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ŽÁKOVSKÝ SLANG NA TURNOVSKU
KUČERA Petr BP-2011 Vedoucí BP: Mgr. Václav Lábus

Resumé

Bakalářská práce pojednává o žákovském slangu aktuálně užívaném v Turnově a jeho okolí. 
Nejprve  jsou  v nejobecnějším  měřítku  popsány  útvary  českého  národního  jazyka,  z těchto 
útvarů se práce podrobněji věnuje slangu a žákovskému slangu, uvádí jejich definice, prostředí, 
v němž  se  užívají,  dále  pak  charakteristické  znaky  a  důležité  pojmy.  Na útvary  českého 
národního jazyka navazuje kapitola zabývající se způsoby,  jimiž se obohacuje slovní zásoba 
slangů. Tato kapitola, jež využívá především Hubáčkových poznatků z oblasti tvoření nových 
slangismů, uzavírá teoretickou část práce.
Praktická část  vychází  z nasbíraného jazykového materiálu (dotazníkovou metodou), který je 
uveden  na začátku  empirické  části.  Za soupisem  sebrané  látky  následuje  její  rozbor  a 
interpretace.  Práce  se  v této  části  soustředí  především na cizojazyčné  přejímky,  slovotvorné 
slangismy, intertextualitu, prostředky s kladným a záporným expresivním příznakem, originální 
metafory a  metonymie.  Dále  práce  sleduje,  do jaké  míry se  shoduje  žákovský slang  v téže 
lokalitě, porovnává slang žáků se slangem studentů, uvádí změny, k nimž v žákovském slangu 
za 30 let došlo. Práci uzavírá závěr shrnující výsledky, jichž se dosáhlo.

Klíčová slova: slang, sociolekt, žákovský slang, expresivita

DIE SCHÜLERSPRACHE IM TURNOV GEBIET
KUČERA Petr BP-2011 Vedoucí BP: Mgr. Václav Lábus

Zusammenfassung

Die  Bachelorarbeit  behandelt  die  Schülersprache  aktual  benutzte  in  Turnov  und  seiner 
Umgebung (Nordböhmen). Zuerst sind, in einem höchst allgemeinen Maßstab die Gebilden der 
tschechischen Landessprache beschrieben.  Ausgehend von diesen Gebilden,  widmet  sich die 
Arbeit näher dem Slang und der Schülersprache, führt seine Definitionen, die Umgebung, in der 
sie benutzt sind, und die charakteristischen Zeichen als auch die wichtige Begriffe an. An den 
Gebilden  der  tschechischen  Landessprache  folgt  das  Kapitel,  das  sich  mit  den  Weisen  der 
Bereicherung des  Wortschatzes  des  Slangs,  beschäftigt.  In  diesem Kapitel  benutzt  man  vor 
allem die Erkenntnisse von Hubacek aus dem Gebiet der Bildung der neuen Slangismen und 
schließt man den theoretischen Teil der Arbeit ab. 
Der  praktische  Teil  geht  von  gesammelten  Sprachmaterial  (durch  die  Fragebogenmethode), 
eingeführte am Anfang des empirischen Teils, aus. An die Liste des gesammelten Stoffes folgt 
seine Analyse und Interpretierung. Die Arbeit konzentriert sich in diesem Teil vor allem an die 
fremdsprachlichen  Übernahmen,  Wortbildende  Slangismen,  an  die  Intertextualität,  an  die 
Mitteln  mit  einem  positiven  und  einem  negativen  expressiven  Anzeichen,  die  originale 
Metaphern  und  Metonymien.  Weiter  die  Arbeit  folgt,  in  wie  weit  einigen  sich  die 
Schülersprachen in der gleichen Lokalität, vergleicht die Schülersprache mit dem Student Slang, 
anführt die Änderungen,  zu denen im Laufe der vergangenen 30 Jahren gekommen ist.  Der 
Abschluss bringt die Ergebnisse, die erreicht wurden, zusammen.

Schlüsselwörter: Slang, Soziolekt, Schülersprache, Expressivität



PUPIL'S SLANG IN THE TURNOV REGION
KUČERA Petr BP-2011 Vedoucí BP: Mgr. Václav Lábus

Summary

The topic of this  Bachelor's Thesis is the slang of pupils used in Turnov and its surroundings. 
First, the units of Czech language are described there in general, this work deals with slang and 
the slang of pupils in detail,  introduces their definition, environment,  features and important 
terms. The following part describes the ways of enlarging slang vocabulary. This chapter, which 
exploits Hubacek's knowledge about slangism, concludes the theoretical part of the thesis.
The practical part analyzes the collected language materials (questionnaires) that are listed at the 
beginning of empirical part. The thesis primarily focuses on foreign language acceptance and 
semantic slangism, intertextuality, meanings with positive and negative expressive sign, original 
metaphors and metonymies.The thesis also finds out the similarity of the slang of pupils in the 
same locality, compares the slang of pupils and students and indicates the changes in the last 
thirty years. The conclusion summarizes the results of this thesis.

Keywords: slang, sociolects, pupil's slang, expressivity
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1 Úvod

Hlavním  úkolem  této  bakalářské  práce  je  charakterizovat  žákovský  slang 

na Turnovsku. Jistě existuje mnoho jiných prací zabývajících se tematikou žákovského 

slangu, avšak žádná z nich by se neomezovala pouze na turnovský region. A právě tento 

důvod nás motivoval  k tomu,  abychom provedli  krátkou analýzu žákovského slangu 

na již zmíněném území.

Práce  je  rozdělena  na dvě  části:  teoretickou  a  praktickou.  Teoretická  část  se 

zabývá rozvrstvením národního jazyka, přičemž největší důraz je kladen na vymezení 

slangu, který se snažíme co nejvíce charakterizovat, určit jeho typické rysy a aspekty. 

Označení  slang  je  však  velmi  obecné,  jelikož  v jeho rámci  existuje  mnoho různých 

slangů. Naše pozornost se v tomto množství slangů bude upínat k slangu žákovskému, 

jehož pozici a specifické jazykové prvky v části teoretické taktéž osvětlíme. Protože se 

slang vztahuje především k rovině lexikální, zmíníme také v části teoretické způsoby, 

jimiž se obohacuje slovní zásoba slangů.

V praktické  části  nám  půjde  o analýzu  nasbíraného  jazykového  materiálu. 

Hlavním úkolem zde bude povšimnout si jazykových zvláštností, které se v žákovském 

slangu  na Turnovsku  vyskytnou,  tyto  zvláštnosti  určitým  způsobem  popsat, 

charakterizovat,  bude-li  třeba,  tak  je  i  náležitě  interpretovat.  Dále  v empirické  části 

porovnáme žákovský slang se slangem studentským. Předem se domníváme, že by se 

tyto dva sobě si velmi blízké slangy měly v mnohém shodovat a nemělo by mezi nimi 

existovat mnoho velkých rozdílů, avšak až samotná práce nám ukáže, do jaké míry se 

tato  hypotéza  potvrdí.  Budeme  také  konfrontovat  současný  žákovský 

slang (reprezentovaný  naším  materiálem)  se  slangem  žáků  o několik  generací 

starších (reprezentovaným materiálem J. Hubáčka z roku 1981), v této komparaci nám 

půjde o to,  abychom zachytili,  k jakým změnám v žákovském slangu, který je podle 

našeho  názoru  velmi  dynamický,  dochází  v závislosti  na čase.  Nakonec  porovnáme 

slang žáků ze škol na vesnici se slangem žáků z městských škol.

Za praktickou částí bude následovat závěr, v němž popíšeme, zda nám výzkum 
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potvrdil  či  vyvrátil  některé  naše  hypotézy,  obohatil  nás  o nové  znalosti  a  poznatky, 

v neposlední řadě také zda je materiál z našeho výzkumu v rámci žákovského slangu 

alespoň do určité míry přínosem.
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2 Teoretická část

2.1 Útvary národního jazyka

Národní jazyk nemusí být vždy jednotný, může mít několik různých podob, které 

se od sebe více či  méně liší (což dokazuje i  existence slangu),  proto v této  kapitole 

nastíníme,  jakých  forem může  nabývat  český  jazyk (jaké  variety  se  v našem jazyce 

vyskytují).

2.1.1 Spisovné útvary národního jazyka

Spisovnými se rozumí takové útvary, jaké jsou společné a jednotné pro celé naše 

území a všechny uživatele našeho jazyka. Nadto mají funkci reprezentativní, jde tedy 

o nejvyšší, nejprestižnější možné útvary, jimiž český jazyk disponuje. Do této kategorie 

patří psaná podoba spisovného jazyka a podoba mluvená (hovorová).

Protože se náš jazyk neustále vyvíjí a obměňuje, je potřeba dávat jeho uživatelům 

na srozuměnou, jak se mění spisovná čeština, tedy jaké nové prvky do ní pronikly, zda 

nějaké  jiné  vypadly  atd.  Tuto  činnost  obstarává  a  zachycuje  v příručkách  nebo 

slovnících kodifikace.

2.1.1.1 Spisovná čeština psaná

Psaná  podoba spisovného jazyka  se  vyskytuje  zejména  v novinách,  odborných 

časopisech či beletrii.  Má více oficiální ráz než hovorová čeština. Jde o jediný útvar 

našeho jazyka, v němž stále přetrvávají knižní výrazy a další prostředky, jež můžeme 

v současnosti považovat spíše za zastaralé.
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2.1.1.2 Spisovná čeština mluvená (hovorová čeština)

Hovorová čeština je „soubor  prostředků příslušící  široce chápanému komplexu 

spisovné češtiny.“  (CHLOUPEK 1991: 50)

Jde o útvar, jenž používáme v běžných situacích a oproti spisovné češtině psané je 

tato  varieta  více  uvolněná.  Proto  je  například  „zbavena  'knižních'  dublet,  podob  a 

konstrukcí...“ (CHLOUPEK 1991: 50)

Hovorová  čeština  má  výrazné  zastoupení  v rozhlasovém a  televizním vysílání, 

ve školním vyučování a jiných veřejných oficiálních projevech.

2.1.2 Nespisovné útvary národního jazyka

Nespisovné  variety  jsou  charakteristické  především  omezeností,  zejména 

regionální  a  funkční (jejich  prostředky  jsou  určeny  pro  každodenní  komunikaci, 

nemohou  tedy  plnit  například  funkci  estetickou).  Mezi útvary  nespisovné  řadíme 

tradiční teritoriální dialekt a interdialekt, do něhož patří například obecná čeština.

2.1.2.1 Tradiční teritoriální dialekt

Tradiční  teritoriální  dialekt  je  „útvar  národního  jazyka  vymezený  teritoriálně, 

přísně normovaný,  stylově plochý,  užívaný živelně a neprestižně pro běžné mluvené 

dorozumívání,  daleko  řidčeji  a  okrajově  jako  nástroj  především  ústní  slovesnosti.“ 

(CHLOUPEK  1991:  51)  V současné  době  jsou  dialekty  značně  oslabeny,  což  je 

zapříčiněno především velkou mobilitou obyvatel, možností vyššího vzdělání a silným 

vlivem  ostatních  variet  jazyka  na útvary  nářeční,  které  se  tak  dostaly  na okraj 

společenské situace.
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2.1.2.2 Interdialekt

Interdialekt (nadnářečí,  nářečí oblastní,  podoba místního nářečí nivelizovaná) je 

útvar národního jazyka, jenž je neustálený a tvoří „poslední vývojové stadium tradičních 

teritoriálních  dialektů:  ty  ztrácejí  svou  specifiku,  postupně  se  zbavují  výlučných, 

nápadných znaků a vzájemně se sbližují.“ (Encyklopedický slovník češtiny 2002: 183)

2.1.2.3 Obecná čeština

Obecná  čeština  působí  na našem  území  jako  jeden  z interdialektů.  Vzešla 

ze středočeského dialektu a  postupem času pohltila i  další  nářečí,  čímž ztratila svou 

neprestižnost a nabyla na síle. Nepřesahuje však pouze své původní teritorium, nýbrž i 

svou funkční  sféru,  což  znamená,  že  se  obecná  čeština  dostává  do veřejné  oficiální 

komunikace.

Obecná čeština se v současnosti velmi přiblížila češtině spisovné, o čemž svědčí 

nejen  to,  že  zatímco dříve  byla  obecná čeština  pro lidi  méně vzdělané,  tak nyní  již 

nenaznačuje sociální příslušnost nebo vzdělání, ale i to, že hranice mezi spisovnou a 

obecnou češtinou se stále více stírají a rozdílů mezi těmito útvary je tak stále méně.

2.1.3 Poloútvary národního jazyka

Encyklopedický slovník češtiny (2002) rozumí poloútvary (nestrukturními útvary) 

takové formy národního jazyka, jaké jsou příznačné svojí specifickou slovní zásobou a 

postrádají vlastní strukturu v jiných rovinách jazyka. Dodejme, že na oněch zbývajících 

jazykových rovinách podléhá pravidlům spisovného jazyka, obecné češtiny nebo dalších 

existujících interdialektů.

Chloupek (1991)  nazývá  poloútvary  také  jako  mluvy  zvláštní  nebo  sociálně 

podmíněné. Mezi tyto útvary národního jazyka řadí: profesní mluvu, argot a slang.
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2.1.3.1 Slang

Pojmem slang rozumíme součást národního jazyka, která se vyskytuje ve formě 

nespisovných pojmenování v běžné každodenní komunikaci mluvčích, jež jsou spolu 

spjati stejným prostředím, v němž pracují, nebo stejným okruhem zájmů. Slang slouží 

„jednak specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek vyjádření 

příslušnosti k prostředí či k zájmové sféře.“ (Encyklopedický slovník češtiny 2002: 405)

Miloslav Vondráček (2008) uvádí, že slang bývá vymezen jako sociální dialekt, 

sociolekt.  Avšak  nejedná  se  o sociální  dialekt,  kdy  např.  všichni  studenti  na našem 

území užívají zcela totožnou mluvu.

Vondráček (2008) termín slang označuje jako mikrosociální dialekt, který má tři 

základní funkce, jimiž jsou:

1. jazykově se odlišit v sociálně rozčleněném prostředí,

2. jazykově sjednotit jednotlivé skupiny,

3. chopit se v této skupině za pomoci jazyka určité pozice.

Tyto funkce jsou spolu úzce spjaty a jejich naplnění se děje paralelně. Nejsou však 

uspokojovány pouze jazykem, nýbrž i prvky, jež stanovují obecný způsob života. Pak 

lze slang označit za sociokulturní fenomén.

Vondráček (2008) dále upozorňuje, že slang jako sociální dialekt nenáleží obecně 

deklarované sociální vrstvě. „Jeho tvůrcem a uživatelem je konkrétní, časoprostorově 

delimitovatelná  subkultura.  Existence  či  neexistence  tohoto  komunikačního  kódu 

pro určitý okruh mluvčích je dána zmíněnou potřebou vymezit se vůči okolí, vnitřně se 

spojit a ustavit interní hierarchii.“ (VONDRÁČEK 2008: 233)

Vondráček (2008) také definuje, v čem je výjimečnost funkcí slangu, to jest, že 

komunikát jako celek a výrazové prostředky jsou schopny upoutat na sebe pozornost, 

získat, šokovat. Ve spojení se slangem hovoří o inovaci, ta je dynamická (což znamená, 

že probíhá neustále) a týká se všech jazykových rovin, přičemž nejvíce sahá do roviny 

lexikální.

Pro slang  je  typická  jazyková  ekonomičnost,  z toho  důvodu  je  pro něj  velmi 

příznačná např. univerbizace (z víceslovného pojmenování se vytvoří jednoslovné), dále 
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využívání zkratek a „relativně hojná je ve slangu redukce slabik nebo hlásek ve slově, 

tzv. haplologie... Slova jsou krácena, hláskově upravována a opatřována příponami...“ 

(HAUSER 1986: 25)

Charakteristická je osobitá slovní hra, metaforické a metonymické tvoření nových 

slangismů a přejímání slov z cizích jazyků.

Hovoříme-li o slanzích nesmíme opomenout expresivitu, tedy vyjádření kladného 

či záporného citového příznaku. V našem jazyce rozlišujeme expresivitu hláskovou, jež 

se vyznačuje neobvyklými hláskovými spojeními, dále máme expresivitu slovotvornou 

a  lexikálně  sémantickou,  ta  „je  spjata  se  základním  významem  slova,  který  sám 

označuje věci vyvolávající citové hodnocení.“ (HAUSER 1986: 49) 

Prostředky zatížené expresivitou můžeme rozdělit  na dvě skupiny,  jednu z nich 

tvoří slova vyjadřující pozitivní expresivní příznak, do této skupiny patří: 

• deminutiva (slova  zdrobnělá),  jež  primárně  vyjadřují  vztah  mluvčího  k věci, 

osobě  nebo  stavu,  který  pojmenovává;  dále  jde,  jak  píše  Příruční  mluvnice 

češtiny (1995), o odvozeniny mající formant nesoucí rysy menšího rozměru

• eufemismy (slova zjemnělá)

• hypokoristika (domácká slova)

• familiární slova

Druhá skupina je sestavena z lexémů, které nesou negativní expresivní příznak, 

do této kategorie se řadí:

• vulgarismy,  což  jsou  „slova  hrubého,  nespolečenského  vyjadřování...“ 

(HAUSER 1986: 51)

• pejorativa (slova hanlivá)

• dysmefismy (slova zhrubělá)

• augmentativa (slova zveličelá)
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2.2 Žákovský slang

Jaroslav  Hubáček (1979)  píše,  že  žákovský  slang  se  skládá  z nespisovných 

prostředků, jež jsou vázány na prostředí školy a jsou produkovány, jakožto i užívány 

žáky  základních  škol,  potažmo  jejich  učiteli  a  dalšími  pracovníky  škol.  Na školní 

prostředí je vázán také slang studentský, který má k žákovskému velmi blízko. Rozdíl 

mezi nimi je především ve slovní zásobě, ta je totiž u slangu žákovského menší. Některé 

další rysy (synonymie, metaforické tvoření, expresivita apod.) jsou však shodné, nebo 

podobné.

Že slangové prostředky ze školního prostředí  tvoří  poněkud atypickou skupinu 

argumentuje Slovník nespisovné češtiny (2006) tím, že mnoho žáků se cítí být ve škole 

nedobrovolně, bojí se učitelů a někteří k nim chovají dosti značné nesympatie. Navíc se 

žáci  snaží  vyniknout  ve školním  kolektivu,  kde  v současné  době  panuje  tvrdý 

konkurenční boj. Je také třeba počítat s tím, že žákovský slang tvoří lidé mladí, jejichž 

myšlenky  nejsou  ničím  svazovány.  Z těchto  důvodů  vyplývá,  že  se  v tomto  slangu 

výrazně  uplatňuje  jazyková  hra,  vtip  a  samozřejmě  i  velká  snaha  o neotřelost, 

originalitu,  která  vysvětluje,  proč  existuje  pro řadu  výrazů  ve školním  prostředí  tak 

nápadně velký výčet synonymních pojmenování.

Jelikož má žákovský slang své místo na základních školách - kde se děti neustále 

dozvídají  mnoho  nových  informací,  myšlenkově  a  rozumově  zrají,  někteří  žáci 

odcházejí a na jejich místo se dostávají noví - je značně proměnlivý. Jaroslav Hubáček 

píše, že studentský slang „tvoří výrazivo s platností více či méně lokální, typické nejen 

pro jedno místo, ale často i pro jednu školu...“ (HUBÁČEK 1988: 23) Toto tvrzení lze 

vztáhnout také na slang žákovský.

Miloslav  Vondráček (2008)  považuje  ve slangu  školské  mládeže  za typické 

užívání paronym, polysémie a onomatopoičnosti.

2.3 Způsoby obohacování slovní zásoby slangů

Nová  slova  můžeme  tvořit  jednak  slovotvorně,  a  to  odvozováním (derivací), 
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skládáním (kompozicí),  zkracováním (abreviací),  mechanickým  krácením, 

překrucováním, jednak přenášením slovního významu (sémantické tvoření), zde existuje 

zejména  metaforické  a  metonymické  přenášení.  Dále  můžou  nová  slova  vznikat 

přejímáním nebo tvořením pojmenování víceslovných.

Odvozováním se slangismy produkují pomocí sufixů, méně častěji pak pomocí 

prefixů.

Jiným slovotvorným postupem je skládání, které „je ve slanzích méně časté než 

odvozování,  a to  s přihlédnutím k poměrně aktuálnímu tvoření  složenin hybridních.“ 

(HUBÁČEK 1971: 25)

Jak  již  bylo  řečeno  v obecné  kapitole  o slangu,  typickým  znakem  slangů  je 

jazyková ekonomičnost, proto se v něm relativně hojně uplatňuje zkracování. „Rozumí 

se  jím tvoření  slov  z několikaslovných  sdružených  pojmenování;  v tomto  smyslu  je 

zkracování motivováno univerbizací.“ (HUBÁČEK 1971: 27)

Dalším slovotvorným postupem je mechanické krácení. Jeho principem 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.“ (HUBÁČEK 1981: 166)

Posledním slovotvorným postupem je překrucování. Již jsme napsali, že typickým 

znakem  žákovského  slangu  je  slovní  hra,  což  platí  právě  pro překrucování,  jehož 

podstatou je, že „jednotlivá pojmenování výchozí jsou rozmanitě přetvářena, dotvářena 

či upravována... Motivy překrucování mohou být různé: snaha po zvukovém zvýraznění 

a  po odlišení  od zvukové  podoby  spisovné,  snaha  o úpravy,  které  umožňují  dvojí 

chápání slova, jazyková hravost apod.“ (HUBÁČEK 1971: 29)

Dalším  způsobem,  jímž  se  vytvářejí  nové  lexémy  ve slanzích,  je  přenášení 

slovního významu. Do této kategorie spadá metaforické a metonymické přenášení. Oba 

tyto postupy jsou obvykle bohatým zdrojem tvoření nových slangismů.

Předposlední  způsob,  jakým  se  obohacuje  slovní  zásoba  našeho  žákovského 

slangu, a můžeme říci slangů obecně, je tvoření víceslovných pojmenování. Ta zahrnují 

jednak názvy sdružené (sousloví), jednak názvy frazeologické.

Jako poslední prostředek obohacování slovní zásoby žákovského slangu zmiňme 
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přejímání z cizích jazyků, které je pro slovní zásobu mladých lidí velmi příznačné. Jak 

píše Diana Svobodová (2007), prvky z angličtiny se používají především z toho důvodu, 

že jsou brány jako moderní, dále jsou pro mladé lidi atraktivnější a trefnější než čeština.
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3 Praktická část

3.1 Metoda

Sběr  jazykového  materiálu  probíhal  dotazníkovou  metodou.  Dotazník  čítal 

14 otázek zaměřených na školní prostředí. Respondenti k otázkám psali pojmenování, 

jaká pro danou osobu, skutečnost nebo věc ve školním prostředí používají.

Cílem,  kterého  jsme  pomocí  dotazníků  chtěli  dosáhnout,  bylo,  abychom 

nashromáždili materiál umožňující podat charakteristiku žákovského slangu v Turnově 

a jeho přilehlém okolí. Za tímto účelem byli osloveni zástupci (ředitelé, učitelé) těchto 

škol: 2. ZŠ Turnov, Gymnázium Turnov, ZŠ Malá Skála, ZŠ Jenišovice a Katolická ZŠ 

Majora Rudolfa Háska Jablonec nad Nisou.

Tato  volba  škol  nám umožnila  učinit  komparaci  žákovského slangu užívaného 

ve městě s žákovským slangem užívaným na vesnici.

Dále  jsme si  kladli  za úkol  porovnat  žákovský slang se  slangem studentským, 

proto jsme dotazníky rozdali i do kvinty a sexty na Gymnáziu Turnov.

Dotazník je v příloze, která se nachází na konci práce.
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3.2 Nasbíraný materiál

Pojmenování školy
• gympl, dívčajda, ústav, škola, vězení, mučírna, dívčí, základka, blázinec, school,  

pasťák,  vzdělávací  ústav,  prdel  světa,  peklo  na  zemi,  koncentrák,  kriminál,  
gulag,  vopruz,  pakárna, cvokhaus,  gymplíček,  drbárna, vyhulárna, blbá žlutá 
budova, blbost, bouda

Pojmenování známek-
- jednička

• jednička, bič, jedička, jedna, byč, super, tofu, cool, ruská 5, nejlepší,  hvězda,  
good good good

- dvojka
• dvojka, dvojec, dvója, dva, magi, spokojená, klaska, ujde to, labuť, dvójranec,  

dvojá
- trojka

• trojec,  trojka,  trója,  troják,  trojanec,  vitana,  dobře  já,  trojský  kůň,  vrána,  
dostatečná v němčině, trojá, hatrick, dobrý no, bobr, nic moc, průmel, dobrá  
známka, břicháč

- čtyřka
• čtverec,  čtýra,  šťoura,  stolička,  čtvéra,  masox,  čtyřka,  čtverka,  čtýřa,  humus,  

na houby!!, ruská dvojka, židle, štýra, čtyrka, židlička, štverec, čtéro, bodlák
- pětka

• kule,  koule,  buro,  bujón,  bůro,  plný  počet,  bajle,  hrůza!!!,  fűnf,  pětka,  plnej  
počet, pěťa, finf, gule, sardel, nej větší humus, fajfka, baňatá, knedlík, pjéťa, pět,  
ruská jednička, bušec

Pojmenování předmětů-
- matematika

• matika, máťa, mája, matka, mathe
- český jazyk

• čéjina, čeština, čeják, čédina, čejna, nuda, čejdina, česák, čéšťa
- zeměpis

• zemák, zemá
- dějepis

• děják, dějak
- anglický jazyk

• ájina, ajina, anglina, ajna, angličtina, ájiná, ája
- tělesná výchova

• tělák, tělopis, tělocvik, šikana, mučírna, televize
- biologie

• bižule, bio, biožulka
- přírodopis

• příras, příraz, příroďák, příraž
- německý jazyk

• němina,  němčina,  ňémina,  dojčírna,  blbej  předmět,  vopruz,  skopčina,  
germanistika
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- informační technologie
• ívko, ívétéčko, kompy, IVTko, ivko

- informatika
• počítače,  kompy,  informatika,  infarkt,  compy,  PC,  poprava,  panelák,  infáč,  

trápení
- chemie

• chemie, chemička, chemča, chemka, chemák, chemistry, chemčka, chéma
- základy společenských věd

• občanka, zsv
- občanská výchova

• občanka, hodina volna, občank
- španělský jazyk

• špánina
- literatura

• literka, literarka, literárka, litera
- výtvarná výchova

• výtvarka, výťa, vítvarka, hodina volna, čmárání
- hudební výchova

• hudebka, hůďa, húva
- konverzace

• konzervace
- německá konverzace

• Nkáčko
- anglická konverzace

• Akáčko
- fyzika

• fýza, fyzika, fízlák, fyzikárna, fyzáč, fyzka, fyzička
- sloh

• sloh
- rodinná výchova

• rodinka, rodina
- pracovní činnosti

• pracák, pracko, pracovka
Pojmenování školních osob-
- ředitel

• říďa, řída, ředitel, Alibaba, říťa, řéďa, satan, řiťopich, pan řídící, píďa, boban,  
boss, ředidlo, šéfík, šerif, ředitel ústavu

- učitel(ka)
• úča,  učitelka,  loupežníci  (40loupežníků),  uča,  mučitel,  hučitelka,  pan čitelka,  

prófa, máma Afriky, čůča
- kuchařka(y)

• kuchna(y),  kuchty(a),  kuchařka,  kuchťa,  ženská  bláznivá,  drbačka,  cuchta,  
kuchtík, kuchtice, kucháč, kachna, fear factors, ta co vaří blevajs, kuchtičky(a),  
kuchajda

- školník
• školňas, školník, sexy školník, František, showman, schoolmaster, Franta, fešák,  

universal uklízečka, školas, školňa, šulman, šoumen, drtizámek, vousáč, monty,  
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kozel, Pepánek, školas, schoolman
- vychovatelka

• vychna, vychovatelka, pychna, výťa
- uklízečka

• čarodejnice, uklízečka, hadr, hadrnožka, smetákwoman, kuchařka
- spolužák

• kámoš, spolužák(čka), borec, chuj, vačice, kámo, šulin, debil, kemo, šulda, fešák,  
kámóš, spolupracující, magor, spoluoběť

- učitel na TV
• PUR, buldok

- třídní učitel
• mamba

Pojmenování učitele-
- oblíbený učitel

• borec,  good, super učitelka,  supr úča, úča,  dobrej(á) učitel(ka), dobrý učitel,  
v poho, nej učitelka, super úča, good učitel,  fajn učitelka, fešák, krutej týpek,  
ta je nej, supér úča, super, supr čupr účasák, supr učitel, týpek, dobrá úča, cool 
učitel, yeáh, vona je dobrá, best úča/učitel, výborná učitelka, učitel, supr, majstr,  
kanec, je v pohodě, pohodář, nej nej úča, mastr, fajnová učitelka, dobrá, čupr  
úča, husťák, hustá, good úča, pohoďák, pan učitel, skvělá, profík, príma úča,  
nejlepší  učitelka,  nejlepší,  nej  úča,  osvědčený  pracovník  ústavu,  oblíbený,  
normoš

- neoblíbený učitel
• kráva,  semetrika,  zubatá,  blizna,  rašple,  ježibaba,  černá  mamba,  blbka,  

nepřítel č.1,  megera,  dědek,  bubák,  bába,  kretén,  úča,  baba  jaga,  mrcha,  
hrozná učitelka, hajzl,  el pollo, debil,  je děsná, drbna, kentusák, kruťas, pfuj,  
idiot,  čůza,  mučitel,  čára,  ošklivá  mrcha,  prudice,  pindulína,  pruďas,  můra,  
rakev,  blecha,  strašidlo,  suchar,  svině,  šlupka,  tornádo,  přežvýkavec,  úchyl,  
větrák, vůl, nudný učitel, blbec, UCBN, zuby, zombie, stará rachejtle, vemeno,  
smrtka, hnusná, hyena, jouda, učnice, skřet, ježiš kriste, krůta, trapák

Pojmenování spolužáka-
- kterého mám rád

• kámoš(ka),  borec,  týpek,  kámo, mazlík,  týpka,  sniper,  bezva kámojda, v poho, 
bourák, cool kluk, dceruška, bejk, best friend, super kámoš, fajn holka, kamka,  
boreček, hej brácho, kamarádka, nej kamarádka, supr člověk, týpas, spolužačka,  
super holka

- kterého nemám rád
• debil,  kráva,  šprt,  mamut,  bujón,  retard,  vlezdoprdelka,  vlezdoprdele,  pinda,  

trouba, hňup, blbec, magor, žába, teplouš, koza, spolek teplých bratrů, maňas,  
pacient, hlupačka, sketa, dežo, trapák, prase, frajírek, bastard, idiot, mamlas,  
nešika, votrapa, čurák, divnej, hnusák, hrozná holka, vůl, výběrčí šrotovného,  
zmrd, pipina, semetrika, trotl, vocas

- kterého obdivuji
• borec, borka, boreček, husťačka, husťák, obelix, mástr, sex bomba, king, týpek,  

šprt, bohyně, bůh, hustej, bourák, majstr, the best, fakt dobrá holka, úžasňák,  
kápo, sexy boy, chytrolín, kámoš(ka), seš hustej, seš mastnej, krasavec, kundice,  
masér,  hvězda,  kočka,  korba,  přeborník,  fešák,  ta  je  coolová,  hezoun,  frajer,  
objev
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Pojmenování hloupého/chytrého žáka-
- chytrý žák

• šprt,  google,  wikipedie,  seznam, kňap,  bedna,  chytrolín,  génius,  šprťák,  šrot,  
chytrák, blbec, premiant, profík, debil, šprtman, chytras, šikulka, intouš, chodící  
encyklopedie, chemik, fyzik,  všeználek

- hloupý žák
• blbec, blb, debil, hlupák, retard, vůl, lempl, tupec, bujón, dement, spolek teplých 

bratrů,  jelito,  idiot,  debžot,  dutohlav,  poleno,  pitomec,  pako,  magor,  blbeček,  
lama, vymatlanec, ťulpas, flákač, žák s IQ rovným vykotlaného stromu, pětkař,  
mončičák, zombie, zbabělec, amatér, nemehlo, trdlo, lůzr, homosexuál, blizna,  
pako, blboun, mentoš, duťas, bukvičák, tvrdloun, nikdo, vocas, kámo,  jelitko,  
chudák hloupej, loser, lajdák, kretén, dutý, blbka, „génius“, hoblina, hej blesku,  
guma, tupák, trouba, trotl, valibuk, tupoun, tupej jak poleno, nýmand, natvrdlík,  
máča, ten, co mu vykradli kolečka, tele, pablb

Pojmenování pro to, když jsou žáci po škole
• poškola,  nuda,  ztráta  času,  poškole,  omezování  osobní  svobody,  buzerace,  

vopruz,  nuda  jak  svišť,  zdržování,  poškolka,  otrava,  školní  vězení,  opruz,  
odpolední doučování, votrava, hrozná škola, přesčas, zbitečný plejtvání časem,  
být  ve  škole  dýl  než  je  zdrávo,  tírání  po  škole,  nuda navíc,  nesmysl,  nudná 
hodina, prud, zase jdu na muka, poškolička, hawai, posla, volná, dlouhá doba, 
spiknutí učitelů proti mně, nucené učení, odpoledka, učení, povyučko, mučení,  
volňas, smůla,  útrapy, krásně strávený čas, jsem ve škole dýl,  jsem po škole,  
dobrou noc, týrání ubohejch puberťáčků, nadělávat, mít prodlouženou směnu,  
lempl-přesšas,  dělat  přesčasi,  dělat  nám do baby,  blbost,  je  to  na nic,  fajčit  
dýl než  musim,  eště  hoďku spát,  doučko,  tvrdnout do tmi,  škoda ztráty  času,  
po škole, zas chtěla ta kráva dělat společnost, zamknutá v ústavu přezčas, vidět  
západ slunce,  vězení,  nuda pláž,  nepovinné  předměty,  nanicnavícčas,  průser,  
prodloužení školy, promlouvání do duše, pohoda

Pojmenování školních místností a prostor-
- sborovna

• drbárna,  kurník,  slepičárna,  slepičinec,  babinec,  soubor  slepic,  chlév,  tajná  
policie,  slízací  místnost,  sběr  informací,  sborovka,  spolek  učitelek,  šibenice,  
hnusárna,  informační  slepičí  centrum,  odpočinková  místnost,  VB-veřejná  
bezpečnost, slez krav, opičárna, kuřecí salón

- družina
• drůža, děcák, ráj smradů, hračkárna, prťárna, dědské vězení, děcká místnost,  

družka, hlídárna, blázinec, svět malých dětí, odborný dohled, drsnej přístup jako 
ve vězení, sociální prostor, sbor dětí

- jídelna
• žrádelna, fear factor, patologie, faktor strachu, pitevna, koncentrák, prasečinec,  

jídlovka, plynová komora, přejídelna, smrťák, vývařovna pro prasata, zvracírna,  
blitkárna, mučírna, krmírna, laboratoř na pokusy s klonováním, skládka, špína,  
krmítko,  jidelák,  bordel,  jídelňák,  chutnárna,  žrádelnice,  mýdelna,  závodní  
jídelna

- tělocvična
• mučírna, hala, tělárka, koncentrák, obješák, tělák, těloška, šikana

- školní hřiště
• hřiště,  cvičiště,  výběh,  volnej  výběh,  hříšo,  game place,  jumpingpleis,  herna,  
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dobrý to místo, kuřiště, cvičák, klid
- bufet

• bufáč, záchrana, bufík
- ředitelna

• peklo, utrpení, říditelna, řiť, soud
- třída

• chlév, mučírna, nuďárna, divný místo, pohroma, díra, vězení, lítárna, útočiště,  
nejvíc  sranda,  cela,  chemický  prostor  bláznů,  zábava,  klec  plná  opic,  supr 
místnost, kontejner, zoo, planeta opic, electroworld

- záchody
• hajzl, drbárna, kadibudky, ulejvárna, krcadla, plynárna, vécéčko, WC, hajzlíky,  

relaxační místnost, latríny
- šatna

• převlýkárna, sklepení, skříňky, klec 
- školní klub

• blázinec
- chodba

• běhárna, prdél
- sál na aerobic

• erotická místnost, erotický sál
- posilovna

• posilka
- učebny

• účka
- nejrozsáhlejší část chodby

• náměstí
- odpočinkový prostor

• odpočinkáč, odpočívák, vodpočinkáč, odpočiňák
- laboratoře 

• laborky
- kancelář 

• kancl
- kabinet 

• hrabínet, kravínet
- sprchy 

• vopičárna
- kabinet biologie 

• márnice
- hala 

• supr
- výtvarka 

• malírna
- dílna 

• hučírna
- počítačová učebna

• computerna
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Pojmenování hodin-
- dobrá (zábavná) hodina

• bezva, bezva hodinka, bezvadná, boží, byla prdel, cajk, cool, cool hodina, cool  
hoďka, dnes se dalo přežít,  dobrá, dobrá hodina,  dobrá hoďka, fajn hodina,  
fajnovka,  good,  good  hodina,  good  hoďka,  hustá  hoďka,  hustá  jak  sviň,  
husťárna, in, joo!, jupíí, krutá hoďka, luxus, luxus hodina, nejvíc, odpočinková,  
OK, pohoda, prča, propařená, prostě výgeb, skvělá hodina, super hodina, supr,  
supr hodina, supr hoďka, suprovka, upe nej hoďka, v cajku, v pohodě hodina,  
výborná hodina, zábava, zábavná hodina, hustá hodina, krátká, pohodová, yeha,  
bombastická,  waw  hoďka,  kvalitativní  hodinka,  spací  hoďka,  bezvadačka,  
mrdózní, super hoďka, good job, klid, supr čupr, supr hodka, super, supér

- špatná (nudná) hodina
• vopruz, nuda, nudná hodina, hnus, ztráta času, fuj, vadná hodina, to je zabitý,  

nudná, scandal, spací hodina, nůůdáá, pruda, děs, voser, trapas, tady chcípnul  
pes, špatná hodina, utrpení, týrání, trapná hodina, nuďák, voprus, nůďa, krutá  
hodina, jak z hororu, ulejvárna, hrůza, chrr hoďka, a jdem spát, blbost, votrava,  
zbitečný  zdržování,  hodina  na  h...h,  hodina  na  h....,  grrrrr,  kravina,  hodina 
na pytel, nudnej předmět, hodina pro amatéry, hodina na nic, fakt nuda, divná  
pindovská hodina, chjoo, hrozná hodina, hodina vo ničem, boring, blitka, blbá,  
blablablabárna, děsná hodina, dementní hodina, buzerantská hoďka, buzerace,  
otrava, núúdáá, núďo, škoda času, spaní, spací hoďka, sleep, mega buzerace,  
lángvajlich,  krizovka,  chrápárna,  nuďárna,  nudááá,  nicnedělání,  mučení  
při učení

Pojmenování prázdnin-
- jarní prázdniny

• jarňáky, jarní, jarňouše, jarky, jařky, jarošníky, krátký
- podzimní prázdniny

• podzimky, podzimáky, lisťáky, podzimní prázky, podzimní
- pololetní prázdniny

• pololetky, pololetňáky
- vánoční prázdniny

• vánočky, vánoční, Vánoce, zimáky, zimní, vánoční prázky, vance, cool chrismas,  
ježule, dárečky, nebudeme se učit, chrismas, chrismas houlidej, štědrý prázniny,  
sněhový prázky, christmas holiday, zimňáky, x-mas, vánočka

- letní prázdniny
• letňáky, velký, velký prázky, hlavní, velké, velké(ý) prázdniny, pořádné, ty nej,  

antiškolní  prázky,  hurá!!!,  letňasy,  super  prázdniny,  odpočinek,  hlavňáci,  
vele prázky, happy časík, happy holyday, prázky, dovolená

- prázdniny všeobecně
• prázky, volno, prázdky, nemocenská, leháro, příměří, svoboda, volnost, volňas,  

ou dlouhý klid od ústavu, odich, prasky, holyday, zábava, odpočinek, boží dar,  
holiday

- velikonoční prázdniny
• velikonoční prázky, velikonoce, šlehačka, velikonočňáky

- ředitelské volno
• řeďáky

Pojmenování žáků nižších a vyšších tříd-
- žáci z nižších tříd
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• prcci,  prckové,  mrňata,  prťata,  smradi,  špunti,  primáti,  primánci,  bažanti,  
mrňousové,  haranti,  skřeti,  malý  smradi,  děcka,  zakrslíci,  prďolata,  buzíci,  
pollitos, Ferdíci, lamy, škvrňata, hobiti, školka, trpaslíci, mazánci, smradi malý,  
fracci,  parchanti,  vzorňáci,  začátečníci,  zobáci,  krtečci,  díťata,  skřítci,  
smráďata,  dětska,  myši,  mlaďasové,  prdové,  piraně,  slaďouši,  šprti,  pinďové,  
cucáci, děti, ahoj mrně, malý píva, liliputi, houbové, mrňázci, mladší, mimina,  
broučci  a  berušky,  baby  box,  amatéři,  drobáci,  divnoušci,  děťátka,  slepice,  
řvouni,  prvňáci,  šmudlové,  slušňáci,  slípky,  paviáni,  nováčci,  nezkušený 
mláďata, prďolové, podřazení, pidilidi

- žáci z vyšších tříd
• borci,  machři,  obři,  mazáci,  trapáci,  pukavci,  lamy,  týpci,  bastardi,  senioři,  

starší,  šprťáci,  blbci,  namachrovanci,  velký  paka,  vychytralci,  průšviháři,  
mamrdi,  moulové,  buráci,  ty  z  vyšších  tříd,  humusáci,  velký  týpci,  velcí  lidi,  
učitelé,  debilové,  bažanti,  inteligenti,  plemena,  mazánci,  deváťáci,  
větší hajzlové, ježiš, ty velký, namyšlenci, lišáci, sloni, žirafy, mentálové, kámoši,  
maturanti, namachrovaný mazáci, nadřazení, nadrženci, kundy, kuňdáci, kořeni,  
machýrci, kobyly, koně, buzíci, slepice, hezouni, druhý stupeň, stromové, gorily,  
průseráři, prasata, otravové, hňupy, puberťáci, předbíhači

Pojmenování pomůcek žáka-
- přezůvky

• bačkory, papuče, pantofle, křusky, boty, škrpál(y), šlapky, skejty, samochodky,  
přezouvačky, boťule, šůty, škrbále, blbky, báči, botasky, botky, bačkurky, bačky,  
fuzky, lodě, plachty, kecky, krusny

- cvičební úbor
• tělák,  hadry,  dres, sexy obleček, tělocvik,  pytel,  taška, hábit,  oblečení, vohoz,  

hadříky, oblečky, cvičák, sexy vohoz, oblečení na tělák
- skříňka

• botárna
- školní taška 

• bágl, kraksna, taška na nic, baťoh, žralok
- úkolníček 

• debilníček, úkoláček, blbeníček
- pravítko 

• smrtící vražedná zbraň
- kružítko 

• smrtící vražedná zbraň, probodávač
- ořezávátko 

• ořezko, vořezko
- pero

• péro, kuli, škrábadlo, ptak, stroj smrti, psací hrůza, propijda, propajda
- kufr na výtvarnou výchovu

• kreslírna
- guma 

• gumovací pero
- penál 

• pouzdro, krabice, schovka, díra, sob, tužkovec, pencil case, rakev
- kniha 
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• book, buk
- učebnice 

• učka, bichle, topení
- žákovská knížka

• žákajda, žákovka, rakev, žákovská
- deodorant 

• dežák
- pracovní sešit 

• pracák
- cvičky 

• Conversky, sálovky
- rýsovací pomůcky 

• sýsovací pomůcky 
- sešit 

• salát 
- tahák

• pečlivá příprava na hodinu 
- kalkulačka 

• počítačka 
- bělítko 

• bělidlo
- ručník

•  hadr 
Pojmenování pro     domácí úkol, slohovou práci, opakování, cvičení apod.-  
- domácí úkol

• domácák,  homework,  hausaufgabe,  DÚ,  úkol,  HW,  školní  úkol,  ztráta  času,  
déčko,  D.C.,  dodělávání  při  přestávce,  ztracená  přestávka,  domouš,  domácí  
trápení,  domácí  vězení,  práce  ráno  ve  škole,  obtíž,  domísek,  dúčko,  nuda,  
déúčko, décé, domácí týrání, prospěšná práce, šikana, důkol, dcv, houmák

- slohová práce
• slohovka, sloháč, sloh, fantazírování

- opakování učiva
• opáčko,  písemka,  opakování,  repete,  wiederholung,  zbytečný  mučení,  šprtat,  

opak, nuda, biflení, huštění mozku, doučování, test, nuda, kontrolka
- cvičení

• cvíčko, cvíčo, cvičení, procvičidlo, proklepnutí si, oprus
- kontrolní práce 

• kontrolka, kontrolák
- test 

• testík
- pracovní sešit

• pracák
- čtvrtletní práce 

• čtvrtletka
- tahák 

• skupinová práce
- zkoušení
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• apokalypsa, eine grosse katastrofe, vražda
- laboratorní práce

• laborky
- test 

• přepadovky, písemčička
- pravopis

• pravopísko
Pojmenování školních pomůcek-
- počítač(e)

• komp,  comp,  PC,  písíčko,  písí,  computer,  poč,  kompíček,  bedna,  compjůtr,  
compíky, rachotina, kalkulačka, calkulačka, péčko

- tabule
• deska, tejbl, tafel, písadlo, černá svině, tabka, borďák, blackboard, ta černá věc 

u katedry
- ukazovátko 

• klacek, bambus
- pravítka(o) 

• rýsovadla, metr
- lavice 

• stul,  lavicajda,  náhrada  uměleckého  sešitu,  lavička,  počmáraná  deska,  
pohodová postel, stolek, křivák

- židle 
• čtyřbodový argument, křapka, bydlo, židloň, sedačka

- mapa 
• štajfl 

- interaktivní tabule
• interaktivka 

- basketbalový míč
• basketbalák 

- odpadkový koš 
• odpaďák 

- automat 
• kafáč 

- mobil 
• foun 

- projektor 
• plátno 

- katedra 
• katedra sv. pájy 

- obrázek
• vobraz 

- houba 
• volejbalový míč 

- třídní kniha
• třídnice
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3.3 Výrazné znaky a trendy v žákovském slangu na Turnovsku

V této  kapitole  uvedeme a  popíšeme nejvýraznější  rysy,  které  se  v žákovském 

slangu na Turnovsku vyskytly.

3.3.1 Cizojazyčné prvky ve školním slangu

V našem  výzkumu  se  kromě  anglicismů  a  internacionalismů  vyskytly  také 

germanismy, přejímky z latiny, ojediněle ze španělštiny.  Zastoupení jednotlivých prvků 

lze vidět v následující tabulce.

Jazyk Počet slangismů % zastoupení
Angličtina 339 85,39
Němčina 26 6,55
Latina 14 3,53
Španělština 3 0,75
Ostatní jazyky 15 3,78
Celkem 397 100%

Tabulka 1: Cizojazyčné přejímky

Námi  získané  údaje  jasně  dokazují,  že  angličtina  má  v žákovském  slangu 

na Turnovsku zcela dominantní postavení, zatímco přejímání z dalších jazyků není příliš 

produktivní.

3.3.1.1 Přejímání z anglického jazyka

Žáci  často  používají  substantivní  výrazy  se  zachovaným  původním  tvarem 

i pravopisem, např. škola se nazývá school, ředitel je boss, knize se říká book atd. Tento 

jev se objevuje mnohokrát i u složenin, např. domácí úkol, který si zachovává původní 

anglický tvar homework nebo tabule nazývaná blackboard. Ale zachytili jsme i taková 
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pojmenování, jež původnímu tvaru částečně neodpovídala, v těchto případech může jít 

buď  o špatný  zápis,  který  pramení  z neznalosti  anglického  jazyka,  nebo  je  zápis 

nepůvodní z důvodu jazykové aktualizace či ozvláštnění, např. pojmenování knihy je 

buk,  ovšem správný anglický zápis  je  book,  název  vánočních  prázdnin  je  chrismas 

houlidej (správně christmas holiday) nebo x-mas (správně christmas = Vánoce).

Velkou kategorii, která z nasbíraného materiálu vzešla, tvoří hybridní kompozita, 

u nichž je jedna část zachována v původním anglickém tvaru a druhá část je počeštěná. 

Jde  o pojmenování  jako  např.  smetákwoman (uklízečka).  Podobně  je  to 

s kolokacemi (dvouslovné názvy), kde je tedy užit jeden lexém český a jeden anglický, 

např.  universal  uklízečka (školník),  sexy  školník (školník),  happy  časík (letní 

prázdniny), good hodina (dobrá hodina).

U substantiv se největší výskyt slangismů, jež jsou přejaté z anglického jazyka, 

objevil  pro pojmenování  počítače,  pro nějž  respondenti  užívají  původní  anglické 

pojmenování (computer), častěji však používají zkráceninu tohoto slova, a to ve dvou 

grafických podobách, kterými jsou comp a komp, z nichž druhá jmenovaná zkrácenina 

funguje v žákovském slangu na Turnovsku jako nejpoužívanější slangismus označující 

počítač. Pro pojmenování počítače jsme zaznamenali také deminutiva (např. kompíček,  

compík).  Žáci do svého slangu přijmuli  i  zkratku  PC,  která je utvořena z anglického 

personal  computer (osobní  počítač).  Někteří  tuto  zkratku  používají  v počeštěném 

tvaru (písíčko).

Masivní  vliv  angličtiny  je  patrný  i  u dalších  substantivních  slangismů,  např. 

chemistry (chemie),  dále  king (v angličtině  král)  je  pojmenování  spolužáka,  kterého 

obdivuji, bágl (z anglického bag), jímž žáci nazývají školní tašku.

Pozornost  si  jistě  zaslouží  i  přejatá  adjektiva,  jež  v našem  materiálu  tvoří 

po substantivech  druhou  nejpočetnější  skupinu.  Nejfrekventovanějšími  přejatými 

adjektivy  jsou  výrazy  good,  cool,  super a  fajn,  dále  se  ve zvýšené  míře  vyskytují 

přídavná  jména  sexy,  best a  happy.  Tyto  výrazy  se  nejčastěji  objevují  ve spojení 

s českým  substantivem (např.  fajn  holka - spolužačka,  kterou  mám  rád,  sexy 

školník - školník,   cool  hodina - dobrá  hodina,  good  učitel - oblíbený  učitel,  happy 

časík - letní  prázdniny),  ale  zaznamenali  jsme  i  taková  přejatá  adjektiva,  jež  jsou 

ve spojení  s původním  anglickým  substantivem (např.  best friend - spolužák,  kterého 
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mám rád) nebo stojí zcela samostatně (např. super - jednička, cool - dobrá hodina, good 

good good - jednička).

Náš  žákovský  slang  užívá  všechna  výše  zmíněná  adjektiva  v grafické  formě, 

kterou  jsme  uvedli,  tedy  až  na  jednu  výjimku,  tou  je  přídavné  jméno  super,  např. 

u pojmenování oblíbeného učitele se vyskytují tyto grafické podoby:  supr úča, supér  

úča.

Přejatá  adjektiva  si  zachovávají  kromě  své  grafické  podoby  obvykle  také 

nesklonnost, zde je výjimkou např. výraz ta je coolová (pojmenování spolužačky, kterou 

obdivuji).

3.3.1.2 Přejímání z ostatních jazyků

Pracujeme sice se slangem žákovským, ale vzhledem k tomu, že má velmi blízko 

ke studentskému slangu, můžeme nyní vycházet z Miloslava Vondráčka (2008), který 

uvádí, že na slang studentský má v současné době vliv nejen angličtina, nýbrž i další 

jazyky, konkrétně jmenuje francouzštinu,  španělštinu,  italštinu,  ruštinu a slovenštinu. 

Protože  se  však  v našem  materiálu  nevyskytla  ani  jedna  přejímka  z francouzštiny, 

italštiny  a  slovenštiny,  dále  pak  minimum  přejímek  z ruštiny  a  španělštiny (např. 

pollitos1 - žáci z nižších tříd), naopak relativně mnoho germanismů (např.  fünf - pětka, 

hausaufgabe - domácí úkol,  tafel - tabule,  kuli - pero), můžeme říci, že žákovský slang 

na Turnovsku není ve shodě s Vondráčkovým tvrzením.

3.3.2 Slovotvorné slangismy a jejich interpretace

V této  podkapitole  se  budeme  zabývat  slangismy,  které  vznikly  specifickými 

slovotvornými a sémantickými procesy.

První velká skupina nám vzešla ze slangismů, které jsou utvořeny odvozováním. 

Tato  kategorie  je  tvořena  zejména  odvozenými  substantivy,  která  můžeme  dále 

1 Ve španělštině pollitos znamená kuřata, jde tedy o plurál.
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rozčlenit na:

A) názvy osob:

• činitelské, kde jsme zaznamenali např.  šprt,  šrot (chytrý žák),  mazlík (označení 

kamaráda, kterého mám rád),  flákač (hloupý žák),  cucáci (žáci z nižších tříd), 

machři (žáci z vyšších tříd)

• konatelské, zde máme např. chemik, fyzik (chytrý žák)

• přechýlené,  např.  bohyně,  borka (pojmenování  spolužačky,  kterou  obdivuji) 

blbka, prudice (neoblíbený učitel)

B) názvy prostředků, např. židloň (židle), lavicajda (lavice), čtvrtletka

C) názvy  dějů,  např.  biflení (opakování  učiva),  fantazírování (slohová  práce), 

týrání (pojmenování špatné hodiny)

D) názvy  místní,  např.  sborovka (sborovna),  děcák (družina),  žrádelna (jídelna), 

mučírna (tělocvična), řiditelna (ředitelna)

Mimo odvozených substantiv jsme zaznamenali také odvozená adjektiva, jejichž 

výskyt je v našem žákovském slangu hodně omezený, např.  propařená (pojmenování 

dobré hodiny).

Pro náš materiál je dále velmi příznačné, že se v něm utvářejí nová pojmenování 

přejímáním  z cizích  jazyků (přejímkám  byla  věnována  již  předchozí  podkapitola)  a 

metaforickým,  popřípadě  metonymickým  přenášením (o tomto  tvoření  více  viz 

podkapitola: Originální metafory a metonymie).

Jmenujme také  univerbizaci,  jež  se  v našem žákovském slangu objevovala  též 

ve zvýšené míře. Své uplatnění našla především u pojmenování vyučovacích předmětů.

Jaroslav Hubáček (1981) dělí univerbizaci na:

1. Primární,  kam řadí  slangismy vzniklé  odvozováním (zde máme příklady jako 

základka - základní  škola,  čeština - český  jazyk,  špánina - španělský  jazyk, 

odpaďák - odpadkový  koš,  domácák - domácí  úkol),  skládáním (např. 

tělocvik - tělesná  výchova),  zkracováním (např.  zsv - základy  společenských 

věd).
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2. Sekundární,  která  je  patrná  u slangových  názvů  metaforických (v našem 

materiálu  např.  márnice - kabinet  biologie)  a  metonymických,  dále  také 

u některých  slangových  pojmenování  přejatých (např.  dojčírna - německý 

jazyk).

Početnou skupinou jsou slangismy vzniklé mechanickým krácením. Tento postup 

naši  respondenti  užívají  u výrazů  jako  např.  zemák,  příras,  příraz,  děják,  chemák, 

máťa (matematika).

 Jinou charakteristickou skupinou našeho slangu jsou pojmenování produkovaná 

překrucováním,  zde  můžeme  uvést  příklady:  konzervace (pojmenování  vyučovacího 

předmětu  konverzace),  sýsovací  pomůcky (rýsovací  pomůcky),  řéďa (název  vzešlý 

ze slangového výrazu říďa), čůča (pojmenování vzniklé ze slangismu úča).

Jak  jsme  uvedli  v části  teoretické,  příznačnou  vlastností  slangu  je  expresivita, 

proto lze  v našem materiálu  dohledat celou řadu slangismů utvořených expresivními 

slovotvornými  úpravami (např.  týpas - pojmenování  spolužáka,  kterého  mám  rád, 

lavicajda - lavice;  také  sem  patří  některá  deminutiva,  o nichž  více  viz  dále), 

expresivními hláskovými úpravami (např. hňupy - žáci z vyšších tříd, kňap - chytrý žák, 

píďa - ředitel).  K expresivním  pojmenováním  se  dále  řadí  také  vulgarismy, 

pejorativa (o nich  více  viz  podkapitola  Prostředky  s kladným/záporným  expresivním 

příznakem). Obecně lze říci, že expresivita doprovází téměř všechny způsoby tvoření 

nových  pojmenování  v žákovském  slangu  na Turnovsku,  tj.  promítá  se  např. 

do univerbizace, metaforického a metonymického přenášení významu atd.

Co do četnosti užívání jednotlivých postupů, jimiž námi oslovení žáci tvoří nová 

slangová  pojmenování,  můžeme  označit  za nejproduktivnější  odvozování,  přenášení 

slovního  významu (kde  dominuje  zejména metafora),  dále  zkracování  a  mechanické 

krácení.  Velmi  častým  obohacováním  slovní  zásoby  našeho  slangu  se  ukázalo  i 

přejímání.

Zmiňme  i  opačný  pól  obohacování  slovní  zásoby  žákovského  slangu 

na Turnovsku,  tedy  způsoby,  které  jsou  velmi  omezeně  produktivní.  Jde  zejména 

o sdružená a frazeologická pojmenování. Jako příklady sousloví můžeme uvést:  blbá 

žlutá budova (pojmenování pro školu), ráj smradů (družina), velký prázky (pojmenování 

letních  prázdnin).  Z frazeologických  pojmenování  jmenujme  např.  huštění  
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mozku (opakování učiva), dělat nám do baby (výraz pro to, když jsou žáci po škole).

3.3.3 Intertextualita

„Pro  studentský  slang  je  charakteristická  těsná  spjatost  s kulturním  životem 

společnosti, zvláště s oblastí filmu a populární hudby.“ (Josef Štěpán 1989: 155) Dnes 

můžeme přičlenit také oblast internetu a televize obecně (seriály, reality show ad.), dále 

můžeme dodat, že tato spjatost je příznačná i pro náš žákovský slang, čehož dokladem 

jsou příklady: 

1. Z oblasti  internetu,  např.  google2,  seznam3,  wikipedie4 (vše  pro pojmenování 

chytrého žáka), trojský kůň5 (pojmenování pro známku dobře).

2. Z oblasti  filmu,  např.  hobiti (pojmenování  žáků  z nižších  tříd),  planeta  

opic (pojmenování třídy), Ferdíci, liliputi a pidilidi (pojmenování žáků z nižších 

tříd),  úžasňák  a obelix (pojmenování  spolužáka,  kterého  obdivuji), 

Alibaba (označení  ředitele),  ale  zaznamenali  jsme  také  spojení  Alibaba  a 

40 loupežníků (název  pro ředitele  a  učitelský  sbor),  blizna (výraz  označující 

jednak neoblíbeného učitele, jednak hloupého žáka), což je slangismus, který je 

s velkou  pravděpodobností  inspirován  stejnojmennou  postavou  z kresleného 

filmu Strašpytlík, kde Blizna vystupuje jako záporná figura a je prezentována 

jako zlá, hloupá, škodolibá.

3. Z oblasti  reality  show,  např.  faktor  strachu nebo  fear  factor (slangismus 

označující jídelnu), což je pojmenování velmi aktuální, jelikož se jedná o reality 

show, která se právě vysílá. Ve Faktoru strachu (anglicky Fear factors) je častým 

úkolem pojídání larev,  červů, vnitřností,  což nám dává vysvětlení, proč tímto 

názvem žáci pojmenovávají právě jídelnu.

2 Jak  píše  Diana  Svobodová (2009),  je  Google  v současné  době  jedním  z nejpoužívanějších  a 
nejobsáhlejších  internetových  vyhledávačů.  Název  je  utvořen  z výrazu  googol,  jenž  označuje 
v matematické terminologii 101ciferné číslo, čímž má obrazně naznačovat, jaké množství informací 
lze pomocí Googlu vyhledat.

3 Stejně jako Google je i Seznam internetovým vyhledávačem, jenž obsahuje velké množství informací.
4 Wikipedie je nejznámější internetová encyklopedie.
5 Trojský kůň je v počítačové oblasti  pojmenování pro část programu či aplikace,  která je škodlivá. 

Obvykle se přenáší prostřednictvím internetové sítě.
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3.3.4 Prostředky s kladným/záporným expresivním příznakem

V této podkapitole nám nejde o to, abychom vytvořili co nejobsáhlejší a nejdelší 

enumeraci vulgarismů, pejorativ a deminutiv, ovšem považujeme za správné věnovat se 

alespoň v krátkosti této problematice, jelikož vulgarismy, hanlivá slova a zdrobněliny 

jsou nesporně jedním z předních charakteristických rysů žákovského slangu a jsou jeho 

nedílnou  součástí,  o čemž  svědčí  velmi  vysoký  výskyt  těchto  typů  slov  v našich 

dotaznících.  Je  záhodno  upozornit,  že  tyto  prvky  v sobě  nesou  expresivní (citový) 

příznak, záporný v případě vulgarismů a pejorativ, kladný v případě deminutiv.

Zdeněk  Skoupil (1964)  seznamuje  s tím,  že  u žáků  je  vulgarizace  jazyka 

zapříčiněna zhrubnutím vnitřního poměru k jevům. Vulgární slova „vznikají a udržují se 

z důvodů  emocionálních  nebo  ze snahy  po osobitějším  vyjádření  skutečnosti...“ 

(SKOUPIL 1964:  101)  Z toho  důvodu  je  nelze  považovat  jako  mluvčím  úmyslné 

znevažování jazykových prostředků.

Je  třeba  poznamenat,  že  mezi vulgárními  a  pejorativními  pojmenováními  není 

žádná  ostrá  hranice,  spíše  platí,  že  tyto  prostředky  od sebe  mnohdy  jen  těžko 

rozeznáme. Dále ta slova, která nyní považujeme za vulgární, mohou postupem času 

přejít  k pejorativním a naopak.  Tyto důvody jsou příčinou toho,  že  u příkladů,  které 

budeme  níže  uvádět,  nerozlišujeme,  zda  spadají  do souboru  slov  vulgárních  nebo 

do souboru slov pejorativních.

Vedle  tradičních  nadávek  a  hanlivých  slov  jako  např.  kráva (pojmenování 

neoblíbeného  učitele  a  také  pojmenování  spolužačky,  kterou  žáci  nemají  rádi), 

buzerace (být  po  škole),  hajzl (název  pro toaletu),  užívají  žáci  výrazy  typu  kundy, 

kunďáci (žáci z vyšších tříd),  kundice (pojmenování pro spolužačku, kterou obdivuji), 

spolek  teplých  bratrů (označení  spolužáků,  které  někteří  žáci  nemají  rádi), 

řiťopich (ředitel) a řiť (ředitelna), blitkárna (název pro jídelnu).

Dotazovaní uváděli hanlivá slova a vulgarismy nejčastěji u otázky: pojmenování 

neoblíbeného učitele,  zde  např.  rašple,  megera,  bába,  mrcha,  ošklivá  mrcha,  můra. 

Zvýšený  výskyt  hanlivých  a  sprostých  slov  jsme  dále  zaznamenali  u otázky:  jaké 
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používáte pojmenování pro žáky z nižších tříd (popř. nižšího stupně), kde respondenti 

napsali např. fracci, parchanti ad.

Nyní  se  v krátkosti  věnujme  deminutivním pojmenováním,  kde  jsme  nasbírali 

např. tyto slangismy:  gymplíček (pojmenování pro školu),  kompíček (počítač),  hadříky, 

oblečky (cvičební  úbor),  bačkurky (přezůvky),  děťátka (žáci  z nižších  tříd),  testík, 

písemčička (test).

3.3.5 Originální metafory a metonymie

Výše  jsme  již  uvedli,  že  v žákovském  slangu  se  uplatňuje  tvoření  nových 

pojmenování  originálními  způsoby.  Jedním  z nich  je  i  metaforické  a  metonymické 

produkování slangismů.

V našem materiálu  se  velmi  často  vyskytují  metafory  utvořené  pomocí  názvů 

zvířat,  např.  labuť (pojmenování  pro známku  za dvě),  vrána (trojka),  černá  mamba, 

můra,  blecha,  svině,  vůl,  hyena,  krůta (neoblíbený učitel),  buldok (učitel  na tělesnou 

výchovu),  bejk (pojmenování  spolužáka,  kterého  má  respondent  rád),  žába,  koza a 

prase (názvy spolužáka, kterého dotazovaný nemá rád), lama, tele (hloupý žák), soubor 

slepic (sborovna),  bažanti,  krtečci,  myši,  piraně,  broučci  a  berušky,  slípky, 

paviáni (pojmenování žáků z nižších tříd), sloni, žirafy, kobyly, koně, gorily (slangismy 

označující žáky z vyšších tříd), žralok (školní taška).

Mnoho je i metafor využívajících názvy, které mají něco společného se zvířecím 

společenstvím,  např.  klec (název  pro šatnu),  kurník,  opičárna,  chlév (sborovna), 

zoo (pojmenování třídy).

Dále  jsme  zaznamenali  metafory  odvozené  od názvů  osob,  např.  satan, 

šerif (ředitel),  bába,  dědek (neoblíbený učitel),  mimina (žáci z nižších tříd),  obři (žáci 

z vyšších tříd).

Metafory  využívající  názvy  domácích  potřeb,  např.  stolička,  židle a 

židlička (pojmenování  pro čtyřku),  špunt (žák  z nižší  třídy),  hadr (ručník),  a  názvy 

potravin, např. salát (slangismus pro sešit), jelito, jelitko (hloupý žák).
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Velkou  skupinu  tvoří  metafory  užívající  názvy  běžných  věcí,  např. 

bič (pojmenování  pro známku  výborně),  pro jedničku  jsme  od několika  respondentů 

dostali také výraz byč, kde může být špatný pravopis úmyslem o jazykové ozvláštnění, 

nebo způsob revolty proti pravopisným pravidlům. Dále se objevily výrazy:  krabice, 

rakev (pojmenování  penálu),  volejbalový  míč (houba),  klacek,  bambus (ukazovátko), 

deska (tabule), plátno (projektor).

Méně častá je pak v našem slangu metonymie, jako její příklady můžeme uvést: 

hatrick (pojmenování pro známku dobře), buro, bůro (označení známky za pět), chemik, 

fyzik, google, seznam, wikipedie (chytrý žák).

3.3.6 Podíl slovních druhů

Za zmínku  jistě  stojí,  jaké  převažují  v našem  materiálu  slovní  druhy. 

Hubáček (1981)  tvrdí,  že  slangismy  jsou  nejčastěji  tvořeny  ze substantiv,  za nimiž 

následují slovesa, ta jsou však již méně častá, nakonec zmiňuje adjektiva a příslovce, 

jakožto slovní druhy, pomocí nichž se tvoří slangové názvy omezeně. Zbývající slovní 

druhy Hubáček nezmiňuje,  z čehož  vyplývá,  že  jejich  podíl  na tvoření  slangismů je 

zcela zanedbatelný.

Následující tabulka ukazuje, jak je to se slovními druhy v našem slangu.

Slovní druh Počet slangismů % zastoupení
Substantivum 4167 88,32
Adjektivum 373 7,91
Verbum 41 0,87
Adverbia 29 0,61
Interjekce 18 0,38
Ostatní slovní druhy 90 1,91
Celkem 4718 100%

Tabulka 2: Podíl slovních druhů v žákovském slangu na Turnovsku

Jak z tabulky vyplývá, i v našem slangu je nejčastějším slovním druhem, pomocí 
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něhož  se  tvoří  nová  pojmenování,  substantivum.  Za podstatnými  jmény  však 

nenásledují slovesa, jak by tomu mělo být podle Hubáčka, nýbrž adjektiva, jež zaujímají 

v žákovském slangu na Turnovsku velmi důležitou pozici,  protože jimi žáci mnohdy 

vyjadřují  určitý  vztah  k něčemu  či  někomu (např.  adjektivum  super,  které  označuje 

něco,  co  je  žáky oblíbené).  Slovesa  se  s 41  výskyty řadí  za substantiva  a  adjektiva 

na třetí místo a nehrají tak v našem slangu příliš významnou roli. Dále máme příslovce, 

po nich následují citoslovce. Nakonec máme zařazeny ostatní slovní druhy.

3.3.7 Do jaké míry se uplatňuje shoda žákovského slangu v téže lokalitě

Již jsme napsali, že žákovský slang je tvořen výrazy, jež mají povětšinou platnost 

lokální a jsou mnohdy charakteristické pouze pro jednu školu. Z toho vyplývá, že by 

měly existovat rozdíly v žákovském slangu i v rámci téhož města a jeho blízkého okolí, 

což  se  nyní  pokusíme  potvrdit  či  vyvrátit  pomocí  komparace  několika  odpovědí 

respondentů z různých škol.

Na školách v Jenišovicích a na Malé Skále je chytrý žák nazýván nejčastěji jako 

šprt a další pojmenování se vyskytují vždy pouze u jednoho respondenta, proto nemá 

cenu  je  zde  jmenovat.  V turnovských  školách  je  také  nejčetnějším  pojmenováním 

chytrého žáka šprt, za nímž je na gymnáziu kňap a na 2. ZŠ google, seznam a wikipedie. 

Vidíme,  že  základní  slovní  zásoba  se  shoduje,  ovšem  další  slangismy  jsou  již 

na jednotlivých školách rozdílné.

Děti z Malé Skály pojmenovávají žáky z nižších tříd jako mrňata,  smradi,  špunti 

nebo také prcci, v Jenišovicích převládají mrňata, prcci, prckové a skřeti. Na gymnáziu 

dominují výrazy primáti, prckové, primánci a bažanti. Mezi žáky 2. ZŠ v Turnově jsou 

nejfrekventovanější názvy prcci, prckové, mrňata a prťata. U tohoto slangismu je patrný 

zejména  rozdíl  mezi  gymnáziem  a  ostatními  školami.  Dále  jsou  odlišnější  některé 

výrazy žáků z Malé Skály.

Všechny čtyři  školy se shodují  na pojmenování  špatné hodiny,  jímž je  vopruz. 

Na turnovských školách respondenti uvedli častěji výraz nuda. Zde je tedy elementární 

slovní zásoba stejná. Podobně je tomu i u pojmenování předmětů, např. českého jazyka. 
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Na Malé Skále je nejčetnější výraz čeják, v Jenišovicíh čéjina, stejně tak i na gymnáziu 

a 2. ZŠ Turnov, kde je častý i název čeština.

Z tohoto krátkého srovnání jednotlivých škol je patrné, že základní slovní zásoba 

žákovského  slangu  na Turnovsku  je  relativně  kongruentní,  avšak  další  výrazy  jsou 

mnohdy v téže lokalitě jiné a shodují se pouze v rámci jedné školy. Při hlubší analýze a 

podrobnějším zkoumání bychom nejspíš došli k závěru, že existuje i řada slangismů, jež 

jsou příznačné pouze pro jednu školní třídu, jelikož takové náznaky se v našem slangu 

u některých výrazů také vyskytly.  Např.  uvedené  google jako pojmenování  chytrého 

žáka se vyskytlo v jedné třídě celkem osmkrát, v jiných třídách jsme tento slangismus 

nezaznamenali vůbec.

39



3.4 Komparace žákovského a studentského slangu

V teoretické části jsme uvedli, že žákovský slang má mnoho společných rysů se 

slangem studentským, který má své pole působnosti na středních a vysokých školách, 

proto nyní stručně popíšeme, jakým způsobem se tyto mikrosociální dialekty shodují a 

čím jsou naopak v rozporu.

Zajímavé  by  bylo  porovnávat,  zda  má  opravdu  studentský  slang  větší  a 

propracovanější slovní zásobu než slang žákovský, jak to tvrdí Hubáček. Podle našeho 

materiálu  se  totiž  na první  pohled  zdá,  že  hravější  a  vynalézavější  jsou  spíše  žáci 

základních škol. Ponechme však toto srovnání stranou, jelikož se domníváme, že by 

nebylo  zcela  objektivní,  vzhledem  k několikanásobně  většímu  počtu  nasbíraného 

materiálu pro slang žákovský.

Možná trochu překvapivě je žákovský slang, jenž má mladší nositele, mnohem 

vulgárnější než slang studentský. Jestliže jsme zmiňovali, že slang žákovský využívá 

k obohacování  slovní  zásoby  sdružená  a  frazeologická  pojmenování  ve velmi  malé 

míře, pak u slangu studentského se tento postup objevuje v ještě menší míře, můžeme 

říci,  že  pouze  sporadicky,  avšak  i  zde  by  se  dalo  namítat,  že  jde  o - do jisté 

míry - subjektivní výsledek bádání.

Shodnými znaky jsou především: 

1. Hojné využívání  anglicismů.  Jmenujme několik  přejímek z angličtiny,  jejichž 

výskyt je pouze ve slangu studentském, např.  palsex6 (pojmenování spolužáka, 

kterého obdivuji),  coolka (dobrá hodina),  OMG7 (špatná hodina). A vliv dalších 

jazyků na vytváření nových slangismů, např. vliv ruštiny (jednuška,  kanikuly), 

němčiny (die Tafel, hausaufgabe).

2. Vliv  filmu,  ve studentském slangu  např.  zorro (pojmenování  učitele),  Arnold 

Schwarsenneger (pojmenování spolužáka, kterého obdivuji). Vliv reality show, 

jenž  se  ve studentském  slangu  projevuje,  stejně  jako  ve slangu  žákovském, 

6 Slovo  palsex  se  v angličtině  nevyskytuje,  jde  o slangismus  vzniklý  ze  slov  pal (což  v angličtině 
znamená kamarád, kolega) a sex, čímž vzniká kompozitum, jehož význam je zřejmě sexy kamarád 
nebo sexy kolega.

7 Přejatá  anglická  zkratka,  jejíž  plné  znění  je  Oh  my God  a  do  češtiny se  obvykle  překládá  jako 
citoslovce bože.
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u pojmenování jídelny, kterou studenti nazývají fear factor, faktor strachu nebo 

také  fear  faktor.  U studentů  se  navíc  objevují  také  pojmenování,  u nichž  je 

patrný vliv  sportovního světa,  např.  Saint  Bernabeu8 (výraz označující  školní 

hřiště), Letná (slangismus pro stadion).

3. Časté zkracování, u středoškolských respondetů např.  Gytu (zkrácenina výrazu 

gymnázium  Turnov),  ivt (informatika),  dú,  pc,  opáčko,  kontrolka,  špánina, 

umělka (školní hřiště).

4. Originální  metaforické  tvoření,  z něhož  vyberme  např.  ping-pongáče (křídy), 

robota (pojmenování  pro to,  když  jsou  studenti  po škole),  opravář (školník), 

brko (propiska).

8 Stadion slavného španělského fotbalového týmu Real Madrid CF.
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3.5 Proměny žákovského slangu

Změny  žákovského  slangu  budeme  zaznamenávat  porovnáním  materiálu 

z Hubáčkovy  knihy  O českých  slanzích (1981)9 s  materiálem  našeho  žákovského 

slangu, jenž spadá do současnosti. Vybrali jsme takové slangismy, jaké jsou u Hubáčka 

zastoupeny  alespoň  ve zvýšené  míře.  Výrazy  z daných  období  jsme  pro větší 

přehlednost dosadili do tabulky.

Klasifikace

Pro pojmenování  klasifikačních  stupňů  je  velmi  charakteristický  expresivní 

příznak.  A to  z toho  důvodu,  že  známky  ukazují  na určitý  žákův  výkon,  k němuž 

zaujímá  jistý  postoj.  Klasifikace  tak  bezprostředně  ovlivňuje  jeho  pocity.  Nejvíce 

slangismů žáci vytvářejí pro známku nedostatečně, to platí jak pro materiál starý třicet 

let, tak i pro náš současný materiál.

Zatímco  u Hubáčkových  pojmenování  pro známku  výborně  je  patrný  vliv 

němčiny,  tak v našem materiálu je vliv  angličtiny.  Výrazy  ajncka,  ancka,  které  jsou 

zachycené Hubáčkem, se již  v současném žákovském slangu nevyskytují,  stejně tak 

tomu je i s výrazem eso.

K mnohým  proměnám  došlo  i  u dalších  známek.  Hubáčkovy  slangismy 

pro dvojku,  trojku  a  čtyřku  jsou  již  také  zaniklé.  Částečné  shody  se  zachovaly 

u nedostatečné, kde setrvává výraz koule a sardel.

Jak  vidno  většina  pojmenování  z osmdesátých  let  je  užívána,  co  se  hláskové 

úpravy týká krátce (dvoja,  troja,  štyra), což je v dnešním slangu pozměněno na tvary 

s výslovností dlouhou (dvója, trója, štýra).

Hubáček (1981) Žákovský slang na Turnovsku (současnost)
1-ajncka, ancka, bič, eso 1-jednička, bič, jedička, jedna, byč, super, 

tofu, cool, ruská 5, nejlepší, hvězda, good 
good good

9 V této  knize  je  kapitola  žákovský slang  a  kapitola  studentský  slang,  na nějž  Hubáček  ze slangu 
žákovského  odkazuje,  jelikož  má  mnohá  pojmenování  stejná.  Proto  některé  výrazy  čerpáme  i 
ze slangu studentského.
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2-cvaja, dvoja

3-troja, bronz, lidová, paušál

4-stača, stačka, stágra, štyca, štykla, štyra

5-baňa,  bomba,  flastr,  flek,  koule,  kula, 
sardel

2-dvojka,  dvojec,  dvója,  dva,  magi, 
spokojená,  klaska,  ujde  to,  labuť, 
dvójranec, dvojá

3-trojec,  trojka,  trója,  troják,  trojanec, 
vitana,  dobře  já,  trojský  kůň,  vrána, 
dostatečná  v němčině,  trojá,  hatrick, 
dobrý no,  bobr,  nic  moc,  průmel,  dobrá 
známka, břicháč

4-čtverec,  čtýra,  šťoura,  stolička,  čtvéra, 
masox,  čtyřka,  čtverka,  čtýřa,  humus, 
na houby!!,  ruská  dvojka,  židle,  štýra, 
čtyrka, židlička, štverec, čtéro, bodlák

5-kule,  koule,  buro,  bujón,  bůro,  plný 
počet,  bajle,  hrůza!!!,  fűnf,  pětka,  plnej 
počet,  pěťa,  finf,  gule,  sardel, 
nej větší humus,  fajfka,  baňatá,  knedlík, 
pjéťa, pět, ruská jednička, bušec

Ředitel

Slangismy  označující  ředitele  jsou  ve většině  případů  tvořeny  nejrůznějšími 

obměnami  slova  ředitel.  Hubáčkův  materiál  se  s naším  shoduje  ve dvou 

případech (říďa,  šerif).  Značný  rozdíl  spočívá  především  v počtu  slangových 

pojmenování, kterých je v našem slangu podstatně více.

Hubáček (1981) Žákovský slang na Turnovsku (současnost)
říďa
říďas
šerif

říďa
řída
ředitel
Alibaba
říťa
řéďa
satan
řiťopich
pan řídící
píďa
boban
boss
ředidlo
šéfík
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šerif
ředitel ústavu

Vychovatelka

U názvů vychovatelky jsme zaznamenali stejně velkou synonymní řadu, tedy čtyři 

pojmenování,  ta  jsou  ovšem na obou  stranách  odlišná  a  je  zde  tedy  patrná  změna 

žákovského slangu. Všech osm slangismů je utvořeno od slova vychovatelka, v jednom 

z názvů se uplatňuje překrucování (pychna).

Hubáček (1981) Žákovský slang na Turnovsku (současnost)
vychoška
vychša
vychule
vychtle

vychna
vychovatelka
pychna
výťa

Učitel

Před třiceti lety bylo běžným označením učitele kantor(ka), to se však neudrželo. 

Až na pojmenování uča jsou dřívější slangismy v porovnání s dneškem rozdílné. Nyní 

se užívají takové názvy, u nichž je jasně zřetelná jazyková hra (mučitel, hučitelka, pan 

čitelka, čůča).

Hubáček (1981) Žákovský slang na Turnovsku (současnost)
učitelka:
uča
učka
kantorka

učitel:
kantor

učitel(ka):
úča
učitelka
uča
mučitel
hučitelka
pan čitelka
prófa
máma Afriky
čůča

učitelé:
loupežníci (40 loupežníků)
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Školník

Označení  školníka  prošla  od roku 1981 výraznými obměnami.  Ani  jeden ze tří 

výrazů, které Hubáček uvádí, není již aktuální. Tvorbu nových pojmenování školníka 

ovlivňují  v současnosti  cizí  jazyky,  v drtivé  většině  je  to  angličtina,  a  snaha 

o originalitu (drtizámek). Dále se v našem slangu objevují křestní jména školníků, což 

může  svědčit  o jejich  oblibě  či  kladném citovém vztahu  k nim.  Jinou  skupinu  pak 

dostáváme, vyčleníme-li názvy vypovídající o určité školníkově vizáži (vousáč,  fešák, 

kozel).

Hubáček (1981) Žákovský slang na Turnovsku (současnost)
školábr
školda
šulda

školňas
školník
sexy školník
František
showman
schoolmaster
Franta
fešák
universal uklízečka
školas
školňa
šulman
šoumen
drtizámek
vousáč
monty
kozel
Pepánek
školas
schoolman

Názvy předmětů

Je třeba poznamenat, že vyučovací předměty tvoří v žákovském slangu bohatou 

skupinu, a proto nebudeme provádět podrobnější analýzu u každého předmětu, nýbrž 

podáme pouze komplexní charakteristiku proměn u názvů vyučovacích předmětů.

Největší  proměnou,  která  se  za třicet  let  v této  oblasti  udála,  je,  že  některé 

předměty  se  zrušily  a  jiné  naopak  přibyly.  Ze zaniklých  předmětů  jmenujme  ruský 

jazyk, jehož povinná výuka skončila po roce 1989. Z nově vzniklých předmětů stojí 
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na prvním místě informatika (práce s počítačem), která má vzhledem ke stále rostoucí 

oblibě počítačů již stabilní místo v učebních osnovách, čímž pro nás vzniká celá řada 

nových slangových pojmenování (počítače, kompy, infarkt).

Obě  období  se  vyznačují  stejnými  způsoby produkce  slangismů,  kterými  jsou 

derivace,  zkracování (zejména  univerbizace)  a  mechanické  krácení.  U názvů 

vyučovacích  předmětů  jsou  nejčastěji  užívané  sufixy při odvozování:  -ina,  -ka,  -ák. 

V současnosti můžeme také vidět, že se ve zvýšené míře užívají zkratky (zsv,  IVTko, 

PC, ívétéčko).

Hubáček (1981) Žákovský slang na Turnovsku (současnost)
anglický jazyk:
anglina

biologie:
biola
biolka
bizola

český jazyk:
čenina
čejda
čeňa

dějepis:
děják

fyzika:
fyza
fyzula

anglický jazyk:
ájina
ajina
anglina
ajna
angličtina
ájiná
ája

biologie:
bižule
bio
biožulka

český jazyk:
čéjina
čeština
čeják
čédina
čejna
nuda
čejdina
česák
čéšťa

dějepis:
děják
dějak

fyzika:
fýza
fyzika
fízlák
fyzikárna
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hudební výchova:
hudebka

chemie:
chemka
chema

informatika     (informační technologie):  
NEUVEDENO

konverzace:
konva

literatura:
litera
literka

matematika:
matyka

fyzáč
fyzka
fyzička

hudební výchova:
hudebka
hůďa
húva

chemie:
chemie
chemička
chemča
chemka
chemák
chemistry
chemčka
chéma

informatika     (informační technologie):  
ívko
počítače
ívétéčko
kompy
informatika
infarkt
compy
IVTko
ivko
PC
poprava
panelák
infáč
trápení

konverzace:
konzervace

literatura:
literka
literarka
literárka
litera

matematika:
matika
máťa
mája
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německý jazyk:
NEUVEDENO

občanská výchova:
občanka

pracovní činnost:
NEUVEDENO

přírodopis:
příroďák
příraz

rodinná výchova:
NEUVEDENO

španělský jazyk:
NEUVEDENO

tělesná výchova:
tělák
tělas

výtvarná výchova:
výtvarka

matka
mathe

německý jazyk:
němina
němčina
ňémina
dojčírna
blbej předmět
vopruz
skopčina
germanistika

občanská výchova:
občanka
hodina volna
občank

pracovní činnost:
pracák
pracko
pracovka

přírodopis:
příras
příraz
příroďák
příraž

rodinná výchova:
rodinka
rodina

španělský jazyk:
špánina

tělesná výchova:
tělák
tělopis
tělocvik
šikana
mučírna
televize

výtvarná výchova:
výtvarka
výťa
vítvarka
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zeměpis:
zemák
zempl

základy společenských věd:
NEUVEDENO

hodina volna
čmárání

zeměpis:
zemák
zemá

základy společenských věd:
zsv
občanka

Školní taška

V současné  době  je  nejpoužívanějším  pojmenováním  školní  tašky  bágl,  tedy 

přejímka z angličtiny. Dále se uplatňuje metaforické tvoření (žralok) a silný expresivní 

příznak (kraksna). Ve starších letech se slangismy pojmenovávající školní tašku tvořily 

především ze slova aktovka (aksňa, aktajda), tato označení jsou však pro dnešní mladé 

generace pouhou minulostí.

Hubáček (1981) Žákovský slang na Turnovsku (současnost)
aksňa
aktajda
taška

bágl
kraksna
taška na nic
baťoh
žralok

Žákovská knížka

U pojmenování žákovské knížky nám obě období disponují čtyřmi názvy, z nichž 

se shoduje pouze žákajda. Výrazy jsou, až na jednu výjimku v současném žákovském 

slangu (rakev), utvořeny zkrácením kolokace žákovská knížka.

Hubáček (1981) Žákovský slang na Turnovsku (současnost)
žákule
žákajda
žákynda
žákanda

žákajda
žákovka
rakev
žákovská
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3.6 Komparace žákovského slangu ve městě a na vesnici

V této kapitole se zaměříme na to, zda má slang na vesnici, eventuálně ve městě, 

nějaké charakteristické prvky, které ho činí jedinečným a kvůli nimž bychom mohli říci, 

že  slang  s polem působnosti  na vesnici  je  jiný  než  slang užívaný  žáky v městských 

školách.

Pokusíme-li  se  hledat  obecné  rozdíly  mezi těmito  dvěma  společenstvími,  pak 

musíme  uvést  zejména  nejednotnost  v užívání  cizojazyčných  přejímek.  Tato 

diferencovanost  je  dána  tím,  z jakých  jazyků  žáci  přejímají.  V obou  prostředích  je 

zřetelný masový vliv angličtiny, avšak zatímco v žákovském slangu na vesnici je dále 

znatelná i  obliba  prvků z němčiny,  tak  u žáků ve městě  se  germanismy netěší  velké 

přízni, což dokazuje i to, že se v městských školách před přejímky z němčiny protlačila 

latina. Druhým větším rozdílem je, že děti v městských školách upotřebovávají ve svém 

slangu širší slovní zásobu vulgárních a hanlivých slov. Žákovský slang ve městě má 

pro jednotlivá  pojmenování  delší  synonymní  řady,  což  však  pro nás - vzhledem 

k většímu  počtu  respondentů  z městských  škol - nemá  žádnou  objektivní  výpovědní 

hodnotu.
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4 Závěr

Nyní  se  budeme  věnovat  krátkému  shrnutí  celé  práce.  Uvedeme,  zda  došlo 

k naplnění, případně nenaplnění hypotéz, dále jaké nové poznatky práce přinesla a zda 

existuje možnost využít ji v budoucnu.

Jednou z našich hypotéz bylo,  že žákovský slang bude ve srovnání  se slangem 

studentským vykazovat mnoho společných rysů. To se nám během výzkumu potvrdilo, 

jelikož jsme mezi těmito slangy nezaznamenali žádný velký rozdíl, zatímco shodných 

rysů bylo mnoho, například jsou oba slangy ovlivňovány okolním světem (vliv filmů, 

internetu), hojně se v nich uplatňují přejímky z cizích jazyků, ve velké míře využívají 

zkracování, vytvářejí si neotřelé metafory a metonymie. Dále jsme se domnívali, že se 

žákovský  slang  v průběhu  let  značně  mění,  což  se  ukázalo  jako  pravdivé.  Většina 

slangismů se dokonce proměnila v mnohem větší míře, než jsme původně očekávali, jde 

například o názvy učebních předmětů, u nichž, ačkoliv se jejich názvy zdají relativně 

neměnné a ustálené, jsme zaznamenali celou řadu změn.

Z nových  poznatků,  jimiž  nás  práce  obohatila,  jmenujme  na prvním  místě 

diferencovanost  žákovského  slangu  v rámci  určité  lokality.  Původně  jsme  totiž 

očekávali,  že  slang  žáků  škol  z jedné  lokality  bude  vykazovat  maximum  stejných 

pojmenování. Avšak po porovnání, do jaké míry se slangismy v téže lokalitě shodují, 

jsme došli k závěru, že stejná je pouze základní slovní zásoba a že mezi jednotlivými 

školami existuje mnoho pojmenování, která mají platnost právě a jenom na oné jediné 

škole, kdy lze vysledovat, že některé slangismy fungují dokonce pouze v rámci jedné 

třídy. 

Dalším důležitým zjištěním je, jak moc prostupuje naším slangem expresivnost. 

Ta  totiž  protíná  celý  žákovský  slang.  V práci  zmiňujeme  expresivnost  zejména 

ve spojení  s vulgarismy,  pejorativy  a  deminutivy,  ale  je  třeba  dodat,  že  expresivní 

příznaky nesou i  jiné prostředky,  jež  jsou v práci  popsány,  jde například o metafory 

nebo o pojmenování vzniklá na základě mechanického krácení.

Jiný  poznatek  se  týká  cizojazyčných  přejímek,  kde  u žáků  stále  dominuje 

angličtina.  Ostatní  jazyky,  jakkoliv  se  v posledních  letech  diskutuje  o jejich  vlivu 
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na žákovský  a  studentský  slang,  jsou  v našem  materiálu  v naprosté  menšině. 

S přejímkami  z angličtiny  pak  souvisí  i  podíl  slovních  druhů  vyskytujících  se 

v žákovském  slangu  na Turnovsku.  Žáci  totiž  používají  velké  množství  přejatých 

adjektiv (např.  super,  good,  cool), i díky tomu se v našem slangu řadí přídavná jména 

na druhou pozici za substantiva a předběhla tak zcela suverénním způsobem slovesa.

Práce  také  poukázala  na to,  jaké jsou charakteristické  rysy žákovského slangu 

v turnovském regionu.  Kromě již  zmíněné  expresivity  a  přejímek  z angličtiny  to  je 

užívání originálních metafor a metonymií, dále pak intertextualita, z níž vyplývá, jak je 

žákovský slang hravý a zároveň poukazuje na různé inspirační zdroje (internet, film).

Protože je téma týkající se žákovského slangu velmi obsáhlé a zahrnuje i mnoho 

jiných  příznačných  rysů,  nabízí  se  rozšířit  tuto  práci  v budoucnu  o další  zajímavé 

oblasti.  Například  bychom  mohli  podrobněji  zkoumat  diferencovanost  žákovského 

slangu  v závislosti  na lokaci,  ale  i na  čase,  dále  pokusit  se  postihnout  rozdíly 

mezi slangem užívaným žáky základních škol a slangem užívaným žáky tzv.  nižších 

gymnázií nebo bychom se mohli věnovat přezdívkám.
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6 Příloha

DOTAZNÍK pro ZŠ

K jednotlivým otázkám napište vše,  co vás napadne.  Dotazník je  anonymní a 
slouží pouze jako pomůcka pro bakalářskou práci. Předem vám děkuji za mnoho 
odpovědí.

1. oficiální název školy a pojmenování, které používáš

_________________________________________________________________

2. pojmenování předmětů a známek 
(např. přírodopis - příras, 5 - buro, 4 - stolička)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. pojmenování  učitele,  spolužáka,  ředitele,  kuchařky,  školníka  a  dalších 
osob ze školního prostředí

(např. učitelka - úča, vychovatelka - vychna)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. pojmenování oblíbeného a neoblíbeného učitele 
(např. oblíbený učitel - supr účas, neoblíbená učitelka - semetrika)

_________________________________________________________________
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5. pojmenování spolužáka, kterého máš/nemáš rád a pojmenování spolužáka,
kterého obdivuješ 
(např. spolužačka, kterou obdivuji - borkyně)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. pojmenování hloupého žáka, pojmenování chytrého žáka
(např. chytrý žák - šprt)

_________________________________________________________________

7. pojmenování pro to, když jste po škole 
(např. dělat přesčas)

_________________________________________________________________

8. pojmenování školních místností, prostor
(např. jídelna - žrádelna, družina - děcák, sborovna - drbárna, školní hřiště -  
plácek)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. pojmenování dobré, zábavné hodiny a špatné, nudné hodiny 
(např. dobrá hodina - cool hoďka, nudná hodina - vopruz)

_________________________________________________________________

10. pojmenování prázdnin 
(např. jarní - jarňáky, vánoční - chrismas holyday)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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11. pojmenování žáků z nižších tříd, pojmenování žáků z vyšších tříd 
(např. žáci z nižších tříd - kuřata, žáci z vyšších tříd - mazáci)

_________________________________________________________________

12. pojmenování pomůcek žáka 
(např. cvičební úbor - dres, penál - rakev, přezůvky - křusky)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

13. pojmenování pro domácí úkol, slohovou práci, opakování učiva, cvičení 
(např. domácí úkol - domácák, opakování učiva - opáčko)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

14. pojmenování školních pomůcek
(např. počítač - písíčko, tabule - tafel)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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