maiden nebo skupinu Metallica. 

Na počátku devadesátých let vzniká další, velmi oblíbená odnož rocku, tzv. grunge 

rock. Novým idolem je, do té doby neúspěšná, skupina Nirvana a její zpěvák Kurt Cobain. 

Celosvětového věhlasu dosáhly i další, již délehrající skupiny jako R.E.M, Pearl Jam či 

Oasis. 
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4. 2. Česká rocková hudba a její historie 

Česká rocková hudba se při svém vzniku a formování nalézala ve specifické situaci. 

Ztížený kontakt s hlavními centry hudebního vývoje, tzn. západní Evropou a USA, 

způsobil v době, kdy byla na pultech prodejen gramofonových desek k vidění dvě kvalitní 

zahraniční alba ročně, nevídaný příklon posluchačů k domácí produkci. Její práce také 

nebyla snadná a rockových titulů, které vydávala dvě státem řízená vydavatelství, nebylo 

mnoho. O to větší ohlas však zaznamenávala polooficiální scéna, která přežívala v klubech 

nebo na přehlédnutelných festivalech, v horším případě měla minimální možnost 

sebeprezentace. Rocková hudba se v sedmdesátých a osmdesátých letech stávala často 

více politikem než tím, čím by v normálních podmínkách měla být - tedy prostředkem 

zábavy. To se netýkalo zdaleka jen umělců otevřeně protestujících proti komunistickému 

režimu, ale i těch, kteří toužili pouze hrát po svém, bez omezujících příkazů. 

Jisté zvláštnosti měla i atmosféra, ve které český rock vznikal. Větší zájem, který tehdy 

ve víceméně uzavřených komunitách, zaznamenával prakticky každý, kdo se naučil pár 

akordů na kytaru a podařilo se mu vystoupit před ostatními. Značná izolace českého rocku 

od všech souvislostí dobových trendů vytvořila prostředí, v němž si na leccos již 

objeveného museli čeští rockeři přicházet sami, a často tak dosahovali originálních 

výsledků. 

Další ne nepodstatné specifikum, které lze v české rockové hudbě nalézt, je jazyk 

rockových písní. Zatímco nejen angloamerickým, ale i evropským umělcům byla od 

šedesátých let prakticky jediným „rockovým jazykem" angličtina, v našich poměrech 

tomu bylo právě naopak. Nejen z důvodů politické situace, která ničemu západnímu 

nepřála, ale i pro zřetelný důraz na obsahovou stránku písní. V nich posluchači nacházeli 

alespoň náznaky svobodomyslného vyjádření. Tak vznikla představa, že český rock musí 

být nutně zpíván česky (Bezr 1998). 

Od počátků své existence hledal český rock hlavní inspiraci v angloamerické produkci. 

Jedním z mála kanálů, kterým do Československa proudil, bylo rádio Luxemburg a jeho 

rockové bloky. Kromě nedostatku kvalitních rockových alb trpěli čeští hudebníci hlavně 

absencí kvalitních hudebních nástrojů. Ty se v Československu začaly hromadně vyrábět 

až v šedesátých letech. Přes všechny jmenované obtíže se český rock relativně snadno 

přenesl a na konci padesátých let bylo již možné rockový koncert navštívit. Skupiny, 

jakými byly například Sputnici, Helfs Devils, Komety nebo Mefisto, ovšem čelily od 

počátků svých koncertů oficiální režimní kritice. Přestože rock (příp. rock-and-roll) byl 
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v tisku a na veřejnosti perzekuován, nacházel si čím dál větší posluchačskou obec. Na 

počátku šedesátých let začal mít rock i v Československu své skutečné hvězdy. Miki 

Volek nebo Pavel Bobek dokázali svou interpretací většinou amerických rock-and-

rollových hvězd (např. Chuck Berry, Jerry Lee Lewis) přilákat davy diváků. Prosazují se 

nové kapely Olympic, Matador nebo Flamengo. Ty se většinou snaží o interpretaci cizích 

vzorů. Vlastní skladby přicházejí až později. Opravdovou senzaci způsobila svým 

pražským koncertem slovenská kapela The Beatmen, kterou vedl Dežo Ursiny. Překvapila 

precizním zahráním písní od The Beatles, ale hlavně vlastními skladbami, které za slavnou 

skupinou nezaostávaly. Zlaté časy českého big beatu nastaly ve druhé polovině šedesátých 

let. Přibývají nové rockové skupiny. V roce 1967 je také uspořádán 1. československý 

bigbeatový festival. Všechny zúčastněné opět zaskočí slovenský hudebník Ursiny 

tentokráte se skupinou The Soulmen. Předvádí kvalitní produkci jak po stránce pěvecké, 

tak hudebnické, plně srovnatelnou se světovou scénou. 

Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy dochází k utužení 

komunistického režimu. Velkou část rockových skupin odsouvají do poloilegality tzv. 

rekvalifikační prověrky umělecké způsobilosti. Tato „snaha" zvýšit interpretační úroveň 

také zahnala mnoho dobrých hudebníků do průměrných režimních populárních kapel. 

Neoficiální (nepoměrně kvalitnější scénu) zastupují skupiny Blue Effect, Flamengo nebo 

Collegium Musicum. Zcela mimo oficiální proud stojí hudební skupiny, na jejichž tvorbu 

má vliv experimentální rock (F. Zappa, The Velvet Underground) a jeho snaha o 

psychedelickou hudbu. Reprezentanty tohoto žánru se stávají především The Plastic 

People of The Universe včele s Mejlou Hlavsou a Zajíčkovi DG 307. Většina členů 

uvedených skupin se nevyhnula režimní šikaně. 

Osmdesátá léta otvírá založení několika zajímavých hudebních uskupení. Přichází tzv. 

nová vlna. Vznikají Psí Vojáci, Pražský Výběr, Hudba Praha nebo ETC. Objevují se nové 

proudy, které s rockem souvisí. Babalet nebo Yo Yo Band se celkem úspěšně snaží hrát 

reggae. Punkový proud zastupuje legendární Vysací Zámek, Šanov či Modrý Tanky. 

Arakain přichází s první heavymetalovou vizí. 

Počátek devadesátých let (po pádu komunismu) otvírá československým hudebníkům 

nové možnosti. Již nemusejí pokoutně shánět kvalitní hudební nahrávky, případně kvalitní 

nástroje. Mohou libovolně koncertovat. Prosazují se především skupiny hrající již 

v osmdesátých letech (Lucie, Mňága a Žďorp, Plexis, Garáž nebo Psí Vojáci). Taneční 

kluby dobývají Tata Bojs. Rock proniká i do populární hudby, a to zásluhou M. Pavlíčka 
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l̂í̂ UV^VA. 

či skupiny Žlutý Pes. Prostor dostávají i mimopražské hudební skupiny a vznikají tak 

nové a zajímavé scény (např. v Plzni kapely Znouzectnost, E!E nebo Požár Mlýna). 

V této kapitole nastíním stručnou historii lounské rockové scény od roku 1995. Od 

tohoto roku působí většina kapel, z jejichž vyjadřování jsem čerpal materiál pro svůj 

slangový slovník. 

Lounská rocková scéna je specifická větším množstvím vzniklých hudebních skupin. Je 

to ovšem způsobeno tím, že většina lounských hudebníků vždy hraje v několika 

hudebních uskupeních. Lounské rockové skupiny je možné rozdělit podle rockových stylů 

na klasicky rockové, hardcorové, punkové a undergroundové. 

Rok 1995 byl víceméně koncem útlumu originality lounské rockové scény. V tomto 

roce působí v Lounech několik hudebních uskupení (Ace, Proč Ne, Delta Rock), ale ty 

většinou interpretují hudbou převzatou od jiných skupin a chybí jim vlastní umělecká 

invence. Průlomovým se stal teprve rok 1997. Dochází k rozkvětu rocku v Lounech, který 

trvá s menšími přestávkami v podstatě do současnosti. Začínají hrát bigbeatové skupiny, 

jakými jsou Paralet, Beruška, které vlastní tvorbou úroveň lounského rocku zdvíhají. 

Hardcorový proud zastupují No Sugar nebo^inn Feinykteří se svým tvrdším stylem hraní 

prosazují v celé České republice. Punková a alternativní scéna se propojuje jak mezi 

hudebníky, tak mezi posluchači. Na společných koncertech je možné slyšet kvalitní 

punkové kapely Mrtev na přejezdu a R.O.H. Bez zajímavosti nejsou ani vystoupení 

skupiny The Darwins Underground, která se nechala inspirovat hudbou skupiny Plastic 

People of the Universe. Darvini spíše než hudbou jímali publikum svými jevištními 

výstupy. Později se tato skupina ještě několikrát objevila, ale v podstatně jiném složení 

a s převzatým repertoárem od skupin The Doors, Velvet Underground a zmíněných Plastic j, 

People of the Universe. Alternativně působila také skupina kolem bratrů Bambušků^ 

nazvaná (DepLebedung^/ jež se vyznačuje velmi zvláštním nástrojovým složením, 

hudebním stylem a francouzskými texty. Do experimentálního rocku zřejmě patří i 

uskupení Germánův Modrý Flus, pro které je typická nesecvičená hra pod silným vlivem 

alkoholu. Spíše poprockově zní Sun Machine adívčH<apela Čajový Servis. Výčet této 

lounské rockové vlny uzavírají hiphopoví ^Zlouni Zloun,^kteří se většinou účastnili 

koncertů s rockovými kapelami. 

Koncem devadesátých let zájem o rockovou hudbu mírně ochabuje, ale koncertů je 

pořádáno relativně hodně. Oživení přináší Humble Beat a talentovaní bratři Stehlíkové se 
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svou skupinou Necid. Velmi svěží a vtipnou rockově-undergroundovou hudbu hrají 

Humus Debjtatae, kteří jsou do současnosti „tahouny" lounské alternativy. V tom se jim 

snaží pomoci svou originalitou Nevýpar Kovatjezd nebo^Les SymboTesjse svou poněkud 

bláznivou show doprovázenou záměrně špatným hraním. Mladší generace kapel (Crufied 

Queen, Joe Purple) se vydala cestou kvalitní interpretace zahraničních rockových skupin 

v kombinaci s vlastní tvorbou. 

V současnosti je v Lounech pořádán pouze jeden rockový festival ročně. Tento festival 

má název Antikotel a vznikl z popudu mladších rockových alternativců, kteří se dostali do 

osobních sporů se členy straších kapel pořádajících festival Kotel, jenž se dnes již nekoná. 

Několik úspěšných festivalů bylo uspořádáno lounskými hudebníky ze skupin The 

Darwins Underground, Mrtev na přejezdu a|Humus Debilitae. [Tyto festivaly se konaly 

v letech 1997 a 1998 v Želkovicích u Berouna a vZelevicíčhiu Loun. 

Lounští hudebníci pravidelně spolupracují s rockovými skupinami z Rakovníka 

a Mostu. Velmi plodná byla spolupráce s pražským undergroundovým spolkem Humus, 

jehož hudební skupiny se pravidelně zúčastňovali koncertů v Lounech. 
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5. Slovník 
5. 1. Koncepce slovníku 

Slovníková hesla jsou za sebou řazena podle abecedy. U slangového názvu je na 

prvním místě uvedeno lemma (základní tvar, tj. pro substantivum nominativ singuláru, pro 

adjektivum nominativ singuláru maskulina, pro verbum infinitiv), pro lepší přehlednost je 

lemma uvedeno tučným písmem. U podstatných a přídavných jmen za lemmata uvádím po 

čárce koncovky druhého pádu jednotného čísla. Jmenný rod je označen takto: m. = 

maskulinum, f. = femininum, n. = neutrum; pokud je podstatné jméno užíváno výhradně 

v množném čísle upozorňuje na tento fakt zkratka mn. č. Slovesa doplňuje informace o 

jejich slovesném vidu (dok. - vid dokonavý, ned. - vid nedokonavý). Na novém řádku je 

uveden význam výrazu, případně synonymická řada. Dále lze nalézt u sloves ukázku jejich 

použití ve větě. Frazémy jsou označeny symbolem * a jsou zařazeny abecedně podle 

prvního písmene frazému. 

Slangové názvy, které jsou podtrženy, jsou ryze výrazy severočeskými, respektive 

lounskými či mosteckými. 

Za pozornost stojí změna koncovek některých podstatných jmen. Tato jména mají 

v běžně mluveném jazyce koncovku rodu neživotného, ale jako slangové názvy nesou 

životné rodové koncovky; první je vždy zaznamenána používaná koncovka, jako druhá je 

pak doplněna koncovka systémově správná, resp. vhodnější (džoint, -a, -u, m.). 

Jestliže má slangový výraz synonyma, jsou pak tyto vypsána v abecedním pořadí za 

významem slangového názvu. 

Pokud je slangový výraz polysémní, jsou všechny jeho významy popsány a seřazeny za 

sebou podle četnosti výskytu. 

Pro slangové výrazy netypické slovní druhy jsou označeny zkratkou (předl. - předložka, 

adv. -příslovce, citosl. - citoslovce). 
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5. 2. Slangový slovník severočeských rockových hudebníků 

A 

áčko, -a, n. 

zkosená reproduktorová bedna 

aktiv box, -u, m. 

reproduktor s vestavěným zesilovačem; 

kombíčko, kombo 

akustika, -y, f. 

akustická kytara; 

španěla, španělka 

alkáč, -e, m. 

1. osoba považovaná za alkoholika 

2. alkoholik 

altka, -y, f. 

saxofon laděný na alt 

analogy, -ů, m., mn. č. 

elektrické varhany, měchy 

B 

banda, -y, f. 

hudební skupina; 

bend, kapelka 

baryton, -u, m. 

saxofon laděný na baryton 
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basa I., -y, f. 

basová kytara; 

basskiler, bassmasturbátor, božka, tlustý dráty 

basa II., -y, f. 

hráč na basovou kytaru; 

basák, basman, basista 

basák, -a, m. 

hráč na basovou kytaru; 

basa, basista, basman 

* basákovi fouká do nohavice 

baskytarista hraje na basovou kytaru pod zvukovou frekvencí cca 40 MHz 

basbedna, -y, f. 

basový reproduktor; 

basy, spodek 

basista, -y, m. 

hráč na basovou kytaru; 

basa, básák, basman 

basman, -a, m. 

hráč na basovou kytaru; 

basa, básák, basista 

baskiler, -a, -u, m. 

basová kytara; 

basa, bassmasturbátor, božka, tlustý dráty 

basmasturbátor, -a, -u, m. 

basová kytara; 

baskiler, božka, tlustý dráty 
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bastr, -u, m. 

1. přístroj 

2.zvuk nástrojů upravený elektronickou cestou 

bastřit, ned. 

měnit zvuk pomocí bastru (viz význam 1); 

Ten novej si tu svou kytaru nějak moc bastří. 

basy, -ů, m., mn.č. 

basový reproduktor 

basbedna, spodek 

béčko, -a, n. 

trubka nazvaná podle způsobu ladění 

bedna, -y, f.; 

reproduktor; 

kysna, reprák 

bedňák, -a, m. 

osoba instalující aparaturu 

beglajt, -u, m. 

doprovodná hra na kytaru v akordech 

bedna, -y, f. 

reproduktor; kysna 

bend, -u, m. 

hudební skupina; 

banda, kapelka, 
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bicák, -a, m. 

bubeník; 

bicman, dramr 

bicí, -ích, n., mn.č. 

bubny; 

dramy, hrnce, škopky 

bicman, -a, m. 

bubeník; 

bicák, dramr 

bítlsácká, -é, f. 

kytara s dutým tělem; 

lubovka, vzducholoď 

bláto, -a, n. 

špatně naladěné kytarové nebo basové struny 

bobule, -e, f. 

droga extáze; 

boule, extoška, koule 

borti, -u, m. 

deska s vestavěnými zvukovými etekty 

boule, -e, f. 

droga extáze; 

bobule, extoška, koule 

božka. -y, f. 

basová kytara; 

basa, basskiller, bassmasturbátor, tlustý dráty 
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brčko, -a, n. 

marihuanová cigareta; 

brko, džoint, džoš, špek, žiletka 

brko, -a, n. 

marihuanová cigareta; 

brčko, džoint, džoš, špek, žiletka 

*brusnej kotouč, -e, m. 

zvuk elektrické kytary; 

pila, žvejkačka 

brusnej, -ýho, m. 

bublání, -í, n. 

zvuk basové kytary; 

dunění, hučení, prdění, trhání strun, vroubení 

C 

céčko, -a, n. 
rytmický buben laděný podle tónu C 

cekovka, -y, f. 

obal na aparaturu; 

medvědice, rakev 

Č 

*černá krabička, -y, f. 

elektronický efekt upravující z v u k jednotlivých nástrojů; 

krabička 

54 



čokoláda, -y, f. 

hašiš; 

haš, hovno, plastik, šit 

čouření, -i, n. 

marihuana; 

čutka, hulčo tulčo, hulení, pápo, zelený veselý 

čuchák, -u, m. 
odposlechový reproduktor určený zvukaři 

čutka. -y, f. 

marihuana; 

čouření, hulčo tulčo, hulení, pápo, zelený veselý 

D 

ďas, -u, m. 
viz tahat kočku za vocas - kvílet jako ďas 

déemix, -a, m. 

kabel typu DMX 

dělat; ned.; 

* dělat drnkv drnk 

hrát na kytaru; 

kalit, plejt, šmrdlat; tahat kočku za vocas - kvílet jako ďas; 

Celej večer dělali ve zkušeně drnky drnk. 

*dělat velryby 

hrát na kytaru pomocí skleněného náprstku; 

slejd, slejdovat; 

Tim, že dělal pořád velryby, lidi docela nudil. 
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demáč, -e, m. 

neupravená nahrávka hudební skupiny; 

demo 

demo, -a, n. 

neupravená nahrávka hudební skupiny; 

demáč 

deštníky, -ů, m., mn.č. 

poškozené činely 

diskofd, -a, m. 

osoba poslouchající střední proud a disko; 

diskouš 

diskouš, -e, m. 

osoba poslouchající střední proud a disko; 

diskofil 

do, předl. 

viz basákovi fouká do nohavice 

doprovoďák, - a, m. 

doprovodný kytarista; 

doprovodnej 

doprovodnej, -ýho, m. 

doprovodný kytarista; 

doprovoďák 

dramr, -a, m. 

bubeník; 

bicák, bicman 
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dramy, -ů, m., mn. č. 

bubny; 

bicí, hrnce, škopky 

dráty, -ů, m., mn.č. 

kabely; 

kábly, kanóny, lajny, šňůry 

dráty, -ů, m., mn.č. 

struny 

drnk, citosl. 

viz dělat drnky drnk 

dřevo, -a, n. 

kytara; 

fošna, kejtra, krasavice, pádlo, prkno, tenký dráty, stará 

dřeva, -6 , n. 

bubenické paličky; 

klacky, košťátka, ruce, třísky 

dunění, -í, n. 

zvuk basové kytary; 

bublání, hučení, prdění, trhání strun, vroubení 

džesbas, -e, -a, m. 
basová kytara značky Fender, typ Jazz - bass 

džoint, -a, -u, m. 

marihuanová cigareta; 

brčko, brko, džoš, špek, žiletka 
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džoš, -e, m. 

marihuanová cigareta; 

brčko, brko, džoint, špek, žiletka 

E 

elektrika, -y, f. 

elektrická kytara 

esemcéčko, -a, n. 

mikrofon typu SMC 

esgéčko, -a, n. 

kytara Gibson SG 

extoška, -y, f. 

droga extáze; 

bobule, boule, koule 

F 

fendr I., -a, -u, m. 

kytara značky Fender 

fendr II., -a, -u, m. 

reproduktor značky Fender 

fesťák, -u, m. 

hudební festival; 

fesťáček, festiválek 

fesťáček, -u, m. 

hudební festival; 

fesťák, festiválek 



festiválek, -u, m. 

hudební festival; 

fesťák, fesťáček 

fetna, -y, f. 

uživatel tvrdých drog; 

smažka 

fošna, -y, f. 

kytara; 

dřevo, kejtra, krasavice, pádlo, prkno, tenký dráty, stará 

foukat, ned. 
viz basákovi fouká do nohavice 

G 

garmoška, -y, f. 

tahací harmonika; 

heligonka, tahačka 

H 

háčko, -a, n. 

droga heroin; 

herák, héro, kedra, 

háčkař, -e, m. 

uživatel heroinu 

hajtka, -y, f. 

dva spojené činely ovládané pedálem 
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hamodky, -ek, f., mn. č. 

varhany firmy Hammond 

haš, -e, m. 

hašiš; 

čokoláda, hovno, plastik, šit 

heligonka, -y, f. 

tahači harmonika; 

garmoška, tahačka 

hemering, -u, m. 

hra na hmatníku basové kytaru; 

kladívkování, slip, slipová vložka 

herák, -u, -u, m. 

droga heroin; 

háčko, héro, kedra, 

herák, -a, m. 

uživatel heroinu; 

herošák 

héro, -a, n. 

droga heroin; 

háčko, herák, kedra, 

herošák, -a, m. 

uživatel heroinu; 

herák 

hnětat, ned. 

hrát jednotvárně stále ve stejném rytmu na kytaru; 

Jaks tam hnětal ten doprovoď? 
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horná, -y, f. 

výškový reproduktor; 

vítr, vejšky 

houby, -9 , f. 
houby obsahující halucinogenní psylocibin (lysohlávky, kropenatec) 

hovno, -a, n. 

hašiš; 

čokoláda, haš, plastik, šit 

hrát; ned. 

*hrát kudrlinky 
hrát na basovou kytaru s častými vyhrávkami; 
Každej basák si myslí, že když bude pořád hrát kudrlinky, tak je dobrej. 

hrnce, -ů, m., mn.č 

bubny; 

bicí, dramy, škopky 

hučení, -í., n. 

zvuk basové kytary; 

bublání, dunění, prdění, trhání strun, vroubení 

hulčo, -a, n. 

*hu!čo tulčo 

marihuana; 

čouření, čutka, hulení, pápo, zelený veselý 

hulení, -i, n. 

marihuana; 

čouření, čutka, hulčo tulčo, pápo, zelený veselý 
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hulič, -e, m. 

kuřák marihuany; 

palič, trávníkář 

J 

jako (adv.); 

viz tahat kočku za ocas - kv í le t jako ďas 

játra, jater, n. 

* játra kapely, -er, mn. č. 

basový kytarista; 

basa, basák, basista, basman, nejslabší z kapel 

K 

kábly, -ů, m., mn.č. 

kabely; 

dráty, kanóny, lajny, šňůry 

kalba I., -y, f. 

oslava; 

pařba 

kalba II., -y, f. 

koncert; 

pařba 

kalit I., ned. 

hrát na kytaru; 

dělat drnky drnk; plej., šmrdlat; tahat koiku za vocas - kvile. jako das; 

Ty to ale kálej. 
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kalit II., ned. 

pít alkohol; 

lejt; 

Nemusíme hned kalit. 

kanóny, -ů, m. 

kabely; 

kábly, lajny, šňůry 

kapelka, -y, f. 

hudební skupina; 

banda, bend 

kedra, -y, f. 

droga heroin; 

háčko, herák, héro 

kejtra, -y, f. 

kytara; 
dřevo, fošna, krasavice, pádlo, prkno, tenký dráty, stará 

kejtrista, -y, m. 

kytarista; 

kníkač, kytarák, pičus 

kik, -a, -u, m. 

basový buben; 

kopák, šlapák, vašek, velkej, velkej vašek, véna, venca 

klacky, -ů, m., mn. č. 

bubenické paličky; 

dřeva, košťátka, ruce, třísky 
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kladívkování, -í, n. 

hra na hmatníku basové kytaru; 

hemering, slip, slipová vložka 

klapkař. -e, m. 

hráč na klávesové nástroje; 

klávesák, klávesista 

klapky, -ek, f., mn. č. 

klávesové nástroje; 

klávesy, synťáky 

klávesák, -a, m. 

hráč na klávesové nástroje; 

klapkař, klávesista 

klávesista, -y, m. 

hráč na klávesové nástroje; 

klapkař, klávesák 

klávesy, -9 , f., mn. č. 

klávesové nástroje; 

klapky,synťáky 

kníkač, -e, m. 

kytarista; 

kejtrista, kytarák, pičus 

kníkat, ned. 

hrát na kytaru sólo; 

Proč furt do toho jenom kníkáš a nezkusíš to zahrát normálně? 

kočka, -y, f. 
viz tahat kočku za vocas - kvílet jako ďas 
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kombíčko, -a, n. 

reproduktor s vestavěným zesilovačem; 

aktiv box, kombo 

kombo, -a, n. 

reproduktor s vestavěným zesilovačem; 

aktiv box, kombíčko, 

koncák, -u, m. 

koncový zesilovač; 

konec, péáčko, síla 

končík, -u, m. 

koncert 

konec, -e, m. 

koncový zesilovač; 

koncák, péáčko, síla 

kopák, -u, m. 

basový buben; 

kik, šlapák, vašek, velkej, velkej vašek, véna, venca 

koruna, -y, f. 

trsátko; 

plectr, prc, prcátko, zrcátko, trsadlo 

kostička, -y, f. 

halucinogenní droga, většinou kombinace LSD a pervitinu; 

kostka, papír 
kostka, -y, f. 

halucinogenní droga, většinou kombinace LSD a pervitinu; 

kostička, papír 
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košťátka, -ek, n., n. č. 

bubenické paličky; 

dřeva, klacky, ruce, třísky 

kotel, -e, m. 

basový buben; 

kik, kopák, vašek, velkej, velkej vašek, véna, venca 

kotle, -ů, m., mn. č. 

soubor laděných bubnů; 

kotlíky, přechody, škopky, torny, tom-tomy 

kotlíky, -ů, m., mn. č. 

soubor laděných bubnů; 

kotle, kotlíky, přechody, škopky, torny, tom-tomy 

kotouč, -e, m. 

viz brusnej kotouč 

koule I.. -e, f. 

špatný zvuk basové kytary 

koule II., -e, f. 

droga extáze; 

bobule, boule, extoška 

krabička, -y, f. 

elektronický efekt upravující z v u k jednotlivých nástrojů; 

černá krabička 

krabičkovej, -ýho, m. 

viz krabičkovej zvuk 
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*krabičkovej zvuk, -u, m. 

zvuk nástrojů upravený elektronickou cestou 

krasavice, -e, f. 

kytara; 

dřevo, fošna, kejtra, pádlo, prkno, tenký dráty, stará 

krofón, -a, m. 

mikrofon; 

lízátko, mikráč, mikrák, sejra, voslintaný 

krokový, -ého, m. 

*kroková basa, -y, f. 
volné vedení basové linky po výrazných tónech harmonie 

krystal, -u, m. 

droga LSD; 

kyselina, kyselinečka 

kšeft, -u, m. 

koncert 

kudrlinky, -ek, f., mn. č. 

viz hrát kudrlinky 

kůže, -e, f.; 

blána bubnu 

kvákadlo, -a, n. 

zvukový efekt zvaný wah-wah; 

žába 
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kvílet, ned. 

hrát sólo na kytaru; 

viz tahat kočku za ocas - kvílet jako d'i 

kyje, -ů, m„ mn. č. 

bubenické paličky většího průměru; 

palice, polena 

kyselina, -y, f. 

droga LSD; 

kyselinečka. krystal 

kyselinečka, -y, f.. 

droga LSD; 

kyselina, krystal 

kysna, -y, f. 

reproduktor; 

bedna, reprák 

kytarák, -a, m. 

kytarista; 

kejtrista. kníkač, pičus 

L 

láďa, -i, m. 

ladička 

•ajny, -6 , f. 

kabely; 
dráty, kábly, kanóny, šňůry 



lampář, -e, m. 

lampový zesilovač; 

lampák 

lampák, -u, m. 

lampový zesilovač; 

lampáč 

lejt, ned. 

pit alkohol; 

kalit; 

Poslední dobou hodně leje. 

leslí, -í, f. 

leslí bedna, -y, f. 

reproduktor firmy Leslie; 

lesní bedna 

lesní, -í, f. 

viz lesní bedna 

lesní bedna, -y, f. 

reproduktor firmy Leslie; 

leslí bedna 

lízátko, -a, n. 

mikrofon; 

krofón, mikráč, mikrák, sejra, voslintaný 

lubovka, -y, f. 

kytara s dutým tělem; 

bítlsácká, vzducholoď 
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lysiny, -9 , f., mn. č. 

houby obsahující halucinogenní psylocibin (lysohlávky); 

lysny, lysuše 

lysny, -en, f., mn. č. 

houby obsahující halucinogenní psylocibin (lysohlávky); 

lysiny, lysuše 

lysuše, -í, f . , mn. č. 

houby obsahující halucinogenní psylocibin (lysohlávky); 

lysiny, lysny 

M 

mánička, -y, f. 

příznivec rockové hudby s dlouhými vlasy 

masiv, -u, m. 

kytara s plným tělem 

maršál, -a, m. 

reproduktor značky Marshall 

mástr, -u, m. 
konečná nahrávka hudební skupiny 

medvědice, -e, f. 

obal na aparaturu; 

cekovka, rakev 

mechy, -ů, m., mn. č. 

varhany; analogy 
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metličky, -ek, f., mn. č. 

bubenické paličky, které jsou na koncích roztřepené; 

štětky 

mexiko, -a, n. 

kopie basové kytary Fender Jazz - baskytara vyráběná v Mexiku 

mikráč, -e, m. 

mikrofon; 

krofón, lízátko, mikrák, sejra, voslintaný 

mikrák, -u, m. 

mikrofon; 

krofón, lízátko, mikráč, sejra, voslintaný 

míchačka, -y, f. 

mixážní pult; 

mišpult, mix, mixáč, mixák, mixpult 

mišpult. -u, m. 

mixážní pult; 

míchačka, mix, mixáč, mixák, mixpult 

mix, -u, m. 

mixážní pult; 

míchačka, mišpult, mixáč, mixák, mixpult 

mixáč, -e, m. 

mixážní pult; 

míchačka, mišpult, mix, mixák, mixpult 

mixák, -u, m. 

mixážní pult; 

míchačka, mišpult, mix, mixáč, mixpult 
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mixpult, -u, m. 

mixážní pult; 

míchačka, mišpult, mix, mixáč, mixák 

mlask, -u, m. 

zdůraznění kmitočtu cca 5 kHz při zvučení bicí soupravy; 

mlasknutí, taka kik, tečka 

mlasknutí, -í., n. 

zdůraznění kmitočtu cca 5 kHz při zvučení bicí soupravy; 

mlask, taka kik, tečka 

monitor, -u, m. 

odposlechový reproduktor 

* mrtvá nota, -y, f. 

tón vzniklý při hře na basovou kytaru nedomáčknutím struny 

mršítko, -a. n. 

elektronický efekt upravující z v u k jednotlivých nástrojů; 

mrvítko, šlapka 
mrvítko, -a, n. 

elektronický efekt upravující z v u k jednotlivých nástrojů; 

mršítko, šlapka 

multikabel, -u, m. 

typ kabelu 

N 

nácek, -a, m. 

příslušník hnutí skinheads, neonacista 
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namrdat se, dok. 

opít se; 

Včera sem se tak namrdal, že sem nemoh ani chodit, 

nářez, -u, m. 
hudba hodnocená jako kvalitní 

nastřelit I, dok. 

nasměrovat reproduktory; 

Nastřel to trochu doprava. 

nastřelit II, dok. 

nasměrovat pódiová světla 

nejslabší, -ího, m. 

*nejslabší z kapely 

basový kytarista; 

basa, basák, basista, basman, játra kapely 

nízkolubovka, -y, f. 

kytara s nižším dutým tělem 

nojman, -u, m. 

mikrofon značky Neumann 

nohavice, -e, f. 

viz basákovi fouká do nohavice 

P 

pádlo, -a, n. 

kytara; 

dřevo, fošna, kejtra, krasavice, prkno, tenký dráty, stará 
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pajsty, -ů, mn. č. 

bubny firmy Paiste 

palice, -c, f., mn. č. 

paličky většího průměru; 

kyje, polena 

palič, -e, m. 

kuřák marihuany; 

hulič, trávníkář 

pankáč, -e, m. 

posluchač punkové hudby, nápadný svým vyztuženým účesem 

papír, -u, m. 

halucinogenní droga, většinou kombinace LSD a pervitinu; 

kostka, kostička 

Pápo. -a, n. 

marihuana; 
čouření, čutka, hulčo tulčo, hulení, zelený veselý 

párák , -u, m 

kabel 

pařba I., -y, f. 

oslava; 

kalba 

pařba II., -y, f. 

koncert; 

kalba 
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péáčko, -a, n. 

koncový zesilovač; 

koncák, konec, síla 

péčkař, -e, m. 

uživatel pervitinu; 

perníkář 

péčko, -a, n. 

droga pervitin; 

pedro, perník 

pedro, -a, n. 

droga pervitin; 

péčko, perník 

perník, -u, -a, m. 

droga pervitin; 

péčko, pedro 

perníkář, -e, m. 

uživatel pervitinu; 

péčkař 

pičus, -e, m. 

kytarista; 

kejtrista, kníkač, kytarák 

pičus. -e, m. 

kapelník 

pikola, -y, f. 

flétna; 

píšťala, píšťalka 
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pila, -y, f. 

zvuk elektrické kytary; 

brusnej kotouč, žvej kačka 

píšťala, -y, f. 

flétna; 

pikola, píšťalka 

píšťalka, -y, f. 

flétna; 

pikola, píšťala 

pivák, -a, -u, m 

pivo 

plac, -u, m. 

pódium 

plastik, -a, -u, m. 

hašiš; 

čokoláda, haš, hovno, šit 

plectr, -u, m. 

trsátko; 

koruna, prc, zrcátko, trsadlo 

plechy, -ů, m. 

činely; 

talíře, puklice 

plejt, ned. 

hrát na kytaru; 
v tahat kočku za vocas - kvílet jako ďas; Měli jsme to dělat drnky drnk; kalit, šmrdlat; tahat ROCKU 

plejt rychlejš. 
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polena, - 9 , n., mn. č. 

bubenické paličky většího průměru; 

kyje, palice 

prc, -u, m. 

trsátko; 

koruna, plectr, zrcátko, trsadlo 

prcátko, -a, m. 

trsátko; 

koruna, plectr, prc, trsadlo 

prdění, -í, n. 

zvuk basové kytary; 

bublání, dunění, hučení, trhání strun, vroubení 

prkno, -a, n. 

kytara; 

dřevo, fošna, kejtra, krasavice, pádlo, tenký dráty, stará 

průser, -u, m. 

špatný koncert 

předky, -ů, m., mn. č. 

aparatura učená pro zpěv 

přechody, -ů, m., mn. č. 

soubor laděných bubnů; 

kotle, kotlíky, škopky, torny, tom-tomy 

přimastit, dok. 

zesílit zvuk; 

Maličko ten zvuk přimasti. 
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puklice, f., mn. č. 

činely; 

plechy, talíře 

R 

rak, -a, m. 

vestavěný stojan s přidělanými elektronickými zvukovými 

rakev, rakve, f. 

obal na aparaturu; 

cekovka, medvědice 

reprák, -u, m. 

reproduktor; 

bedna, kysna 

roštěnka, -y, f. 

hezká dívka 

rytmičák, -u, m. 

rytmický buben; 

snér, šroťák, virbl, virblik, záklaďák 

ruce, rukou, f., mn. č. 

paličky; 

dřeva, klacky, košťátka, třísky 

Ř 

řidítka, -ek, n. 

stojan na mikrofon; 

šibenice, 100 x Jan 
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5 

ságo, -a, m. 

saxofon; 

sáně, sax, saxik, splašená trubka 

sáně, -í, f. 

saxofon; 

ságo, sáně, sax, saxik, splašená trubka 

saund, -u, m.; 

zvuk 

sax, -u, m. 

saxofon; 

ságo, sáně, sax, saxik, splašená trubka 

saxik, -a, -u, m. 

saxofon; 

ságo, sáně, sax, splašená trubka 

sejra, -u, m. 

mikrofon; 

krofón, lízátko, mikráč, mikrák, voslintaný 

síla, -y, f. 

koncový zesilovač; 

koncák, konec, péáčko 

sílič, -e, m 

zesilovač; 

zesík, zesák 

skank, -u, m. 

marihuana s obsahem účinné látky THC větším než 5% 
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skejt, -u, m. 

pojízdná plošina určená k přepravě aparatury 

skřipky, skřipek, f. 

housle; 

viola 

sladký, -ýho, m. 

*sladký dřevo, -a, n. 

klarinet 

slečna, -y, f. 

nadměrně slušná dívka 

s'ejd, -u, m. 

hrát na kytaru pomocí skleněného náprstku; 

dělat velryby, slejdovat 

slejdovat, ned. 

hrát na kytaru pomocí skleněného náprstku; 

dělat velryby, slejd 

slip, -u, m. 

hra na hmatníku basové kytaru; 

hemering, kladívkování, slipová vložka 

slipový, -ého, m. 

*slipová vložka 

hra na hmatníku basové kytaru; 

hemering, kladívkování, slip 
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smažka, -y, f. 

uživatel tvrdých drog (pejorativně); 

fetna 

snér, -u, m. 

rytmický buben; 

rytmičák, šroťák, virbl, virblik, záklaďák 

sólák, -a, m. 

sólový kytarista; 

splašený, -ého, m. 

*_splašená trubka 

saxofon; 

ságo,sáně,sax,saxik 

spodek,spodku, m. 

basový reproduktor; 

basbedna, basy 

stará, -é, f. 

kytara; 
dřevo, fošna, kejtra, krasavice, pádlo, prkno, tenký drá 

stejdž, -e, m. 

scéna 

stratokástr, -u, m. 

kytara firmy Fender, typ Startocaster 

stříkačka, -y, f. 

trubka s úzkým zakončením 
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synťáky, -ů, m., mn. č. 

klávesové nástroje; 

klapky, klávesy 

světlař, -e, m. 

osoba obsluhující světelné reflektory na koncertě 

Š 

šavle, -e, f. 
ovládání hlasitost na mixážním pultu 
šibenice I., -e, f. 

stojan na činely 

šibenice II., -e, f. 

stojan na mikrofon; 

řidítka, 100 x Jan 

šit, -u, m. 

hašiš; čokoláda, haš, hovno, plastik 

šit, ned. 

hrát v rychlém tempu na kytaru; vyšívat; 

Šili to, až se vod nich kouřilo. 

škopky, -ů, m., mn. č. 

bubny; 

bicí, dramy, hrnce 

škopky, -ů, m., mn. č. 

soubor laděných bubnů; 

kotle, kotlíky, přechody, torny, tom-tomy 
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šlapák, -u, m. 

basový buben; 

kik, kopák, vašek, velkej, velkej vašek, véna, venca 

šlapka I., -y, f. 

pedál ovládající paličku basového bubnu 

šlapka II., -y, f. 

efekt upravující zvuk jednotlivých nástrojů; 

mršítko, mrvítko šmrdlat, ned. 

hrát na kytaru; 

dělat drnky drnk; kalit, plejt, tahat kočku za vocas - kvílet jako ďas; 

Folkáči nám u vohně do toho něco šmrdlali. 

šňůry, -9 , f. 

kabely; 

dráty, kábly, kanóny, lajny 

španěla, -y, f. 

akustická kytara; 

akustika, španělka 

španělka, -y, f. 

akustická kytara; 

akustika, španěla 

špek, -a, -u, m. 

marihuanová cigareta; 

brčko, brko, džoint, džoš, žiletka 
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šroťák, -u, m. 

rytmický buben; 

rytmičák, snér, virbl, virblik, záklaďák 

šťáva, -y, f. 

dívka 

štětky, -ek, f., mn. č. 

bubenické paličky, které jsou na koncích roztřepene; 

metličky 

šůrák, -u, m. 

mikrofon značky Shure 

T 

tahačka, -y, f. 

tahací harmonika; 

garmoška, heligonka 

ÍShat.jied.; 

* tahat kočku ya ocas - kvíM jako ďas; 

hrát na kytaru sólu 

dělat drnky drnk; hrát na kytaru; kalit, plejt, šmrdlat; 

Trochu se vožral a pak tahal kočku za ocas kvílel jako ďas 

ts»ka kik, -u, m. 

zdůraznění kmitočtu cca 5 kHz při zvučení bicí soupravy; 

m lask, mlasknutí, tečka 

t a l ' ř e , -ů, m„ mn. č. 

činely; 

Plechy, puklice 
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tamy, -ů, m., mn. č. 

bubny značky Tama 

tečka, -y, f.; 

zdůraznění kmitočtu cca 5 kHz při zvučení bicí soupravy; 

mlask, mlasknutí, taka kik 

téčko, -a, n. 

stojan na dva bubny 

tenký, -ejch, m., mn.č. 

*tenky dráty, -ů, m., mn. č. 

kytara; 

dřevo, fošna, kejtra, krasavice, pádlo, prkno, stará 

tenor, -u, m. 
saxofon nazvaný dle způsobu ladění 

tlustý, -ejch, m., mn.č. 

*tlusty dráty, -ů, m., mn. č. 

basová kytara; 

basa, basskiller, bassmasturbátor, božka 

tomy, -ů, m. mn.č. 

soubor laděných bubnů; 

kotle, kotlíky, přechody, škopky, tom - tomy 

tom-tomy, -ů, m., mn. č. 

soubor laděných bubnů; kotle, kotlíky, přechody, škopky, tomy 

traktory, -ů, m., mn. č. 
hra na přechodové bubny a současně basový buben 
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tranďák, -a, m. 

tranzistorový zesilovač; 

tranzistor 

trasy, - 6 , f., mn. č. 

příhradová konstrukce tvořící základní stavební prvek pódia 

trávníkář, -e, m. 

kuřák marihuany; 

hulič, palič 

trhání, -í, n. 

*trhání strun, -í, n. 

zvuk basové kytary; 

bublání, dunění, hučení, prdění, vroubení 

trip, -a, -u, m. 

halucinogenní droga, většinou kombinace LSD a pervitinu; 

kostka, kostička, papír 

trsadlo, -a, n. 

trsátko; 

koruna, plectr, prc, prcátko 

třísky, -ek, f., mn. č. 

bubenické paličky; 

dřeva, klacky, košťátka, ruce 

trubka, -y, f. 

viz splašená trubka 

tulčo, -a, n. 

viz hulčo tulčo 
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u 
uši, -í, n., mn. č. 

sluchátka použitá místo odposlechového reproduktoru 

V 

vašek, -a, m. 

basový buben; 

kik, kopák, šlapák, velkej, velkej vašek, véna, venca 

vazbit, ned. 

záměrně způsobovat zvukovou vazbu mezi kytarou a reproduktorem, výsledným 

zvukem je vysoké pískání; 

Aulik to hrozně vazbí. 

vejšky, vejšek, f., mn. č. 

výškový reproduktor; 

horná, vítr 

velkej, -ýho, m. 

basový buben; 

kik, kopák, šlapák, vašek, velkej vašek, véna, venca 

*velkej vašek, -a, m. 

basový buben; 

kik, kopák, šlapák, véna, venca 
«v 

velryby, -0 , f., mn. ě. 

viz dělat velryby 

véna, -y, m. 

basový buben; 

kik, kopák, šlapák, vašek, velkej, velkej vašek, venca 
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venca, -y, m. 

basový buben; 

kik, kopák, šlapák, vašek, velkej, velkej vašek, véna 

vermony, -ek 

varhany značky Vermona 

veselý, -ýho, n. 

viz zelený veselý 

viola, -y, f. 

housle; 

skřipky 

virbl, -u, m. 

rytmický buben; 

rytmičák, snér, šroťák, virblik, záklaďák 

virblík, -u, m. 

rytmický buben; 

rytmičák, snér, šroťák, virbl, záklaďák 

vítr, větru, m. 

výškový reproduktor; 

horná, vejšky 

vložka, -y, f. 

viz slipová vložka 

vocas; -u, m. 

viz tahat kočku za vocas - kvílet jako ďas 

vočuchávačka, -y, f. 

dívka stojící přímo pod pódiem 
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vodpal, -u, m. 

rychlá píseň 

vohulit, dok. 

zesílit zvuk; 

Vohul trochu ty bedny. 

vokouřit, dok. 

zesílit zvuk; 

Vokuř to. 

voplatka, -y, f. 

rytmický buben 

voslintaný, -ýho, n. 

mikrofon; 

krofón, lízátko, mikráč, mikrák, sejra 

vroubení, -i, n. 

zvuk basové kytary; 

bublání, dunění, hučení, prdění, trhání strun 

výjezd, -u, m. 
krátké basové sólo hrané ve vysokých tónech 

vysokolubovka, -y, f. 

kytara s vyšším dutým tělem 

vyšívat, ned. 

hrát v rychlém tempu na kytaru; šít; 

Není nad to, když někdo dobře vyšívá. 

vypalovačka, -y, f. 

rychlá píseň 
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vzducholoď, -ě, f. 

kytara s dutým tělem; 

beatlesácká, lubovka 

Z 

za; předl. 

viz tahat kočku za vocas - kvílet jako ďas 

záklaďák, -u, m. 

rytmický buben; 

rytmičák, snér, šroťák, virbl, virblik, 

zelený, -ýho, n. 

*zeleny veselý, -ýho, n. 

marihuana; 

čouření, čutka, hulčo tulčo, hulení, pápo 

zesák, -u, m. 

zesilovač; 

sílič, zesík 

zesík, -a, -u, m. 

zesilovač; 

sílič, zesák 

zlejt se, dok. 

opít se; 

Pěkně sme se zase zlili. 

zpěvy, -ů, m., mn. č. 

aparatura učená pro zpěv; 

předky 
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zvuk, -u, m. 

krabičkovej zvuk 

zvukař, -e, m. 

osoba obsluhující zvukovou aparaturu 

Z 

žába, -y, f. 

zvukový efekt zvaný wah-wah; 

kvákadlo 

žiletka, -y, f. 

marihuanová cigareta; 

brčko, brko, džoint, džoš 

žvejkačka, -y, f. 

zvuk elektrické kytary; 

brusnej kotouč, pila 

Jiné: 

100 x jan 

stojan na mikrofon; 

řidítka, šibenice 



5. 3. Rejstřík seřazený podle významových okruhů 

5. 3. 1. Názvy členů rockové skupiny a technického personálu 

Kytarista: 

doprovodák, doprovodnéj (doprovodný kytarista), kejtrista, kníkač (kytarista, který se 

snaží často hrát kytarová sóla), kytarák, pičus, sólák (sólový kytarista) 

Hráč na basovou kytaru: 

basa, basák, basista, basman, játra kapely, nejslabší z kapely 

Bubeník: 
bicák, bicman, dramr 

Hráč na klávesové nástroje: 

klapkař, klávesák, klávesista 

Technický personál rockové skupiny: 

bedňák (nosí a instaluje aparaturu), světlař (obsluha světelných efektů), zvukař (obsluha 

zvukové aparatury) 

5. 3. 2. Názvy nástrojů 

Kytara: 

akustika (akustická kytara), beatlesácká (kytara s dutým tělem), dřevo, elektrika 

(elektrická kytara), esgéčko (kytara gibson SG), fender (označení podle výrobce), fošna, 

gibson/džibson (označení podle výrobce) kejtra, krasavice, lubovka (kytara s dutým tělem; 

dle výšky těla kytary: nízkolubovka n. vysokolubovka), masiv (kytara s plným tělem), 

pádlo, prkno, tenký dráty, stará, stratokástr (kytara zn. Fender, typ stratocaster), španěla, 

španélka, vzducholoď (kytara s dutým tělem) 

Basová kytara: 

Basa, basskiller, bassmasturbátor, božka, džesbas (basová kytara Fender jazz-bass), fošna, 

mexiko (kopie basové kytary Fender jazz-bass vyráběné v Mexiku), tlustý dráty 
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Struny: 

bláto, dráty 

Trsátko: 

koruna, plectr, prcátko (zkráceně: prc), trsadlo 

Bubny: 

bicí, dramy, hrnce, pajsty (bubny firmy Paiste), škopky, tamy (bubny firmy Tama) 

Basový buben: kik, kopák, šlapák, vašek, velkej, velkej vašek, véna, venca 

Rytmický buben: céčko, rytmičák, snér, šroťák, virbl, virblik, voplatka (úzký rytmický 

buben), záklaďák 

Soubor laděných bubnů (přechodové bubny): kotle, kotlíky, přechody, škopky, tomy, tom-

tomy 

Činely: 

deštníky (poškozené činely), hajtka, plechy, talíře, puklice 

Paličky: 

dřeva, metličky (paličky, které jsou na svých koncích roztřepeny), klacky, košťátka, kyje 

(silnější paličky), palice, polena (silnější paličky), ruce, štětky (paličky, které jsou na 

svých koncích roztřepeny), třísky 

Blána bubnu: 

kůže 

Stojánek na dva kotle: 

téčko 

Stojánek na činely 

šibenice 

Pedál ovládající paličku basového bubnu: 
v 

šlapka 

Saxofon: 

altka (dle zp. ladění), baryton (dle zp. ladění), ságo, sáně, sax, saxik, 

splašená trubka, tenor (dle zp. ladění) 

Klarinet: 

sladké dřevo 

Klávesové nástroje: 

klapky, klávesy, synťák(y) 
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Varhany: 

analogy, hamondky (varhany firmy Hammond), mechy, vermony (varhany firmy 

Vermona) 

Trubka: 

béčko, céčko (dle ladění), stříkačka (trubka s úzkým zakončením) 

Housle: 

skřipky, viola 

Flétna: 

pikola, píšťala, píšťalka 

Tahací harmonika: 

garmoška, heligonka, tahačka 

5. 3. 3. Aparatura rockové skupiny 

Reproduktor: 

bedna, fendr (reproduktor zn. Fender), kisna, leslí bedna, lesní bedna (reproduktor 

systému Leslie), maršal (reproduktor zn. Marshall), reprák, tryskáč 

Výškový reproduktor: 

horná, vítr, vejšky 

Basový reproduktor: 

basbedna, basy, spodek 

Odposlechový reproduktor pro zvukaře: 

čuchák 

Sluchátka použitá místo odposlechového reproduktoru: 

uši 

Reproduktor s vestavěným zesilovačem: 

aktiv box, combíčko, combo 

Odposlechový reproduktor: 

monitor 

Zesilovač: 

lampák, lampúč (lampový zesilovač), sílič, tranďák (tranzistorový zesilovač), zesík, zesák 

Koncový zesilovač: 

koncák, konec, péáčko, síla 
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Zkosená kytarový reproduktor: 

áčko 

Kabely: 

déemix(ko) (typové označení DMX), dráty, kábly, kanóny, lajny, multikabel, párák, šňůry 

Mixážní pult: 

míchačka, mixák, mixáč, mix, mišpult, mixpult 

Ovládání hlasitosti na mix. pultu: 

šavle 

Efekty upravující zvuk jednotlivých nástrojů: 

černá krabička, krabička, kvákalo (tzv. wah-wah efekt), mršítko, mrvítko, šlapka, žába 

(tzv. wah-wah efekt) 

Vestavěný stojan s více zvukovými efekty: 

rak 

Deska s přidělanými zvukovými efekty: 

bord 

Aparatura pro zpěv: 

zpěvy, předky 

Mikrofon: 

esemcéčko (typové označení SMC), krofón, lízátko, mikráč, mikrák, neumann (podle 

výrobce), sejra, šúrák (mikrofon zn. Shure) voslintaný 

Stojan na mikrofon: 

řidítka, šibenice, 100 x Jan 

Ladička: 

láďa 

Obal na aparaturu: 

cekovka, medvědice, rakev 
v 

Plošina na malých kolech určena k přepravě aparatury: skejt 

Příhradová konstrukce tvořící základní stavební prvek pódia: trasy 
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5. 3. 4. Specifické zvukové vlastnosti rockové hudby, způsob hry a činnosti 
s ní spojené 

Hra na kytaru: beglajt (doprovodná hra v akordech) ; Dělat drnky drn; hnětat (hrát 

jednotvárně, stále ve stejném rytmu), kalit, kníkat (hrát sólo), plejt, šít (hrát v rychlém 

tempu), šmrdlaf, Tahat kočku za vocas - kvílet jako ďas 

vyšívat (hrát v rychlém tempu) 

Hra na kytaru pomocí skleněného náprstku: dělat velryby, slajd 

Zvuk elektrické kytary: brusný kotouč, pila, žveikačka 

Hra na basovou kytaru: hrát kudrlinky (hra na basovou kytaru obohacená četnými 

vyhrávkami) 

Hra palcem na basovou kytaru: hamering, kladívkování, slap, slipová vložka 

Hra na basovou kytaru pod zvukovou frekvencí cca 40Hz: Basákovi fouká do nohavice; 

kroková basa (volné vedení basové linky po výrazných tónech harmonie) 

Zvuk basové kytary: bublání, dunění, hučení, koule (špatný zvuk), prdění, trhání strun, 

vroubení 

Krátké basové sólo ve vysokých tónech: výjezd 

Tón vzniklý nedomáčknutím struny: mrtvá nota 

Hra na bubny: traktory (hra na přechodové bubny současně s basovým bubnem) 

Zdůraznění kmitočtu cca 5 kHz při zvučení bicí soupravy: mlask, mlasknutí, taka kik, 

tečka 

Zvukové efekty: 

Zvuk upravený elektronickou cestou: krabičkovej zvuk, bustr (z angl. booster, zdrsnění 

zvuku, bustřit), vazbit (záměrně způsobovat druhou vazbu mezi nástrojem 

a reproduktorem) 

v 

5. 3. 5. Názvy osob a doprovodných jevů souvisejících s rockovou hudbou 

Názvy osob mužského pohlaví: alkáč (osoba nadměrně konzumující alkohol), diskofil, 

diskouš (osoba navštěvující disko, případně poslouchající střední proud), mánička 

(posluchač rockové hudby nápadný dlouhými vlasy), nácek (neonacista), pankáč 

(posluchač punkové hudby) 

Názvy osob ženského pohlaví: roštěnka, slečna, šťáva 

Koncert: končík, pruser (jen v případě obavy z nepovedeného koncertu) 
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Hudební festival: festak, festaček, festivalek 

Alkohol: 

Pivo: jednička, pivko 

Drogy: 

Marihuanová cigareta: brko, brčko, špek 

Hašiš: haš, plastik 
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6. Závěr 

V teoretickém oddíle první části své práce jsem se věnoval vymezení termínu slang 

a problematice s ním spojené. Slang řadím do nespisovné vrstvy národního jazyka 

a vnímám ho jako mluvu lidí, kteří společně věnují určité činnosti a k vykonávání této 

činnosti pociťují potřebu vlastní zjednodušené a účelné komunikace. Tuto potřebu pak 

naplňuje vlastní slang. Prostředí, kde se tato komunikace odehrává, je možné nazvat 

pracovním, avšak není tomu tak vždy. Slangové názvy jsou většinou součástí předem 

nepřipravené běžně mluvené řeči. 

Slang jsem popisoval z několika hledisek - aspektů, a to jazykových 

a mimojazykových. Jazykové jsou tyto: nespisovnost slangových pojmenování, 

komunikační funkčnost, snaha o pojmovou diferenciaci, stav a propracovanost určité 

slangové zásoby, snaha o expresivní vyjádření. Do mimojazykových aspektů slangu řadím 

stupeň uzavřenosti slangového prostředí, složení příslušníků slangového prostředí 

a psychologické faktory ovlivňující příslušníky dané slangové skupiny. 

V samostatné kapitole jsem se snažil o vymezení slangu v běžně mluveném jazyce (tzn. 

předem nepřipravený mluvený jazyk, kterým komunikujeme formou rozhovoru s jinými 

lidmi). Dále jsem porovnával slang sjemu podobnými útvary národního jazyka (argot, 

pracovní mluva, žargon a hantýrka). 

Při vnitřní diferenciaci slangu jsem vycházel ze dvou možných pojetí slangového 

výraziva. První pojetí rozděluje slang na zájmový a profesní. Druhé pojetí vyděluje ze 

slangu pracovní mluvu, jež má poněkud rozdílný charakter a funkci. Funkce primární je 

pro slangovou slovní zásobu typická a ta si je s sebou nese za všech mluvních okolností. 

Jedná se o funkci prostě sdělnou, expresívní - emotivní, sociální a reprezentativní. 

Sekundární funkce slangu se projevují v komunikačních situacích, kdy slang není 

komunikačním nástrojem prostředí. 

V praktické části, tedy sběru slangového výraziva lounských a mosteckých rockových 

hudebníků a tvorbě slovníku slangového výraziva jsem využil znalosti prostředí 

a známosti se samotnými respondenty. Nejčastěji jsem pro sběr materiálu používal metody 

přímého rozhovoru s vytypovanými i náhodnými respondenty z prostředí lounské 

a mostecké rockové scény. Vytvořil jsem slangový slovník rockových hudebníků, 

doplněný o specifické výrazy uvedené scény. 

Druhá teoretická část diplomové práce se soustředí na neverbální komunikaci. 

Především popisuji základní diferenciaci neverbální komunikace, a to na neverbální 
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popisuji rozčleňuji. Dále popisuji 

• 
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Résumé 

Communication of rock interpreters from Lounsko and Mostecko 

My diploma thesis deals with non-standard spoken speech of rock interpreters from 

regions Lounsko and, partly, Mostecko. The attention is paid to description of rock slang, 

history of rock at mentioned regions and building slang dictionary as well. I observe in my 

diploma thesis usage of rock musicians' nonverbal communication as well. 

The work is realized with help of lexical, sociolinguistic and lexicographical methods. 

The theoretical saurces of my study are lectures from Plzeň conferences about slang and 

argot and then J. Hubáček, J.Chloupek, P. Hauser, J. Suk's and others studies. S. 

Machová, J. Křivohlavý and M. Čermák monographies were used for my prosessing 

nonverbal communication of rock interpreters. The named literature is completed with 

articles from Czech speciál linguistics periodicals (Slovo a slovesnost, Naše řeč). 

Ústřední knih.Pedf UK 
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