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SEZNAM ZKRATEK  

⟨a⟩ - angličtina 

⟨ar⟩ - arabština 

⟨jk⟩ - jihokorejština 

⟨j⟩ - japonština 

⟨n⟩ - němčina 

adj. - adjektivum 

DVX - Dewii.veg, X - číslo videa (například DV1)  

f - femininum 

FP - Fatty Pillow 

⟨l⟩ - latina 

m - maskulinum 

N - Neomat (neologismy.cz) 

n - neutrum 

neskl. - nesklonné 

s - substantivum 

SNX - Shopaholic Nicol, X - číslo videa (například SN1) 

⟨š⟩ - švédština  

v - verbum 

ZX -  Zachy, X - číslo videa (například Z1) 
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ÚVOD 

Jako budoucí učitelka českého jazyka se přirozeně zajímám o jazykový vývoj 

a současné vlivy, které na jazyk působí. K těm patří i jazyková kultura takzvané generace 

YouTube1. Proto jsem se rozhodla ve své bakalářské práci analyzovat videa od tří mnou 

vybraných tvůrců z hlediska tvorby neologismů v jejich jazykovém projevu. Společným 

jmenovatelem zvolených autorů je zájem o módu, udržitelný životní styl a ekologii. 

K tématu práce mě přivedla má vedoucí práce Helena Chýlová, která se jazyku v online 

prostředí věnuje a podařilo se jí mě pro toto téma nadchnout. Vývoj a proměny v jazyce 

považuji za velmi aktuální téma, proto jsem od práce očekávala, že mi přinese řadu 

zajímavých zjištění a posune mě dále v mém uvažování o jazyce a jeho vývoji. Domnívám 

se také, že pro závěry vycházející z této práce najdu využití v praxi. Prostředí YouTube je 

žákům velmi blízké a výuka zaměřená na obohacování slovní zásoby by se tak díky jeho 

využití mohla stát pro žáky více atraktivní.  

 

  

 

 

1 Generace YouTube je publicismus užívaný za účelem charakterizace nastupující generace Z narozené 

po roce 1998. Zatímco autoři se často řadí ještě k mileniánům, větší část jejich publika patří ke generaci 

mladší.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. METODY PRÁCE A STANOVENÍ HYPOTÉZ 

Cílem práce je analyzovat vybrané zdroje z hlediska užívání neologismů 

a získat tak vzorek pojmenování, která budu posuzovat podle předem stanovených 

kritérií, zejména z kritéria významového a z pohledu vzniku a funkce v textu. 

Součástí práce je abecedně řazený slovník, který získaný vzorek neologismů 

sumarizuje. 

Bakalářská práce je tradičně rozdělena na dvě části, a to teoretickou část 

a praktickou část. K sepsání teoretické části jsem užila studijní metodu, která spočívá 

ve shromáždění a následném studiu zdrojů. Teoretická část tedy vychází z odborné 

literatury. Vycházela jsem zejména z práce Olgy Martincové, a to z publikace Neologizmy 

v dnešní češtině2 a z prací Ladislava Janovce. Úplný soupis použité literatury je uveden 

na konci práce. Dále jsem čerpala z odborných textů publikovaných v odborných 

časopisech a z internetových zdrojů. Praktická část je primárně založena na analýze 

zdrojů. Využila jsem metodu excerpce. Lexikální vzorek jsem získala metodou pozorování 

a následnou excerpcí, založenou na sledování vybraných vlogů3 od tří vlogerů zaměřených 

na tvorbu v oblasti životního stylu. Výsledkem pozorování je vzorek slov a slovních 

spojení, který jsem podrobila analýze dle uvedených kritérií. 

V praktické části bylo nejtěžší odlišit slova cizího původu s příznakem novosti 

od slov cizího původu, které tento příznak řadící lexikální jednotky k neologismům 

nenesou. K ověření původu slov, která jsem považovala za anglicismy, jsem využívala 

etymologický slovník Online Etymology Dictionary4, který je dostupný online. Pokud jsem 

došla ke zjištění, že se o anglicismus nejedná, pátrala jsem po původu slova pomocí 

internetového vyhledávače a překladače Google. 

 

 

2 MARTINCOVÁ, Olga. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České 

republiky, 2005. ISBN 80-86496-21-X. 

3 Univerbizovaná lexikální jednotka označující video blog. Jeho autory jsou videoblogeři (vlogeři). Viz 5. 

kapitola 

4 Online Etymology Dictionary [online]. Douglas Harper, 2020 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

https://www.etymonline.com/ 
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Jako neologismy chápu v závěru praktické části této práce taková pojmenování, 

o kterých můžeme předpokládat, že se v systému stabilizují. V širším smyslu však 

v praktické části pracuji i s okazionalismy a výrazy utvořenými jako spontánní projev 

jazykové kreativity, které se spíše nestabilizují. Ty však již nezařazuji do slovníku 

neologismů. Bylo také nutné stanovit si časově ohraničenou oblast, ze které budu 

při posuzování slov vycházet. Rozhodla jsem se tedy pro časový úsek mezi lety 

2005-2020. Do Česka se YouTube dostal až v roce 2008, spuštění platformy však datujeme 

do roku 2005. Pokusím se tedy vyřadit takové lexikální jednotky, které se objevují dříve 

a mimo kontext YouTube prostředí a komunity. Budu pracovat jen s takovými jednotkami, 

které jsou zaznamenány nejdříve v roce 2005 nebo ještě nejsou zaznamenány vůbec.5 

Abych byla schopna určit alespoň rámcově období, kdy se daný pojem v jazyce poprvé 

objevil, využívala jsem k identifikaci neologismů online databázi Neomat6. Již zachycené 

neologismy lze dohledat také prostřednictvím webového nástroje Čeština 2.07. Tento 

nástroj jsem se rozhodla pro účely této práce nevyužívat, protože jej považuji 

za nedůvěryhodný a jeho obsah není odborně spravován. Autoři hesel mohou přidávat 

výrazy bez nutnosti doložení jejich výskytu a zaznamenala jsem také, že jsou některá hesla 

vysvětlována na větách, které mají nenávistný obsah. Protože se mi takové smýšlení příčí, 

nechtěla jsem nástroj, který toto umožňuje, ve své práci využívat. Jsem si však vědoma 

toho, že lze i jeho prostřednictvím některá mnou zachycená slova dohledat. 

Lze také předpokládat, že musí nutně dojít k zařazení pojmenování, která vznikla 

mimo YouTube a jsou spojena spíše s běžným životem než s youtuberskou komunitou. 

Protože jsou to ale pojmenování, která jsou součástí slovní zásoby youtuberů a youtuberek 

a jsou jimi tedy dále šířena mezi jejich diváky, budu s nimi také v praktické části pracovat. 

Vydělení těchto slov by navíc bylo velmi problematické, domnívám se, že až nemožné. 

Uvědomuji si, že sesbíraný materiál už nemusí být zejména mladší diváckou generací této 

sociální sítě chápán jako neologismy. „Podle průzkumu AMI Digital Index z loňského 

 

 

5 U některých lexikálních jednotek mohlo dojít se vznikem YouTube jen k mírnému posunu významu. 

Zařazení těchto slov může být předmětem diskuse, přesto jsem se je rozhodla zařadit. Jedná se například 

o slovo like, které bylo již dříve spojeno s jinými sociálními sítěmi.  

6 Databáze excerpčního materiálu Neomat (2015) [online]. Verze 3.0. Praha: Oddělení současné lexikologie 

a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR. Cit. 2020-04-22. Dostupné z: http://neologismy.cz/ 

7 Čeština 2.0: Slovník, který tvoříte vy [online]. Čeština 2.0, 2008 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

https://cestina20.cz/ 
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června má osobní zkušenost s kanálem YouTube na 94 procent českých uživatelů 

internetu.“8 Pro jiné uživatele jazyka se ovšem může naopak jednat ještě o slova zcela cizí 

(u cizojazyčných přejímek) či nesrozumitelná. Zároveň považuji za nutné zmínit 

skutečnost, že vnímání příznaku novosti může být velmi subjektivní a nad některými 

z mnou zařazených pojmenování může být vedena diskuse o přítomnosti příznaku. 

Pro analýzu jsem si vybrala tři zdroje, které zahrnují dvě ženy a jednoho muže. 

Pro zahrnutí obou genderů do analýzy jsem se rozhodla zcela záměrně. Zajímalo mě, zda 

se bude užívaný jazyk tvůrce a tvůrkyň nějak zásadně odlišovat, přestože všichni tři pracují 

s velmi podobným tematickém rámcem. Při sběru dat jsem však žádné zásadní rozdíly, 

které by byly jednoznačně vázané na gender, nepozorovala. Autorky a autora jsem zvolila 

tak, aby zastupovali různé věkové kategorie. Můj výběr byl také ovlivněn kvalitou 

jazykového projevu vybraných osob. Rozhodla jsem se analyzovat jazykové projevy, které 

jsou záměrně vedeny převážně kultivovanou formou jazyka (viz kapitola 7.2.). Tedy jsem 

volila autory, kteří se prezentují převážně kultivovaným jazykovým projevem 

bez účelného nadužívání lexikálních jednotek s různými příznaky, jako je dialekt nebo 

expresivita. Projev jsem hodnotila z hlediska užívání spisovného jazyka, který u těchto 

autorů většinou převládá (včetně hovorové češtiny), a také z hlediska progresu, který 

se v jejich sebeprezentaci v průběhu let objevuje a u vybraných autorů jasně směřuje 

ke kvalitnějšímu a kultivovanějšímu projevu, než jaký měli ve svých autorských začátcích. 

Učinila jsem tak proto, že jsem chtěla získat taková slova, která jejich uživatelé sami 

považují za běžná a neváhají je zařadit do projevu, který slouží jako jejich veřejná 

prezentace. Při sledování videí jsem si později uvědomila, že na užívaný jazyk má vliv také 

téma videa. Například ve videu SN1 (My Boy Bestfriend Does My Makeup) pozorujeme 

projev uvolněnější a také téma je spíše zábavné, zatímco ve videu SN15 (KALÍŠEK? NO 

FUJ! - JEN PRO HOLKY), které je koncipováno spíše informativně, je autorčin projev 

soustředěnější, a tedy méně uvolněný. To se projevilo i v přítomnosti novotvarů. Zatímco 

v prvním videu se objevuje hapax legomenon (mezioční stín9), ve druhém videu se taková 

 

 

8 YouTube slaví 15 let. Návykový portál změnil svět, "lidové celebrity" chrlí i v Česku. In: Aktuálně 

[online]. Economia, 2020, 13. 2. 2020 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/15-let-od-vzniku-youtube-vse-co-potrebujete-

vedet/r~85c4b8d64db011eaac60ac1f6b220ee8/v~sl:9c69fb674343ce12c08cb826ca9ccd0a/ 

9 SN1 
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jazyková kreativita vůbec neprojevuje. Sběr jsem tedy provedla na materiálu vlogů 

z oblasti životního stylu. Všechny tři zdroje pracují s tématy týkající se módy a kosmetiky, 

udržitelného životního stylu a cestování. Všechna tato témata jsou mi blízká, a to je také 

důvod, proč jsem se rozhodla právě takto zaměřené zdroje zvolit. Předpokládala jsem také, 

že díky širokému tematickému rámci v tvorbě autorů bude mnou sesbíraný materiál 

dostatečně pestrý a zajímavý. 

Data pro analýzu byla sbírána v období od 1. 12. 2019 do 9. 3. 2020. Excerpce 

neologismů trvala asi 20 hodin a získala jsem 153 neologismů. Protože se jedná o materiál, 

který mohou jeho autorky a autor libovolně spravovat, je možné, že nebude v pozdějším 

období některé zdroje možné dohledat, protože se je jejich autor rozhodne stáhnout. 

Pracovala jsem s uživatelskými účty Shopaholic Nicol, Zachy a Dewii.veg. Z tvorby 

Shopaholic Nicol jsem jako vzorek vybrala 15 videí (SN1 – SN15), která publikovala 

v období od 16.3.2014 do 22. 6. 2018. Její ranou tvorbu jsem nemohla zkoumat, protože ji 

autorka sama z YouTube stáhla. Z tvorby nejmladšího vybraného autora, Zachyho, jsem 

jako vzorek vybrala 20 videí (Z1 – Z20) z období od 1. 5. 2015 do 4. 3. 2020. Také 

u autorky Dewii.veg jsem pracovala se vzorkem 20 videí (DV1-DV20), které publikovala 

v období od 19. 1. 2015 do 3. 11. 2019. Důvodem, proč jsem u první autorky pracovala 

s menším počtem videí, je skutečnost, že značnou část jejího obsahu z YouTube odstranila, 

a tematicky velmi podobná videa, která na jejím uživatelskému účtu zůstala, mi již 

nepřinášela žádná nová zjištění. Proto jsem sběr v tomto případě zastavila na 15 videích. 

Výběr videí byl náhodný. Snažila jsem se však vybrat alespoň jedno video z každého roku. 

Z výběru jsem vyřazovala pouze ta videa, kde nebyl zachycen žádný mluvený projev. 

Pro vypracování této práce bylo také potřeba stavit si základní hypotézy. Rozhodla 

jsem se pro následující tři. Předpokládala jsem, že většina neologismů pozorovaných 

na vybraném materiálu bude pocházet z angličtiny a bude se tedy jednat o přejímky nebo 

kalky. Dále jsem si stanovila předpoklad, že se v mluvě youtuberů budou objevovat 

aktualizační snahy a určitá část jimi užívaných neologismů tak vznikla za účelem 

ozvláštnit jejich jazykový projev. Očekávala jsem také, že se v mluvě vybraných zdrojů 

vždy objeví alespoň jeden okazionalizmus, a to pravděpodobně v podobě autorského 

slova/pojmenování skutečnosti. 
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2. VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

K pochopení charakteru zkoumané oblasti je třeba porozumět významu 

a konotacím klíčových pojmů. Proto se v následující kapitole budu věnovat jejich 

vymezení. Za klíčové pojmy považuji v tomto případě pojmenování, která jsou vztažena 

přímo k obsahu sdílenému prostřednictvím YouTube a zároveň se s nimi můžeme setkat 

v kategorii životního stylu. Dále tedy v této části vymezím pouze tyto pojmy: YouTube 

(jůtub10), youtuber/youtuberka (jůtuber/jůtuberka), videobloger/videoblogerka 

(videoblogger/videobloggerka), vloger/vlogerka, influencer/influencerka, beauty youtuber 

/youtuberka (bjůty jůtuber/jůtuberka). Jak je z výčtu vidět, označení osob zachovávají 

genderovou pluralitu, přestože anglický jazyk, ze kterého byla přejata, má pro všechny 

rody pouze jeden neutrální výraz. „Anglicismy se objevují jako součást všech vrstev slovní 

zásoby, výraznou úlohu hrají v některých odborných sférách (terminologie počítačová 

a nových technologií aj.), ale i ve slanzích a v běžné komunikaci některých sociálních 

skupin (výrazně se anglicizuje např. mluva mládeže, ale i mluva úředníků státní správy, 

zaměstnanců velkých firem a nadnárodních korporací apod.). Jako příklad přejímek 

(adaptovaných i neadaptovaných) můžeme uvést — boss ‚šéf‘, fast food, feeling ‚procítěná 

interpretace hudby‘, feminita ‚ženství‘, goodwill ‚dobrá pověst, zejm. firmy, podniku, zboží 

apod.‘, hot dog, image/imidž, last minute, leasing/lízing, notebook/noutbuk, snowboard, 

toaster ‚toustovač‘ a další.“11 Všechny tyto klíčové pojmy považujeme za neologismy. 

Ani jeden z těchto výrazů přitom nenajdeme ve slovníku neologismů z roku 2004, který 

pracuje s daty sesbíranými mezi lety 1996–2002.12 Jedná se totiž o neologismy, které se 

do naší slovní zásoby dostaly teprve nedávno a jsou v rámci rozdílných společenských 

kruhů vnímány odlišně. Zatímco uživatelé YouTube jsou s nimi obeznámeni a zařazují je 

do svého běžného slovníku, pro jinou skupinu lidí, která se v tomto prostředí pohybuje 

zřídka nebo vůbec, se může jednat o slova téměř nebo úplně neznámá. O neologismech 

totiž můžeme uvažovat takto: „Jejich přesné vymezení je obtížné (často velmi subjektivní) 

 

 

10 Inovativní forma slova použitá například v publikaci Já, JůTuber (CHVÁLA, Tomáš. Já, JůTuber. 

V Praze: CooBoo, 2015-. ISBN 978-80-7544-224-6.).  

11 JANOVEC, Ladislav. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč. 2007, 

90(2), 57-66. 

12 MARTINCOVÁ, Olga. Nová slova v češtině: slovník neologizmů. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-

1168-4. 
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a hranice mezi nimi a slovy „časově neutrálními“ není přesně dána. Okamžitý stav jazyka 

po této stránce vlastně neznáme (nelze říci, která slova právě teď vznikla, byla nově 

přejata nebo sémanticky či formálně adaptována), proto hodnotíme jako neologismy ta 

pojmenování, od jejichž vzniku či přejetí nás dělí nepříliš dlouhý časový odstup.“13  

Youtuber/youtuberka (jůtuber/jůtuberka) je pojem označující autora nebo 

autorku videobsahu, který je publikován na internetovém serveru YouTube. Řada autorů 

a autorek má z publikování videí finanční příjmy a celá řada úspěšných youtuberů 

a youtuberek se tvorbou videoobsahu živí. Pojem lze tedy vysvětlit i jako nově vzniklé 

povolání či živnost. „Aby mohl youtuber vydělávat, musí se dostat do Partnerského 

programu YouTube. Podmínkou je dosažení hranice 1000 odběratelů a 4000 platných 

hodin sledování veřejných videí za posledních 12 měsíců a kanál musí splňovat zásady 

a pokyny YouTube, například nesmí zveřejňovat nenávistný, násilný či sexuální obsah 

a porušovat autorská práva. Poté vydělává na reklamách, které vybírá YouTube a který 

také posílá peníze. Youtuber může také prodávat reklamní předměty, youtubeři si 

vydělávají i natáčením videí na zakázku či tím, že jejich obsah sledují předplatitelé služby 

YouTube Premium.“14 Inovativní podoba slova psaná s J (jůtuber), která vznikla 

zachycením zvukové podoby slova, je uživateli aktivně využívána. Tuto skutečnost nám 

dokládají jednak komentáře pod videi, které tuto formu slova často zachycují a jednak 

literatura, která se tématu youtuberství věnuje. Slovo jůtuber můžeme najít například 

v publikaci Já, JůTuber15. Adaptovaná podoba tvaru youtube se pak, jak je vidět na dalších 

pojmech, projevuje i ve slovech příbuzných. 

YouTube (Jůtub) je internetový server založený v roce 2005. „Účelem 

internetového portálu bylo původně volné sdílení domácího videa. Postupně se ale jeho 

záběr rozšiřoval o hudební klipy, filmy či videohry a z čistě zábavné služby se stala i služba 

veřejná. Svůj videokanál zde má dnes například i anglická královna, americký prezident či 

 

 

13 SVOBODOVÁ, Diana. Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009. s. 99. ISBN 978-80-7368-732-8. 

14 YouTube slaví 15 let. Návykový portál změnil svět, "lidové celebrity" chrlí i v Česku. In: Aktuálně 

[online]. Economia, 2020, 13. 2. 2020 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/15-let-od-vzniku-youtube-vse-co-potrebujete-

vedet/r~85c4b8d64db011eaac60ac1f6b220ee8/v~sl:9c69fb674343ce12c08cb826ca9ccd0a/ 

15 CHVÁLA, Tomáš. Já, JůTuber. V Praze: CooBoo, 2015-. ISBN 978-80-7544-224-6. 
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papež.“16 V současné době funguje YouTube jako sociální síť, na které lze sdílet 

videoobsah nejrůznějšího typu. Obsah je uživatelům YouTube poskytován zdarma a bez 

nutnosti přihlášení. Uživatelé, kteří mají na YouTube uživatelský účet mohou nejen sdílet 

videa, ale také vkládat komentáře, označovat videa, která se jim líbí pomocí tlačítek „like“ 

(líbí se mi to) a „dislike“ (nelíbí se mi to) a sledovat/ odebírat17 jiné uživatele. Autoři 

mohou být podle počtu odběratelů a také podle počtu shlédnutí za svá videa honorováni 

a společnosti si je podle těchto ukazatelů také vybírají jako influencery, viz další pojmy. 

Videobloger/videoblogerka (videoblogger/videobloggerka) je vlastně 

synonymem pojmu youtuber/youtuberka (jůtuber/jůtuberka). Lze jej definovat jako tvůrce 

či tvůrkyni videobsahu, který nahrazuje nebo doplňuje psaný blog. Videa autoři obvykle 

publikují na serveru YouTube. Většinou se jedná o alternativu k osobním nebo zájmovým 

blogům, které byly před nástupem generace YouTube populární.  

Vloger/vlogerka jsou alternativní pojmy využívané pro tvůrce videí. Viz předchozí 

pojem. Jedná se o projev jazykové ekonomie, univerbizace (videobloger – vloger). 

Influencer/influencerka jsou označení, která jsou v online prostoru sociálních sítí 

využívána k pojmenování osob, které využívají svůj vliv (anglicky influence) vycházející 

z počtu jejich odběratelů (sledujících, fanoušků) k propagaci komerčních výrobků a služeb.  

I tento pojem lze definovat jako nově vzniklé povolání, protože pro řadu autorů tvoří 

plnohodnotný příjem. Jedná se tedy o živnost18. Zjednodušeně lze říci, že si společnosti 

i živnostníci tyto osoby najímají, aby propagovali jejich produkty a služby autenticky 

v rámci jimi vytvářeného obsahu a zvýšili tak povědomí o značce či odbyt zboží/služby. 

Z časového hlediska se jedná o mladší novotvar, který do našeho jazyka přichází až 

v posledních letech, zejména s nástupem platformy Instagram19. 

 

 

16 YouTube slaví 15 let. Návykový portál změnil svět, "lidové celebrity" chrlí i v Česku. In: Aktuálně 

[online]. Economia, 2020, 13. 2. 2020 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/15-let-od-vzniku-youtube-vse-co-potrebujete-

vedet/r~85c4b8d64db011eaac60ac1f6b220ee8/v~sl:9c69fb674343ce12c08cb826ca9ccd0a/ 

17 Odebírat uživatele znamená být zapsán na jeho seznamu odběratelů (většinou fanoušků) a dostávat 

upozornění na nejnovější videa autora. 

18 Jejich činnost podléhá živnostenskému úřadu.  

19 Sociální síť založená zejména na sdílení fotografií a obrázků a natáčení krátkých příběhů ze života 

uživatelů. 
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Beauty youtuber /youtuberka (bjůty jůtuber/jůtuberka) jsou pojmy, které 

pracují se specifickým znakem tvorby youtuberů a youtuberek. Zatímco autoři a autorky, 

kteří vytvářejí videa s herním obsahem jsou nazývání gameři/gamerky nebo herní 

youtubeři/youtuberky, autoři a autorky kteří se zabývají tématem krásy, péče o tělo, 

kosmetikou či módou, jsou nazýváni beauty youtubery/youtuberkami (bjůty 

jůtubery/jůtuberkami). I toto označení vychází z angličtiny (beauty – krása). Patří 

do oblasti lifestylových tvůrců, tedy tvůrců, kteří se věnují životnímu stylu. Můžeme se 

setkat také s variantou slova beauty, která se zapisuje jako jeho zvuková podoba, tedy 

bjůty. S tímto výrazem se můžeme setkat například u youtuberky Get The Louk20, která jej 

dokonce využila pro pojmenování svého produktu a svým fanouškům tak nabízí „Bjůty 

diář21“ 

  

 

 

20 Vlastním jménem Lucie Dejmková, blogerka a youtuberka zaměřená na téma krásy.  

21 GetTheLouk. Bjůty Diář aneb jak na beauty rutinu | #jetovtobě In: Youtube [online]. Zveřejněno 28. 09. 

2018 [vid. 2020-10-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Q_s9UVkjgiU&t=7s 
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3. STRATIFIKACE NÁRODNÍHO JAZYKA 

Národní jazyk slouží ke komunikaci národních příslušníků, mezi něž 

z historického hlediska řadíme jak obyvatele Čech, tak Moravany, Slezany a obyvatele 

žijící v zahraničí. „Představuje široký soubor výrazových prostředků, který je možno 

nazírat jak z hlediska čistě lingvistického, tak z hlediska komunikačního s ohledem na to, 

jaké typy komunikačních potřeb jeho jednotlivé složky plní, a konečně s i s ohledem na 

aspekty sociolingvistické.“22 Stratifikační model národního jazyka je především 

lingvistický. 

Z druhé poloviny dvacátého století vychází hierarchicky uspořádaný model 

stratifikace jazyka, který rozlišuje strukturní a nestrukturní útvary češtiny. S tímto dělením 

pracuje také Nový encyklopedický slovník češtiny23. Mluvíme-li o útvarech národního 

jazyka, můžeme tedy mluvit o strukturních útvarech24 (varietách25), kam patří standardní 

čeština i nestandardní čeština, a útvarech nestrukturních (poloútvarech), mezi nimiž 

najdeme obecný slang, profesní mluvu, zájmový slang i argot.  

3.1 STRUKTURNÍ ÚTVARY ČEŠTINY 

Rozdělení na strukturní a nestrukturní útvary češtiny je jedna z možností 

stratifikace národního jazyka. Strukturní útvary národního jazyka mají úplnou jazykovou 

strukturu. To znamená, že jsou u nich zastoupeny všechny jazykové roviny, tedy mají 

vlastní gramatiku.  Ke strukturním útvarům jazyka patří spisovná čeština. Spisovný jazyk 

lze definovat jako „Systém jazykových prostředků, které jsou celonárodně užívány 

především v psané formě a v oficiálních projevech mluvených. Spisovná čeština je 

centrálním, a to regulovaným útvarem národního jazyka, kulturní varietou s vyšší sociální 

prestiží; plní i funkci integrační, národně reprezentativní a kulturotvornou. Je kodifikována 

v mluvnicích, slovnících, pravidlech pravopisu a výslovnosti. Současný koncept spisovné 

češtiny vychází z funkčně strukturní teorie spisovného jazyka; v č. lingvistice byl 

 

 

22 KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ, ed. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 1111. ISBN 978-80-7422-480-5. 

23 KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ, ed. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-480-5. 

24 S termínem útvar pracuje ve své práci například Marie Čechová.  

25 S termínem varieta pracuje ve své práci například František Daneš.  
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dlouhodobě propracováván.“26 Spisovná čeština je nestejnorodým útvarem, v jehož jádru 

stojí slova neutrální. Součástí spisovné češtiny je také čeština hovorová i knižní.  

Hovorová čeština je prostředkem naší běžné denní komunikace, v rámci které 

uživatelé jazyka příliš nedbají na kodifikované pojetí spisovného jazyka. Proto často 

dochází k mísení spisovných a nespisovných komunikačních prostředků, což vymezení 

pojmu hovorová čeština lingvistům ztěžuje. Marie Čechová shrnula mluvenou podobu 

spisovného jazyka následovně: „Mluvená forma spisovné češtiny zpravidla neobsahuje 

archaické ani knižní prvky, naopak má mnoho rysů společných s češtinou nespisovnou. 

Především má prvky neutrální, tj. prvky použitelné v projevech mluvených i psaných, 

prostředky slohově nepříznakové (srov. Nádraží, silnice, škola, židle, mluvit, chodit, 

píšu…), je jich většina, a prostředky hovorové: základka (=základní škola), kilo 

(=kilogram), koukat, tvary děkujou, líp…“27 Pokud bychom chtěli vymezit samotný pojem 

hovorová čeština, musíme se poohlédnout po pracích, které řeší funkční rozvrstvení jazyka. 

Havránek například o hovorové češtině píše jako o funkční vrstvě, která je nástrojem 

běžného hovoru.28 Dnes je však pojem hovorová čeština vnímán mezi lingvisty velmi 

nejednotně a spíše se od něj upouští.29 Vzhledem k charakteru této práce se přikláním 

k chápání hovorové češtiny jako mluvené formy spisovného jazyka v rozsahu, jak jej chápe 

Marie Čechová.  

Nestandardní čeština funguje jako pojem zastřešující češtinu obecnou, 

interdialekty a dialekty. „Termín „obecná čeština“ má jisté nedostatky. Původně bylo toto 

adjektivum chápáno ve smyslu „řeč obecných, tj. prostých, neurozených občanů“ 

(v protikladu k češtině spisovné vyšší), nyní se však chápe ve významu „všeobecně 

užívaná“. Tuto dvojtvářnost formuloval už Havránek (1936-1938): Obecná čeština ve 

 

 

26 SVOBODOVÁ, Jana. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci. Ostrava: Ostravská 

univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7464-019-3. 

27 Obecné výklady. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011, 

s. 23. ISBN 978-80-7235-413-9. 

28 Iva Nebeská (2017): SPISOVNÁ ČEŠTINA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), 

CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z: 

https://www.czechency.org/slovnik/SPISOVNÁ ČEŠTINA (poslední přístup: 23. 4. 2020) 

29 HOFFMANNOVÁ, Jana. Česká hovorovost a hovorová čeština (v kontextu dalších slovanských jazyků). 

Slavia [online]. 2013, 82(1-2), 125-136 [cit. 2020-04-23]. ISSN 0037-6736. Dostupné z: 

http://ezproxy.nkp.cz/login?auth=shibboleth&url=https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=38283 
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dvojím funkčním vztahu. V poměru k lokálním nářečím plní úkol kojné a do jisté míry tak 

supluje spisovný jazyk. A v poměru ke spisovnému jazyku plní úkol jazyka lidového, 

a kromě toho se svou funkcí odlišuje od hovorové vrstvy spisovné.“30 Obecná čeština 

v některých svých aspektech plynule navazuje na podobu mluveného spisovného jazyka. Je 

to způsobeno pohybem jednotlivých lexémů po pomyslné ose spisovnosti/nespisovnosti. 

Stejně jako pojem hovorová čeština je tedy i pojem obecná čeština chápan různě a jeho 

vymezení je problematické. „Rozhraničení mezi jednotlivými útvary je založeno na 

zobecnění: velmi mnoho jaz. prvků je pro všechny útvary společných, pravidelné rozdíly 

jsou nejlépe zaznamenány na úrovni foneticko‑fonologické a morfologické. Prostupná je 

zejména hranice mezi obecnou češtinou vyššího typu a hovorovou podobou jazyka 

spisovného, u lexika i mezi obecným slangem a hovorovou vrstvou (hovorově) 

spisovnou.“31 Od spisovného jazyka se odlišuje kromě lexikálního a syntaktického 

hlediska také z hlediska fonetiky a morfologie. Právě na základě těchto hledisek ji lze 

postavit mimo vymezení mluvené podoby spisovného jazyka, hovorové češtiny chcete-li. 

Samotný pojem dialekt pak chápeme jako geograficky vymezený útvar národního jazyka, 

který se vyskytuje vázaně na lokalitu. Interdialekt představuje vývojový nebo přechodový 

útvar/varietu, která je výsledkem určité nivelizace dialektů. Ztrácí některé své specifické 

znaky a rozšiřuje se do slovníků uživatelů v širším geografickém prostoru.  

3.2 NESTRUKTURNÍ ÚTVARY ČEŠTINY 

Nestrukturní útvary národního jazyka můžeme označit jako takzvané poloútvary, 

a to proto, že nemají vlastní gramatiku a nejsou tedy zastoupeny ve všech jazykových 

rovinách. Nestrukturní útvary však mají specifické lexikum, které zahrnuje sociolekt, slang 

i profesní mluvu. Sociolekty nedisponují vlastními mluvnickými prostředky a jsou tedy 

realizovány pomocí strukturních útvarů, nejčastěji hovorového jazyka. Rozdělují se 

na argot, profesní a zájmovou mluvu a obecný slang. Argot je označení pro konkrétní 

skupinový slang, který se objevuje v takzvaně kriminálním prostředí. Jde o specifický 

jazyk, který slouží ke kódované komunikaci. Objevuje se u vězňů, narkomanů, prostitutek, 

 

 

30 DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 15. ISBN 80-200-0617-6. 

31 Marie Krčmová, Jan Chloupek (2017): NÁRODNÍ JAZYK. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana 

Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z: 

https://www.czechency.org/slovnik/NÁRODNÍ JAZYK (poslední přístup: 23. 4. 2020) 



19 

 

kriminálních živlů aj. Obecný slang je tedy pojmem širším, který pojímá nejrůznější 

skupinové slangy vázané na konkrétní komunitu a prostředí. Specifickým je v tomto 

ohledu slang pracovišť, který označujeme jako profesní mluvu. Profesní mluva je 

projevem jazykové kreativity spojené s konkrétním povoláním, pracovní pozicí nebo 

podnikem. Vznikají tak takzvané profesionalismy, které se chovají stejně jako odborné 

termíny. Obdobně vymezujeme také zájmový slang (například akvaristický, modelářský 

…) „Z hlediska sociolingvistického je u sociolektu výrazná funkce spojující společenství 

uživatelů, přičemž jeho postupné zvládání a event. vlastní přínos k němu je spojen 

s postupným začleňováním jedince do skupiny. Současně je přítomna i funkce vymezující – 

malá až žádná srozumitelnost výraziva mimo skupinu ji vymezuje proti ostatním, 

„nezasvěceným“. Tato funkce je nápadná zvláště u skupin různou měrou uzavřených.“32 

Pro všechny tyto nestrukturní útvary je typická určitá míra expresivity a jazyková hravost 

uživatelů jazyka.  

  

 

 

32 Jaroslav Hubáček, Marie Krčmová (2017): SOCIOLEKT. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová 

(eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z: 

https://www.czechency.org/slovnik/SOCIOLEKT (poslední přístup: 23. 4. 2020) 
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4. ČASOVÉ HLEDISKO JAKO VRSTVA VE SLOVNÍ ZÁSOBĚ 

Další možnost stratifikace představují vrstvy ve slovní zásobě. Jazykové prostředky 

můžeme rozdělit do kategorií podle toho, zda jsou nositeli určitého příznaku či zda jsou 

neutrální. „Příznakovost se může zakládat na příslušnosti lexikální jednotky k některému 

z útvarů či poloútvarů národního jaz., k typu komunikace, k jednotlivým stylům a stylovým 

vrstvám (příznakovost je z tohoto hlediska mj. vázána na osu spisovnost ‒ nespisovnost), 

dále na její schopnosti vyjádřit citové, hodnotící a volní postoje mluvčích a též na reflexi 

časové platnosti a frekvenčního aspektu.“33 Jednotlivé vrstvy se běžně 

překrývají. S ohledem na téma práce se soustředíme podrobněji pouze na hledisko časové. 

Z časového hlediska vnímáme jazyk jako neustále se měnící entitu, která měla svou 

podobu v minulosti a bude ji mít i v budoucnosti, i když nám třeba není zatím zcela zjevná. 

Pohyb v jazyce je způsoben jednak změnami v samotném jazykovém systému, tak, a to 

zejména, společensko-kulturními vlivy na jazyk. Dle časové platnosti tak můžeme vymezit 

jednu charakteristickou vrstvu slovní zásoby národního jazyka. (Další vrstvy se vymezují 

podle původu, podle příslušnosti k jiným útvarům národního jazyka, frekvence užití, 

slohové příznakovosti a citovosti.) Slovní zásobu tedy z tohoto hlediska rozdělujeme 

na slova zastaralá (archaismy a historismy) a slova nová (neologismy). „Archaismy 

a neologismy tvoří společnou vrstvu, jejíž oba póly se vylučují: slovo nemůže být 

archaismem i neologismem současně. Ostatní znaky se překrývají postupně. Slovo tedy 

může být slangové, archaické (nebo neologické), citové, cizí, řídké.“34 

Slova zastaralá jsou taková pojmenování, která již nejsou uživateli využívána nebo 

jsou užívána zřídka a systematicky je nahrazují jiná, aktualizovaná pojmenování, případně 

ani nahrazována nejsou (pojmenovaná skutečnost už neexistuje, časté u technologií). 

Nepatří jsem však slova mrtvá, ta tvoří svou vlastní skupinu. Mrtvá slova jsou taková 

pojmenování, jejichž znění ani význam není běžnému uživateli současného jazyka znám. 

„Archaismy jsou pojmenování vytlačovaná z užívání jiným slovem běžným a živým. 

 

 

33 Zdeňka Hladká (2017): LEXIKON. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - 

Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/LEXIKON 

34 HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, s. 30. 

Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). 
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Představují tedy příznakové synonymum k synonymu neutrálnímu.“35 Samotné archaismy 

můžeme ještě podle míry stárnutí, a to na zastarávající a poněkud zastaralá. Dle jazykové 

struktury je lze dělit na archaismy hláskové, lexikální, sémantické a slovotvorné.36 Jako 

historismy označujeme pojmenování, která vyjadřují skutečnost již zaniklou. 

„Pro historismy je příznačné, že je můžeme seskupovat do věcných okruhů, protože právě 

souvisí se společenským životním stylem.“37 Patří mezi ně již neexistující povolání, názvy 

husitských zbraní, pojmenování zastaralých technologií a další. Slova zastaralá jsou 

využívána ve stylu uměleckém a odborném, ale také jako ozvláštňující či emociálně nabitý 

prostředek komunikace v jazyce běžného uživatele národního jazyka.  

Nová slova stojí na druhém pólu pomyslné časové osy jazyka. „Jsou to slova 

užívaná nejprve menším okruhem uživatelů, někdy dokonce jen jedním autorem. Postupně 

se šíří, a jakmile vejdou do obecného užívání, ztrácejí příznak novosti. To se ději někdy 

rychleji, jindy pomaleji.“38 V některých případech k rozšíření nově utvořeného tvaru vůbec 

nedojde. Vyhodnocení, zda se jedná nebo nejedná o neologismus, je velmi subjektivní. 

Obecně můžeme tvrdit, že jako neologismus lze označit takové pojmenování, které dosud 

není součástí lexikální zásoby, ale zároveň má potenciál se její součástí stát. Neologismům 

a jejich současnému postavení v jazykovém systému se budeme věnovat v následující 

podkapitole šířeji.  

  

 

 

35 HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, s. 41. 

Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). 

36 Tamtéž 

37 HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, s. 42. 

Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). 

38 HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, s. 43. 

Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). 
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5. VYMEZENÍ POJMU NEOLOGISMUS A FUNGOVÁNÍ 

NEOLOGISMU V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ 

Neologismy, které vznikají v globálním světě internetu, jsou nedílnou součástí 

národního jazyka. S nárůstem zájmu o komunikační kanály internetu se zvětšuje i prostor 

pro vytváření a šíření nových slov, jejichž původ je často ovlivněn právě globálním 

prostředím, kterým internet bezpochyby je. V současné době patří k nejoblíbenějším 

komunikačním kanálům online prostoru sociální sítě, které umožňují uživatelům nahrávat, 

sdílet a prohlížet obsah od textů, fotografií po videa. Dříve oblíbené blogy s textovým 

případně obrazovým obsahem dnes čím dál tím častěji doplňují, nebo úplně nahrazují, 

video blogy, takzvané vlogy, sdílené prostřednictvím webové stránky YouTube nebo 

podobných platforem. Autoři audiovizuálních příspěvků nahrávaných na YouTube jsou 

souhrnně nazýváni youtubeři a youtuberky a jejich obsah je denně distribuován 

až milionům diváků. Youtuberství lze v současné době klasifikovat také jako profesi. 

Setkat se můžeme i s z angličtiny přejatým termínem influencer, který můžeme volně 

přeložit jako ten, který ovlivňuje. Poslední zmíněný termín je příhodný i v souvislosti 

s tématem této práce. Autoři vlogů se totiž mohou stávat influencery i na poli jazykovém. 

Takto rozmanité prostředí má totiž nesporný vliv na mluvu jeho uživatelů a dá se také 

předpokládat, že mluva youtuberů ovlivňuje mluvu jejich diváků. 

Neologismy jsou tématem, kterým se lingvisté zabývají poměrně často. Svědčí 

o tom například výčet literatury uvedený v publikaci Neologizmy v dnešní češtině39, který 

začíná již v období Pražského lingvistického kroužku po současné publikace řady autorů, 

mezi něž patří i autorka textu, Olga Martincová. Právě Olga Martincová vymezuje 

neologismus takto: „Termínem neologismus se převážně označují prostředky lexikální, 

které se charakterizují jako nové. Podstata neologismů se nejčastěji vidí buď v tom, že 

neologismy pojmenovávají nový předmět, jev skutečnosti, že obohacují vyjadřovací 

prostředky jazyka, nebo se její určení přenáší do roviny stylistické, kde se neologismy 

stavějí do protikladu k archaismům. …. Rozdíly ve vymezení neologismů vyplývají 

především z toho, je-li při jejich studiu východiskem diachronní pohled na jazyk, nebo 

 

 

39 MARTINCOVÁ, Olga. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České 

republiky, 2005. ISBN 80-86496-21-X. 
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pohled synchronní.“40 Z diachronního hlediska jsou pro nás tedy neologismy slova, která 

nejsou součástí slovní zásoby předešlého období, které si při výzkumu musíme vytyčit. 

Ze synchronního hlediska se pak jedná o lexikální jednotky, u kterých předpokládáme, že 

mají potenciál stát se součástí jazykového systému ve smyslu langue.  

František Čermák upozorňuje na pozitivní a negativní změny v jazyce spojené se 

vznikem neologismů. „Pojem neologismus jednostranně orientuje pozornost 

na „pozitivní“ změny v jazyce přinášející něco nového, popř. změněného, i když vývoj 

jazyka vždy zároveň znamená i změny „negativní“, v jejichž důsledku se z jazyka vedle 

novostí současně i něco ztrácí (a slova se přestávají užívat) či mění; tato druhá stránka 

mince (jakýsi negativní neologismus) se nezdůrazňuje.“41 Zároveň však potvrzuje definice 

jiných autorů, když souhlasí, že se jedná o relativní časově závislý pojem, který je těžké 

vymezit. Upozorňuje také na rychlost, s jakou může neologismus přejít do běžné slovní 

zásoby nebo dokonce do množiny zastaralých slov. Všímá si také určitého paradoxu, který 

zkoumání neologismů přináší. Lexikograf totiž nutně nově vzniklý lexém nebo lexikální 

jednotku zaznamená až nějakou dobu po jejím vzniku. K jeho zpracování a zanesení 

například do slovníku je proces ještě delší. Ve chvíli, kdy je tedy publikován a popsán jako 

neologismus, už jím ve skutečnosti nemusí, a skutečně často není, vůbec být. Za tu dobu 

se z něj může stát jednotka běžné slovní zásoby, anebo se vůbec nemusí uchytit a zcela 

vymizí. S tím souvisí zejména módnost jazyka, které rozhoduje, zda se lexém stane 

součástí jazykového systému nebo zůstane na jeho periferii či z něj úplně vypadne. I slova, 

která jsou již pro určitou skupinu uživatelů součástí běžné slovní zásoby, mohou být 

považována za novotvary. Jiná skupina uživatelů, která se s těmito lexémy běžně 

nepotkává, je může stále považovat za neologismy. To je jen jeden z dalších faktorů, proč 

je neologismus tak těžké vymezit, zachytit a zpracovat.  

Způsob, jakým neologismy popisuje Diana Svobodová, asi nejvíce vyhovuje 

potřebám této práce. „Potřeba pojmenování nových skutečností v souvislosti s mimo 

jazykovým vývojem v mnoha sférách vyvolává také potřebu tvoření nových jazykových 

 

 

40 MARTINCOVÁ, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. 1. Praha: Univerzita 

Karlova, 1983, s. 11-12. 

41 ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. 1. Praha: Lidové noviny, 2010, s. 219.  

ISBN 978-80-7422-020-3. 
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(resp. lexikálních) prostředků, označovaných jako neologismy (resp. neologizmy), které 

obvykle navazují svou formou nebo obsahem buď na prvky domácí, nebo na starší nebo 

novější cizojazyčné přejímky. Výrazy přejaté zcela nově jsou za neologismy po určitou 

dobu považovány vždy.“42  

Následující citace pochází z roku 2003, tedy z doby, kdy ještě nebylo možné 

YouTube zařadit do výčtu nových medií. „Nové komunikační prostředky, jako jsou 

Internet, e-mail, mobilní telefony, včetně jejich vzájemného propojení (wapu) jsou pro 

neologický výzkum významné jednak jako mimojazykový objekt stimulující vznik nových 

pojmenování, jednak jako komunikační kanál, který podporuje rychlé šíření novotvarů 

s různým původem, různou mírou adaptace a různými komunikačními 

charakteristikami.“43 V současné době je již patrné, že právě platforma jako YouTube je 

v době globalizace silným zdrojem neologismů. Toto prostředí také naplňuje předpoklad 

rychlé proměny jazyka a jeho demokratizace a intelektualizace, s níž souvisí také nárůst 

přejímek. Zajímavé je, že zde dochází k oběma jevům, a to i přesto, že se projevují 

opačnými procesy. Na jedné straně se setkáváme se slovy jako tutoriál44 nebo challenge45, 

které jsou výsledkem intelektualizace jazyka, a zároveň pozorujeme slova jako transka46 

nebo instáč47, která jsou projevem demokratizace jazyka. Slova na internetu vznikají 

a zanikají rychleji, než je tomu v off-line prostředí. Obsah sdílený na YouTube vidí 

najednou stovky, tisíce až miliony uživatelů a je tak větší šance, že se řečový vzor autorů 

rozšíří i mezi jejich sledovatele. V řadě příkladů můžeme kopírování řečového vzoru 

youtubera nebo youtuberky pozorovat na vzorku komentářů pod publikovanými videi. 

Například pod videem SN9 se objevuje komentář od uživatelky Terrisplanet „Skvělý video 

 

 

42 SVOBODOVÁ, Diana. Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009. s. 99. ISBN 978-80-7368-732-8. 

43 RANGELOVA, Albena. Nové komunikační prostředky jako zdroj internacionálního lexika. In: 

RANGELOVA, Albena a Zdeňka TICHÁ. Internacionalizmy v nové slovní zásobě: sborník příspěvků z 

konference, Praha, 16.-18. června 2003. Praha: Akademie věd České republiky, 2003, s. 229. ISBN 80-

86496-11-2. Dostupné také z: http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:6eadfbf0-5c3b-11e5-bf4b-

005056827e51 

44 Návod, postup výroby 

45 Výzva  

46 Travestita, transgender osoba 

47 Jiný výraz pro Instagram  
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:-) Už se těším na haul ;-)“48. Autorka ve videu několikrát zmiňuje, že příštím videem 

bude ukázka nového oblečení a kosmetiky, kterou nazývá slovem haul49. Zároveň zde 

vzniká velké množství slov, která jsou použita pouze jednou, nebo zřídka, a to za účelem 

ozvláštnění projevu nebo vyšší specifikace pojmenovávané skutečnosti. Tato slova či 

slovní spojení nejsou opakovaně používána ani samotným autorem a jejich vznik je zcela 

náhodný. Jedná se o tvary ve smyslu hapax legomenon. Dynamice jazyka současných 

vlogerů/vlogerek a youtuberů/youtuberek se ve svém článku věnuje Helena Chýlová. 

Všímá si například, že „Z aspektu jazykového můžeme v příspěvcích očekávat 

charakteristické rysy mluvenosti: užívání různých variet národního jazyka, především 

obecné češtiny a sociolektismů podle zaměření videa, v rovině syntaktické a morfologické 

pak vyjadřování typické pro běžnou mluvu. V komunikátech je hlavní aktualizace, upoutání 

pozornosti a k tomuto účelu je využíván hlavně lexikon a kontextová provázanost 

jednotlivých výrazů.“50  

5.1 VÝZNAM NEOLOGISMŮ V PROSTŘEDÍ YOUTUBE 

Neologismy můžeme třídit do významových kategorií, které si určíme dle zaměření 

youtuberů a youtuberek. V prostředí YouTube je poměrně snadné neologismy 

charakterizovat na základě témat, která autoři a autorky ve svých vlozích zpracovávají. 

U řady nových pojmenování můžeme díky jejich tematickému zařazení odhadnout, 

z jakého prostředí se k nám dostaly nebo co bylo motivací pro jejich vytvoření. Rozhodla 

jsem se proto definovat několik tematických skupin, do kterých v praktické části získaný 

vzorek neologismů zařadím. Neologismy chápeme jako pojmenování nějaké nové 

skutečnosti. „Byť jsou tímto způsobem neologismy chápány velice často, objevuje se 

i poměrně velká skupina slov, která nepojmenovává nové, ale pouze přeznačuje existující - 

vznikají synonyma, nové formy nahrazují staré beze změny významu (původní forma se tak 

stává příznakovou a archaickou), na základě různých procesů dochází k rozšíření 

 

 

48 SN9 

49 Jedná se o formát videa založený na prezentaci nakoupených výrobků. 

50 CHÝLOVÁ, Helena. Dynamika jazyka současných vlogerů a youtuberů. In: Spisovná čeština a jazyková 

kultura 2018. Olomouc: UPOL, 2018, s.60-70. 
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sémantického spektra jednotek (vznikají neosémantismy) apod.“51 V praktické části budu 

pracovat s následujícími sémantickými kategoriemi: komunita a prostředí YouTube, beauty 

a fashion videa, fitness videa, gastronomie a potraviny, udržitelný životní styl.  

5.2 VZNIK A TVORBA NEOLOGISMŮ V PROSTŘEDÍ YOUTUBE 

Neologismy vznikají zpravidla spontánně jako projev jazykové kreativity, hravosti 

uživatelů jazyka nebo potřeby ozvláštnit projev či pojmenovat nové skutečnosti. Jejich 

vznik obvykle podléhá systémovým pravidlům slovotvorby, ale v některých případech 

může být i nesystémový.52 Olga Martincová ve své publikaci Problematika neologismů 

v současné spisovné češtině53 věnuje neologismům podrobně, a to hned z několika 

hledisek. Na vznik a tvorbu neologismů nahlíží z hlediska vztahu jazyka a společnosti, 

z hlediska genetického, funkčního, lexikálního a okazionálního. 

Hned první z těchto hledisek, hledisko vztahu jazyka a společnosti, je 

v souvislosti s online prostředím YouTube velmi zajímavé. Olga Martincová uvádí: 

„Pro objasnění vzniku a fungování nových lexikálních jednotek, pro výklad změn v slovní 

zásobě a v jejích dílčích systémech se tradičně vychází ze společenských vyjadřovacích 

potřeb“54 Ty přichází se změnou kulturně-společenskou či politicko-hospodářskou. Vzniká 

tak potřeba pojmenovávat nově vzniklé skutečnosti. „Neologismy mají z hlediska 

sociolingvistického dokumentační funkci – jsou dokumentem doby, v níž vznikly.“55 

Některá pojmenování vznikají z jazyka spisovného, jiná z jazyka běžně mluveného, kde 

dochází k mísení hovorové a obecné češtiny. Může dojít také k posunu nově vzniklého 

tvaru z jazyka běžné mluveného ke spisovné češtině. Dochází tak k pronikání neologismů 

do slovní zásoby spisovného jazyka. „Je třeba připomenout úlohu spisovné normy, která 

 

 

51 JANOVEC, Ladislav. Neologie. ADÁMKOVÁ, Petra, MARTINKOVÁ, Michaela a Oldřich ULIČNÝ, 

ed. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 4, Dynamika 

českého lexika a lexikologie. Monografie. s. 106, ISBN 978-80-244-3622-7. 

52 MARTINCOVÁ, Olga a Nikolaj SAVICKÝ. Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. Slovo a 

slovesnost. 1987, 48(2), 124-139. 

53 MARTINCOVÁ, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, 

1983.  

54 MARTINCOVÁ, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, 
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55 JANOVEC, Ladislav. Neologie. ADÁMKOVÁ, Petra, MARTINKOVÁ, Michaela a Oldřich ULIČNÝ, 
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českého lexika a lexikologie. Monografie. s. 106, ISBN 978-80-244-3622-7. 
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má vzhledem k některým novým pojmenováním funkci bariéry.“56 Jednotka, která 

pojmenovává nově vzniklou skutečnost má větší šanci dostat se do systému než jednotka, 

která byla utvořena za jiným účelem v prostředí běžně mluvené jazykové podoby. 

Okazionalismy mohou pronikat jak do spisovného jazyka, tak mimo něj. „V projevech 

centrálních komunikačních sfér jazyka běžně mluveného vznikají nová pojmenování, která 

pronikají do slovní zásoby spisovného jazyka.“57 Pojmenování, která se utvořila mimo 

spisovnou vrstvu jazyka, se do ní mohou dostávat různými způsoby. Dovoluje to 

skutečnost, že v běžném životě dochází k mísení slovní zásoby spisovné a nespisovné. 

Některé útvary, jako například umělecký text nebo text publicistický, jsou pak k takovým 

výrazům více tolerantní než jiné, a právě tudy se mohou do spisovného jazyka pomalu 

dostávat. Současná propojenost světa, a tedy i světových jazyků umožňuje situaci, kdy se 

dva odlišné spisovné jazyky střetnou a vzájemně na sebe působí. Vznikají tak slova 

přejatá, nebo slova modelová, z nichž jsou pak utvářeny novotvary národního jazyka. 

Vznikat tak mohou takzvané kalky, nebo se modelová slova stávají slovotvorným vzorem. 

„Došlo k překladu, resp. k paralelnímu vytvoření mnoha (původních) termínů 

a polotermínů (zejména metaforických) podle vzoru v cizím jazyce, například mouse - myš, 

trash - koš, ale i frazémů, např. skeletons in the cupboard - kostlivci/kostry ve skříni. 

Výraznou úlohu sehrává též polokalkování, tj. překlad části výrazu (jak jednoslovného, tak 

víceslovného, byť typičtější je kalkování pro výrazy víceslovné, multiverbáty), např. web 

page - webová stránka, hot line - horká linka.“58 

Genetické hledisko zohledňuje různé pojmenovávací způsoby v jazyce. Existují 

vlastně dvě možnosti, jak může dojít k pojmenování skutečnosti objektivní či subjektivní 

reality. Nabízí se možnost přijetí již existujícího pojmenování z jiného jazyka, nebo 

utvoření pojmenování nového. Podle Jitky Mravinacové dochází od devadesátých let 

k výraznému vlivu jiných jazyků na současnou češtinu. Zejména se do jazyka dostávají 

 

 

56 MARTINCOVÁ, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, 

1983. s. 25. 
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58 JANOVEC, Ladislav. K projevům jazykových vývojových tendencí v současné češtině. Naše řeč. 2007, 

90(2), 57-66. 
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anglicismy.59  Kromě sociálních vlivů na utvoření nových pojmenování, o kterých jsem 

psala výše, musíme brát také v úvahu aspekty psychické a jazykové. Pojmenování totiž 

vyjadřuje také náš subjektivní vztah k pojmenovávané skutečnosti. Zrcadlí city i způsob, 

jakým chce uživatel působit na adresáta, když nový výraz vytváří. Samotné pojmenovávání 

je předmětem jazykové kreativity, která vychází z možností konkrétního jazykového 

útvaru. „Např. osobu můžeme pojmenovat podle jejího vztahu k určité činnosti. Právě tak 

ji můžeme pojmenovat podle jiné činnosti nebo podle jiného nápadného typického znaku 

(rysu). Pojmenování podle té, a nikoli jiné činnosti (či jiného znaku) znamená, že se již 

uskutečnil výběr jednoho ze znaků, jimiž se označovaný objekt vyznačuje, a také že tomuto 

výběru předcházelo myšlenkové zpracování pojmenovaného objektu, tj. jeho zařazení 

do určité pojmové třídy a stanovení diferenčních a specifických znaků. Toto myšlenkové 

zpracování pojmenovávané skutečnosti vzhledem k pojmenovávacím možnostem jazyka 

(pojmenovávací struktury, pojmenovávací postupy vlastní jazyku), jakož i vybraný 

pojmenovávací znak tvoří základ pojmenování objektů skutečnosti v našem jazyku.“60 

Z hlediska genetického tedy sledujeme to, jak jsou jednotlivá pojmenování pojímána, tedy 

jaké způsoby, prostředky a postupy byly k jejich utvoření použity a můžeme vymezit 

následující typy utváření nových pojmenování: pojmenování nového myšlenkového 

obsahu novou formou, nová pojmenování, která závisí pouze na pojmenovávaném obsahu, 

aktualizovaná pojmenování a zkratková slova. 

Posledním hlediskem, se kterým Olga Martincová pracuje, je hledisko funkčního 

pojmenování. Z hlediska funkčního pojmenování sledujeme, jak se nové jednotky 

do slovní zásoby začleňují, uplatňují a jak fungují. Sledovat můžeme nová pojmenování 

z hlediska pojmenovávací roviny. Patří sem jednotky, které se uplatňují jako nové, zároveň 

co již existují jiné jednotky pojmenovávající totéž. Řadíme sem také přejímky z jiných 

jazyků, kalky a multiverbizaci. Druhou velkou skupinou jsou nová pojmenování vzhledem 

k rovině užití. „Nová pojmenování vznikají v textu při jeho utváření a plní v něm funkci 

prostředků sloužících k vyjádření věcného (myšlenkového) konkrétního obsahu formou 

 

 

59 MRAVINACOVÁ, Jitka. Přejímání cizích lexémů. In: MARTINCOVÁ, Olga. Neologizmy v dnešní 

češtině. Praha: ÚJČ AC ČR, 2005, s. 187-211. ISBN 80-86496-21-X. 

60 MARTINCOVÁ, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, 

1983. s. 31. 
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lexémů.“ 61 Svou roli hrají jak objektivní, tak i subjektivní faktory. Pokud můžeme 

pozorovat odlišnost v utváření nového pojmenování v rámci tvorby nějakého textu, 

můžeme mluvit o neologizaci v rovině textové. Musí však jít o pojmenování, které je jasně 

utvořeno, aby se vymykalo standardnímu úzu pojmenovávání v rámci konkrétního 

textového útvaru. Velké množství takto utvořených pojmenování můžeme pozorovat 

i na textu uměleckém. Používá-li autor slova, která jsou známá jen úzkému okruhu 

uživatelů, můžeme o nich mluvit jako o neologismech vzhledem k mluvčím, kteří slova do 

té doby neznali. V textu výše bylo uvedeno, že neologismy nemohou být zároveň 

archaismy. Mohou však nést příznak zastaralých slov, a to tehdy, jsou-li z těchto slov 

utvořeny za účelem pojmenovat nějakou související skutečnost.  

5.2.1 SLOVA PŘEJATÁ  

Slova z cizích jazyků pronikala do češtiny vždy a u mnohých z nich dnes uživatelé 

jazyka o jejich cizím původu ani netuší (pánev, kašna). S rozšířenou znalostí cizích jazyků 

a s narůstajícími možnostmi zůstat propojen doslova s celým světem, narůstá také počet 

internacionalizmů v národním jazyce. Část z nich se zařadí do systému jako slova přejatá 

a z diachronního hlediska je můžeme považovat v určité ohraničené době za neologismy. 

Dochází k přejímání slov, slovních spojení i zkratek. „O pravopise přejatých slov 

rozhoduje míra zdomácnění a výsledná spisovná podoba přejatého výrazu je souhrou 

mnoha faktorů.“62 U řady výrazů, které jsou jednoznačně cizího původu je těžké určit, zda 

se jedná o přejímky v platnosti neologismů, nebo ještě o slova cizí.  

5.2.2 KALKY 

Kalky vznikají jako doslovné překlady cizích lexikálních jednotek. Procesu jejich 

tvoření říkáme kalkování. Rozlišit můžeme kalky gramatické, které kopírují strukturu 

přejatého slova, sémantické, které nepřinášejí do jazyka nový lexém, ale pouze obohatí již 

 

 

61 MARTINCOVÁ, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, 

1983. s. 113. 

62 Používání variantních podob přejatých slov v češtině. MINÁŘOVÁ, EVA a Marie TUŠKOVÁ. Čeština v 

pohybu: kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 71. ISBN 978-

80-210-8090-4. 
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existující jednotku novým významem (počítačová myš) a frazeologické, které představují 

ustálenou strukturu.63 

5.2.2.1  HYBRIDNÍ SLOVA 

Hybridní slova jsou takzvané polokalkové konstrukce, které jsou vytvořeny 

na základě kořene slova cizího původu za přispění českého afixu, nebo slovní pojení 

jednoho cizího a jednoho domácího výrazu.  

5.2.3 SEMANTICKÉ TVOŘENÍ SLOV  

Za vznikem nových lexikálních jednotek může stát také transfer64 významu. 

Souvislosti lze označit za široce metaforické. Vznik může být způsoben nejen potřebou 

pojmenovat novou skutečnost, ale také potřebou aktualizovat lexikální jednotku, aby 

mohla fungovat v novém prostředí. Nevzniká tedy nový lexém, ale pouze lexikální 

jednotka. Za špatně čitelné považuje některé sémantické změny František Čermák.65 

Za typický příklad polysémie považuji výraz kanál, který získal společně se vznikem 

platformy YouTube nový význam. I přesto, že je u sousloví YouTube kanál určitá míra 

synonymie se slovním spojením televizní kanál, vnímám zde mírné odlišnosti ve významu 

původně přejatého slova kanál, protože popisované skutečnosti se neshodují formou, lokací 

ani některými uživatelskými a funkčními prvky.  

5.2.4 TVOŘENÍ VÍCESLOVNÝCH POJMENOVÁNÍ 

Víceslovná pojmenování jsou sousloví vzniklá z již existujících lexémů a jejich 

vznikem dochází pouze ke vzniku nové lexikální jednotky, stejně jako u sémantického 

způsobu tvoření slov.  

5.2.5 TVOŘENÍ SLOV 

V češtině se nová slova tvoří několika postupy, a to buď odvozováním, skládáním 

nebo zkracováním. Tyto postupy se běžně prolínají.  

 

 

63 Helena Karlíková (2017): KALK. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - 

Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/KALK 

64 ČERMÁK, František. Morfématika a slovotvorba češtiny. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

2012, s. 38. ISBN 978-80-7422-146-0. 

65 ČERMÁK, František. Lexikon a sémantika. Praha: Lidové noviny, 2010, s. 220. ISBN 978-80-7422-020-3. 
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5.2.5.1 ODVOZOVÁNÍ 

Slova odvozená se vytváří pomocí afixů, které se připojují ke kmeni základového 

slova. Mohou tak vznikat nová slova stejného slovního druhu, nebo může dojít dokonce 

ke změně slovního druhu. Podle slovního druhu můžeme také vymezit slovotvorné 

kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. Odvozováním mohou vznikat 

neologismy ze slov domácích i přejatých. Pokud se přejaté slovo v jazyce adaptuje, může 

se stát základem pro odvozování nových slov.  

5.2.5.2 SKLÁDÁNÍ 

Skládáním mohou vznikat dva typy složenin, a to složeniny vlastní a nevlastní. 

Vlastní složeniny nelze rozdělit na dvě a více samostatných slov. Slovotvorné kmeny jsou 

často spojeny spojovacím vokálem e, i nebo o (maloměsto). Nevlastní složeniny oproti 

tomu můžeme snadno rozdělit na slova, z nichž jsou utvořeny, protože jsou k sobě 

připojena přímo (vlastizrádce). 

5.2.5.3 ZKRACOVÁNÍ 

Zkracování je projevem jazykové ekonomie a mohou se takto tvořit jak vlastní 

zkratky, tak slova zkratková. Zkratky se vytváří z prvních písmen (iniciálové zkratky) 

nebo ze slabik (slabičné zkratky). Právě slabičné zkratky považujeme za zkratková slova, 

a to proto, že se chovají jako slova ohebná. 

5.2.6 OKAZIONALISMY (HAPAX LEGOMENON) 

Na tvůrce videoobsahu je třeba pohlížet jako na autory/originální tvůrce/kreativní 

umělce. Pokud tak činíme, je třeba stejně nahlížet i na formu jejich autorského projevu, 

v našem případě jejich jazykový projev, který je vlastně formou (nebo její částí) jejich 

uměleckého projevu. Z tohoto hlediska lze v mluvě youtuberů nalézt autorská slova 

ve smyslu hapax. „Lexikografie termínem h.l. (případně jen hapax) označuje slova mající 

jediný n. velmi malý výskyt v souboru materiálových excerpt sloužících jako podklad pro 

tvorbu slovníku.“66 K tvorbě hapax legomenon dochází ve videoobsahu s největší 

pravděpodobností spontánně a za účelem co nejpřesněji vystihnout popisovanou 

skutečnost. Může se také jednat o snahu odlišit se a vytvořit něco originálního, co se stane 

 

 

66 Zdeňka Hladká (1), Renata Novotná (2,3), Helena Karlíková (4) (2017): HAPAX LEGOMENON. In: Petr 

Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné 
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součástí profilu autora. Dle další možné terminologie můžeme takové novotvary považovat 

za kontextové neologismy nebo umělecké neologismy.67 Okazionalismy vymezuje Diana 

Svobodová takto: Okazionalismy se „využívají k explicitnímu vyjadřování emocí v menší 

míře než v soukromém prostředí. Zde stoupá záměrnost jejich tvoření a mluvčí je využívají 

zejména k oživení rozhovoru nebo k sebeprezentaci.“68 Jedním z předpokladů vytyčených 

v první kapitole této práce je právě předpoklad, že se u každého ze sledovaných autorek 

a autora vyskytne alespoň jeden okazionalizmus. V praktické části se pokusím doložit, zda 

tomu tak je a pokud ano, tak k jakému účelu youtubeři a youtuberky tento typ neologismu 

využívají (viz kapitola 8.3.).   

 

 

67 Olga Martincová (2017): OKAZIONALISMUS. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), 

CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. Dostupné z: 
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68 SVOBODOVÁ, Diana. Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava: 
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PRAKTICKÁ ČÁST  

V praktické části nejprve představím zdroje excerpce a budu se věnovat specifikům 

jazyka v prostředí YouTube. V kapitole 8 provedu analýzu zdrojů a vymezím neologismy 

z hlediska jejich sémantické příslušnosti a z hlediska jejich vzniku. Do kapitoly jsem také 

zařadila abecedně řazený slovník 136 neologismů, které byly zaznamenány mezi lety 2005 

a 2020.  

6. CHARAKTERISTIKA ZDROJŮ 

Získaný materiál pochází z vlogů z oblasti životního stylu. S ohledem na rozsah 

práce jsem analýzu omezila na vzorek videí od autorů, které spojují stejné nebo podobné 

náměty. Pozorování jsem provedla na YouTube kanálech Shopaholic Nikol, Dewii.veg 

a Zachy.  

Shopaholic Nikol, vlastním jménem Nikola Čechová, je dnes již bývalá 

youtuberka, která se v současnosti živí jako moderátorka pořadů (Snídaně s Novou, 

Mixér…). Nikola Čechová spravuje také úspěšný instagramový účet, kde se věnuje 

stejným tématům, jako na svém YouTube kanále. Tématem jejích videí je cestování, móda, 

kosmetika a dotýká se také tématu udržitelnosti. Delší dobu také spolupracuje s neziskovou 

organizací Člověk v Tísni a natáčí osvětové vlogy z cest, na které ji organizace posílá. 

Podle české Wikipedie se narodila v roce 1989 a v současnosti patří k nejoblíbenějším 

a také nejlépe placeným youtuberům u nás.69 Na YouTube začala natáčet již v roce 2011 

a v současnosti má něco k 474 tisícům odběratelů.70 Nikola Čechová před nedávnem část 

své starší tvorby z YouTube odstranila. Na Instagramu uvedla, že to udělala z profesních 

důvodů. Na jejím příkladu můžeme dobře pochopit rozměr elektronické stopy, kterou 

po sobě internetoví autoři a obecně uživatelé internetu zanechávají a která může být 

komplikací v pozdějším osobním i profesním rozvoji.  

 

 

69 Shopaholic Nicol. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
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Dewii.veg, vlastním jménem Karolína Rathausová, vytváří videoobsah, píše blog71 

a spravuje instagramový účet. Její nejstarší video aktuálně dohledatelné na jejím kanále je 

z roku 2015. Karolína Rathausová se věnuje převážně tématům spojeným se zdravým 

a udržitelným životním stylem. Častým motivem jejích videí je veganství, fitness 

a cestování. Na svém blogu o sobě uvádí: „V rodném listu mi sice stojí jméno Karolína 

Rathousová, ale většina lidí mě zná pod pseudonymem Dewii, který používám už víc jak 

desetiletí. Pod tímto nickem jsem vystupovala i na svém předešlém blogu 

dewiibatwoman.blogspot.cz, kde jsem se věnovala především zdravé stravě a veganství. 

Těmto oblastem jsem se rozhodla věnovat i ve svém profesním životě jakožto výživová 

poradkyně. Jsem i vystudovaná osobní trenérka, ale tuto profesi jsem nedávno pověsila 

na hřebík, abych se mohla více věnovat jiným činnostem.“72 Na YouTube má téměř 54 tisíc 

odběratelů.73 Karolína se živí jako výživová poradkyně a je také autorkou knihy Veganův 

průvodce a EKO průvodce.74  

Zachy, vlastním jménem Lukáš Zachara, natáčí videa od roku 2015 a má téměř 144 

odběratelů. Už v roce 2016 jeho kanál odebíralo přes 100 000 lidí. „Zachy, který videa 

natáčí teprve od roku 2015, nedávno překročil hranici 100 000 odběratelů. Je známý 

především pro svá DIY (výroba různých jednoduchých dekorací či úprava oblečení) 

a HAUL (přehled zajímavých nákupů) videa, ve kterých ukazuje svou zručnost i skvělý 

módní vkus.“75 Jedná se o mladého youtubera, který se věnuje módě, DIY, haulům, 

cestování a v poslední době také udržitelnému životnímu stylu. Je také aktivní 

na Instagramu, kde sdílí obdobný obsah. Zachy patří k mladší generaci youtuberů. 

V současné době studuje střední školu a natáčení videí se již nevěnuje tak často. Je tedy 

příkladem youtubera, který začal natáčet v mladém věku a jehož tvorba se v průběhu jeho 

 

 

71 Dostupný z: www.dewi.cz 

72 RATHAUSOVÁ, Karolína. O mně. Dewii [online]. Praha, 2018 [cit. 2020-04-23]. Dostupné z: 

http://www.dewi.cz/o-mne/ 

73 Dewii.veg. In: Youtube [online]. [vid. 2020-10-03]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCtzcDVZ1J8ua_shBwF9SG4g 

74 RATHAUSOVÁ, Karolína. O mně. Dewii [online]. Praha, 2018 [cit. 2020-04-23]. Dostupné z: 

http://www.dewi.cz/o-mne/ 

75 Dnes Na baru se dvěma hosty! Yemim a youtuberem Zachym. In: TN.CZ [online]. The Associated Press, 

2020 [cit. 2020-04-23]. Dostupné z: https://tn.nova.cz/clanek/dnes-na-baru-se-dvema-hosty-yemim-a-

youtooberem-zachym.html 
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činnosti vyvíjela. I on se rozhodl odstranit některá svá starší videa, která nepovažoval 

za reprezentativní, jak uvedl na svém Instagramu.  
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7. SPECIFIKA JAZYKA V PROSTŘEDÍ YOUTUBE 

Forma jazyka užívaná youtubery a youtuberkami je především orální. I v prostředí 

YouTube se však setkáme se psanou formou komunikace. Jedná se o názvy videí, popisky 

videí a komentáře pod videi, které mohou přidávat přihlášení uživatelé. Jan Pokorný 

v publikaci Lingvistická antropologie76 zmiňuje faktory, které ovlivňují podobu jazyka 

jednotlivých medií. Patří sem anonymita, reciprocita, uzavřenost skupiny, možnost 

okamžitě reagovat na sdělení a příprava a trvání sdělení. Věnuje se také novým 

možnostem, které internet nabízí a díky nimž na internetu vzniká prostředí vhodné pro 

utváření charakteristických projevů. 

7.1 PSANÁ FORMA JAZYKA 

Psaná forma jazyka bývá také doplněna zástupnými symboly, takzvanými 

emotikony. Ty jsou dnes běžnou součástí neformální psané komunikace. „      Když vidím 

smajlík, je to úsměv? Je to zástupný symbol, ikon i index autorova rozpoložení. K fyzickým 

rysům komunikace tváří v tvář odkazuje jen velmi obrysově a stylizovaně, ve srovnání 

s diferenciovanou mimikou, gestikulací a emocionálním napětím konkrétní interakce. Není 

to sémiotická situace nepodobná té, když intonaci otázky naznačujeme v psaném textu 

otazníkem či vykřičníkem je emotikon zatíženější...“77 Dnes najdeme v nabídce emotikon 

(smajlíků) symbol takřka pro cokoliv. Emotikony vyjadřují emoce, činnost, povolání. 

Slouží jako zástupný symbol pro věci, osoby i zvířata. Zobrazují se s různou barvou pleti 

a jejich autoři se také snaží reagovat na poptávku po diverzitě a zpracovávají genderově 

vyrovnané motivy nebo motivy osob s handicapem a další. Domnívám se, že emotikony 

slouží v psané komunikaci jednak jako forma zkratky a jednak jako nástroj ozvláštnění 

komunikátu. „Jedním z důvodů použití emotikonů je expresivita, která je podstatným rysem 

jak běžně mluvené řeči a slangu…“78 Vizuální podoby psaného textu doplněného 

 

 

76 Elektronická media. POKORNÝ, Jan. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada, 

2010, s. 316. ISBN 978-80-247-2843-8. 

77 ČMEJRKOVÁ, S.: e-Čeština. In: M. Lišková (ed.): Čeština doma a ve světě. 2006, (1-4), s. 4-15. ISSN 

1210-9339 

78 NIŠEVA, Božana. K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů – tzv. emotikony a akronymy. In: 

RANGELOVA, Albena a Zdeňka TICHÁ. Internacionalizmy v nové slovní zásobě: sborník příspěvků z 

konference, Praha, 16.-18. června 2003. Praha: Akademie věd České republiky, 2003, s. 221. ISBN 8864-11-

2. Dostupné také z: http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:6eadfbf0-5c3b-11e5-bf4b-005056827e51 
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o emotikony je využíváno i v marketingu, a to ve spojitosti se sociálními sítěmi. Text 

doplněný o emotikony je pro současného uživatele atraktivnější a spíše se u něj zastaví. 

Dalším specifikem psané formy komunikace na YouTube je způsob stylizace popisků pod 

videi. Nezřídka si lze všimnout popisu, který je koncipován jako dopis divákům. Jako 

příklad uvedu popis videa RAKOUSKO (Kačí, Lucypug, Lenka, Monča a Tina) 

od Shopaholic Nicol: 

„Ahoj shopaholici, 

určitě jste si mohli na instagramu všimout, že jsem byla pozvaná na press trip 

s Biodermou, která představovala svojí řadu Sensibio. Mimo jiné jsme tu lyžovaly, 

wellnessovaly se a hlavně se dobře bavily. Tak jsem vám takový souhrn natočila, snad se 

vám bude video líbit:) Pod video mi napište, jestli jste byli taky někdy v Rakousku 

a odpusťte mi prosím mojí slovenštinu, ale když byla naše výprava i ze Slovenska, tak se 

nedalo si pomoct. Slovenština je prostě krásná a já jí ráda "mluvím". Jinak ta příroda? 

Neskutečný prostě. 

Mějte se krásně:) 

Vaše Nicol ♥“79 

Taková forma popisu se jeví jako osobnější a autorka tak může divákům připadat jako 

někdo, kdo je jim velmi blízký. V komentářích se pak objevují všechny vrstvy jazyka. 

V závislosti na věku a dosaženého vzdělání autorů a autorek komentářů pak můžeme 

pozorovat různou úroveň znalosti jazyka projevující se v jeho užívání. Nezřídka zde také 

dochází k diskusi, tedy vedení dialogu mezi uživateli či přímo s autorem či autorkou videa. 

Komunikace v komentářích je tak velmi podobná komunikaci na WWW chatu. Eva 

Jandová se ve svém textu Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu zabývá 

jazykovými specifiky tohoto typu komunikace. O komunikaci na chatu píše následující: 

„Z jazykového hlediska však vykazuje mnoho rysů mluvené řeči, dokonce mohou být 

 

 

79 Shopaholic Nicol. RAKOUSKO (Kačí, Lucypug, Lenka, Monča a Tina)| Shopaholic Nicol. In: Youtube 

[online]. Zveřejněno 14. 03. 2018 [vid. 2020-10-03]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=QXQ8Dif8ywE 
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graficky kompenzovány paraverbální a neverbální prostředky.“80 Zcela výjimečně se 

můžeme setkat s titulky ve videu, které vytvořil autor či autorka videa. Objevují se však 

příležitostné psané glosy, kterými autor na něco upozorňuje (například webová adresa, 

značka oblečení atd.)81. Hojné je také použití akronymů, a to jak v psané, tak mluvené 

podobě jazyka. Jde nejčastěji o zkratková slova přejatá z angličtiny, která byla vytvořena 

z frází (například: BTW – by the way, česky překládáno jako mimochodem). „Většina 

používaných akronymů vznikla z anglických souvětí. Jednak je to četností jejich využití 

a jednak tím, že ty české občas působí směšně. Například pro "Často Kladené Dotazy" 

vznikl akronym ČKD, z čehož by jistě pánové Kolben a Daněk radost neměli, a ekvivalentní 

anglické FAQ (Frequently Asked Questions) se již vžilo zcela dostatečně.“82 Neologismy 

tedy nemusíme hledat jen v orálním projevu youtuberů a youtuberek, ale můžeme se 

zaměřit také na jejich písemný projev. Zajímavé je také zrcadlení mluvního vzoru 

v komentářích pod videi (viz kapitola 5).  

7.2 MLUVENÁ FORMA JAZYKA 

 Mluvená podoba jazyka je v tomto případě dominantní. I zde se můžeme setkat se 

všemi jazykovými vrstvami. U mnou sledovaných autorek a autora však můžeme 

pozorovat snahu o projev převážně kultivovaný a alespoň částečně připravený. Nesmíme 

ale zapomínat, že se jedná o projev určený k poslechu a jeho přepis může znít nepatřičně, 

jak připomíná Jiří Černý: „Nahrajete-li sebezajímavější živou besedu a pořídíte-li její 

přepis, snadno zjistíte, že před její publikací jsou zcela nezbytné radikální úpravy týkající 

se výběru slov, délky vět, slovosledu, vypuštění opakujících se myšlenek, oprava a doplnění 

některých vyšinutí z vazby a mnoho dalších oprav nebo úprav.“83 Pro srovnání uvádím 

přepis části videa od autorky Dewii.veg a youtubera, který si říká Fatty Pillow. DV: „Ahoj, 

tady Dewii a já vás zdravím u dalšího videa. A dnešní video bude z nové série, kterou ještě 

 

 

80 JANDOVÁ, Eva. Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu. In: M. Lišková (ed.): Čeština doma 

a ve světě. 2006, (1-4), 17. ISSN 1210-9339 

81 Například ve videu SN9 se objevuje výpis značek oblečení, které má autorka na sobě.  

82 Jazyk jen pro vyvolené: zkratky v internetových chatech a diskusích. In: Idnes.cz [online]. MAFRA, a. s., 

a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP, 2020, 03. 03. 2008 [cit. 2020-04-23]. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/technet/internet/jazyk-jen-pro-vyvolene-zkratky-v-internetovych-chatech-a-

diskusich.A080302_102951_sw_internet_NYV 

83 ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008. s. 44, ISBN 978-80-7346-093-8. 
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nevím, jak pojmenuju, ale bude se týkat veganství. Jako takové není určené jen pro vegany 

nebo lidi, kteří jsou například na cestě k veganství nebo pro lidi, kteří se právě rozhodli, že 

se chtějí stát vegany, ale pro všechny ostatní, kteří chtějí třeba o tomto stylu něco zjistit 

a třeba něco z toho implementovat potom do svého života.“84 Někteří tvůrci využívají 

obecné češtiny a nesystémových útvarů češtiny jako svého specifika a tyto útvary 

v mluveném i psaném textu vyhledávají (Fatty Pillow85). FP: „Čauec, mastodonti, voe, 

zdraví vás Fatty Pillow. Doufám, že se máte skvěle a užíváte víkund. Doufám, že vám 

nevadí to trošku zatažené počasí, aspoň můžete, voe, trávit čas u komplu a nikdo vám 

nenadává, že je venku hezky. Ale chci, aby bylo hezky, protože květen nemá bejt tak hezkej 

nebo (mumlání). Rosnička Pillow Vám říká, že řikaj, že to nebude tak valit jako teď 

v dubnu.“86 František Daneš zmiňuje ve své publikaci Kultura a struktura českého jazyka87 

právě vliv „publicity“ projevu na jeho následnou realizaci. Myslím, že lze právě tento 

předpoklad na kulturu mluveného jazyka v prostředí YouTube vztáhnout. Autoři, ač jsou 

výstupy různé, používají často formu mluveného projevu jako svůj archetyp, který se 

odvíjí od zaměření jejich tvorby i publika, na které cílí. V našem případě se jedná o projev 

srovnatelný s běžnou mluvou, kde se mísí spisovná a nespisovná podoba českého jazyka 

a kde se také vyskytuje sociolekt spojený se specifickým prostředím a zájmy tvůrců. Na 

sledovaném vzorku videí jsem pozorovala výskyt neologismů. Ty se objevují opět 

v psaném i mluveném projevu tvůrců a mají různý původ, účel, ale také životnost.  

7.3 PROSTŘEDKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 

Mezi komunikační prostředky, které můžeme v prostředí YouTube pozorovat, patří 

také prostředky neverbální komunikace. Tato skutečnost je dána tím, že kromě psané 

a mluvené podoby jazyka máme obvykle možnost sledovat autora či autorku videa mluvit 

na kameru, případně je vidíme při nějaké denní činnosti. Neverbální komunikace 

 

 

84 Dewii.veg. VEGANSTVÍ #1 | Definice a důvody proč | Dewii In: Youtube [online]. Zveřejněno 05. 04. 

2018 [vid. 2020-10-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=7f_0AAwcczo 

85 Fatty Pillow, vlastním jménem Karel Sivák, se prezentuje výrazným dialektem a hojně užívá vulgárních 

výrazů. Právě to činí jeho tvorbu specifickou. Způsob komunikace s diváky tak lze považovat ze jeho osobní 

„značku“.  

86 FattyPillowTV. FATDIT: LIDI MAJ VÍC ŠTĚSTÍ NEŽ ROZUMU! In: Youtube [online]. Zveřejněno 28. 

04. 2019 [vid. 2020-10-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=tLJHxgrq_7U 

87 Kultura mluvených projevů. DANEŠ, František. Kultura a struktura českého jazyka. 1. Praha: Karolinum, 

2009, s. 124. ISBN 978-80-246-1648-3. 
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zachycená ve videu se dle mého názoru neliší od neverbální komunikace, kterou lidé, ať už 

vědomě nebo nevědomě, užívají v běžném životě. Přesto se zde objevuje jeden specifický 

jev, který dokládají videa od všech tří mnou vybraných zdrojů. Jedná se o osobitá 

a pravidelně se opakující gesta, která autor i autorky připojují k verbálnímu úvodnímu 

pozdravu divákům, případně také k rozloučení. Gesta, v našem případě se jedná 

o nacvičené stereotypní mávání rukama, doprovázejí stejně nacvičené a stereotypně se 

opakující fráze. Shopaholic Nicol zahajuje svá videa mávnutím jedné ruky ze strany 

na stranu a pozdravem „Takže ahoj.“88. Zachy ke svému osobitému gestu rukou připojuje 

frázi „Zdarec všichni.“89. Třetí autorka, Dewii.veg, velmi často užívá frázi „Ahoj, tady 

Dewii.“90, kterou gesto nutně nedoprovází, ale občas se i v jejích videích objevuje, 

a to právě ve spojení s úvodním pozdravem. Frazémy, které autor a autorky využívají, 

považujeme za okazionalismy (viz kapitola 8.3.). 

  

 

 

88 SN1, SN2 a další 

89 Z1, Z2 a další 

90 D14, D17 a další 
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8. ANALÝZA NEOLOGISMŮ Z VLOGŮ 

Získaný vzorek neologismů jsem hodnotila podle významu a vzniku pojmenování. 

Materiál jsem nejprve podrobila analýze a pro další hodnocení jsem ponechala jen taková 

pojmenování, která vznikla nebo byla zachycena mezi lety 2005 a 2020 (viz 1. kapitola) 

a lze je tedy z diachronního hlediska považovat za neologismy. Tento materiál jsem dále 

rozdělila na neologismy, které mají širší potenciál uchytit se v jazyce, a okazionalismy. 

Výsledkem excerpce je abecedně řazený slovník. Do slovníku jsem nezařadila ta 

pojmenování, která lze označit za okazionalismy (hapax legomenon). Všechna slova 

zařazená do slovníku jsem hodnotila z hlediska významu a z hlediska jejich vzniku.  

Výsledkem analýzy je slovník neologismů pozorovaných na materiálu vlogů 

z oblasti životního stylu. Do slovníku jsem zařadila pouze takové výrazy, které splňují 

charakteristiku neologismu uvedenou v 1. kapitole, tedy výrazy, které mají dle mého 

úsudku potenciál v jazyce setrvat. Nezařadila jsem výrazy, které jsou okazionalismy a jsou 

tedy specifické pouze pro konkrétní autorky a autora a nezařadila jsem výrazy v širší 

platnosti hapax legomenon. Slovník je řazen v abecedním pořadí, u víceslovných výrazů se 

řazení řídí prvním slovem. Cílem bylo vytvořit slovník nových pojmenování, která jsou 

přímo spojená s komunitou a prostředím YouTube nebo jsou spjaty s tématy, kterým se 

mou vybraní autoři věnují.  

8.1 SEMANTICKÉ SKUPINY NEOLOGISMŮ  

Neologismy lze rozdělit do sémantických skupin. S ohledem na témata vlogů 

z oblasti životního stylu, které jsem si pro práci zvolila, jsem se rozhodla pro následující 

kategorie.  

8.1.1 KOMUNITA A PROSTŘEDÍ YOUTUBE 

Se vznikem nové platformy se do jazyků jejích uživatelů začaly dostávat termíny 

spojené s technickým zázemím a užíváním nástrojů. Platí to nejen pro YouTube, ale i další 

sociální sítě, jako je Instagram, Facebook, Tinder91 nebo Snapchat92, které jsou 

s komunitou uživatelů YouTube také spjaty (youtuber, instáč, jůtubko, odběr, hashtag, 

 

 

91 Seznamka. 

92 Sociální síť založená na sdílení krátkých video vstupů. 
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emoji). Na YouTube se pak vytvořila specifická slovní zásoba označující sdílený obsah. 

Sem patří názvy kategorií videí, ale i označení jejich autorů a autorek (bjůty, fashion, 

ASMR, ASK).  

8.1.2 KATEGORIE BEAUTY A FASHION VIDEÍ 

Vlogerky, ale i vlogeři, kteří se na YouTube věnují tématům krásy a módy, mají 

mezi svými kolegy poměrně hojné zastoupení. V této kategorii jsem se při excerpci 

nejčastěji setkávala s projevy jazykové kreativity, a to za účelem co nejpřesněji vystihnout 

popisovanou skutečnost (smetáky – husté řasy, zobáček – konec linky, 

polovínovofialovočervená – barevný odstín). Nová slova se v této kategorii utváří také 

z názvů značek (CA - céáčko, Vans - vansky) nebo typů oblečení (crop top, skejtháje). 

8.1.3 KATEGORIE FITNESS VIDEÍ 

Materiál získaný excerpcí obsahuje pouze taková pojmenování, která jsou přejatá 

(kalky i hybridní slova). Jedná se o termíny, které nemají v národním jazyce dostatečnou 

konkurenci. Projevuje se zde také sociolekt fitness prostředí (otevřít nohy – z anglického 

open legs, odjet trénink).  

8.1.4 GASTRONOMIE A POTRAVINY 

I přesto, že ani jeden z mnou vybraných zdrojů nelze zařadit do kategorie 

takzvaných foodblogerů93, zaznamenala jsem výskyt neologismů spojených s jídlem a jeho 

konzumací v dostatečné koncentraci, aby pro ně bylo vhodné vytvořit vlastní kategorii. 

Největší množství nových pojmenování jsem získala excerpcí videí Dewii.veg, která se 

věnuje tématu veganství (nemléko, nejogurt). Ve vzorku se také stejně jako u kategorie 

8.1.2. objevují slova motivovaná výrobcem nebo značkou produktu (bombusky, lifebarky). 

8.1.5 UDRŽITELNÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Kategorie udržitelného životního stylu je poměrně široká a částečně se tak může 

překrývat s kategorií 8.1.2 (safety razor, cruelty free) a 8.1.4 (bezobalový obchod, 

nejogurt). Zahrnuje však zejména termíny, které přichází společně s novými trendy, které 

mají učinit životní styl člověka udržitelnější, tedy ohleduplnější k planetě (zerowaste, 

menstruační kalíšek, swap). 

 

 

93 Blogeři nebo vlogeři pracující s tématem gastronomie. 
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8.1.6 OSTATNÍ 

V prostředí YouTube dochází také k užívání nových slov, která nejsou 

bezprostředně spjata nebo motivována platformou YouTube nebo tématy, která její 

uživatelé zpracovávají. Mohou to být módní přídavná jména (shitský, mega) nebo slova 

vycházející ze sociolektu nějaké skupiny osob, která se dostávají mimo své původní 

prostředí (queer). Uživatele si je na YouTube spíše přinášejí z jiného prostředí, ale protože 

jsou jimi aktivně užívána, a tedy i šířena mezi další potenciální mluvčí, do výsledků 

excerpce jsem je zařadila.  

8.2 NEOLOGISMY Z HLEDISKA PŮVODU A VZNIKU  

Neologismy jsem rozdělila do skupin také podle jejich vzniku. V práci jsem 

upřednostnila formální hledisko vzniku neologismů, tedy například zkratky, které byly 

zároveň přejaté, jsem zařadila do kategorie zkratek.  

8.2.1 SLOVA PŘEJATÁ 

Za zajímavé považuji, že vedle sebe existují různé výrazy označující stejnou 

skutečnost, a to v podobě cizího slova a jeho překladu (kalku), u kterého zároveň dochází 

k rozšíření (aktualizaci) významu na pojmenovávanou skutečnost (například subscribe 

existuje vedle kalku odběr, př.: Dejte mi subsribe. je ekvivalentní k Dejte mi odběr., dále 

lze uvést dvojici jednotek sleduj (mě) a follow (me)). „V některých případech dochází 

v současnosti k tomu, že se u přejímky, jež se adaptovala již dávno, projevuje tendence 

k užívání internacionální, neadaptované podoby.“94 Podobně pak vedle sebe existují 

pojmenování s různou mírou adaptace (youtube a jůtub, beauty a bjůty). 

Do mluvené podoby jazyka se u autorů přenáší i výrazy, které lze považovat za běžné 

prostředky hovoru. Nejvíce je tato tendence patrná u autora Zachyho. Ve svém projevu až 

nadužívá slov a frází pocházejících z anglického jazyka. Ne všechny lze proto považovat 

za přejatá slova s příznakem novosti. U řady z nich se dle mého názoru stále jedná o slova 

cizí, která autor užívá k ozvláštnění svého projevu. Užívání anglických výrazů v projevu 

mluveném národním jazykem považuji za trend, který však nutně nemusí vést k obohacení 

 

 

94 JANOVEC, Ladislav. Neologie. ADÁMKOVÁ, Petra, MARTINKOVÁ, Michaela a Oldřich ULIČNÝ, 

ed. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 4, Dynamika 

českého lexika a lexikologie. Monografie. s. 116, ISBN 978-80-244-3622-7. 
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slovní zásoby národního jazyka, pokud v jazyce současně existuje dostatečně ukotvená 

lexikální jednotka pojmenovávající tutéž skutečnost. Za přejímky s příznakem novosti tedy 

nepovažují například výrazy enjoy, win, who cares nebo open minded. Příklady užití 

z videí: „Co mi chybí z mého daily života.“95, „Takže už je to out (ve smyslu venku).“96, 

Takže who cares.“97, Jsem openminded.“98.  

Převládající jazyk, ze kterého jsou nová slova přejímána, je angličtina. 

V analyzovaném vzorku jsem našla pouze jednu lexikální jednotku s příznakem novosti, 

která pochází z jihokorejštiny. Jedná se o kategorii videí nazývanou autory mukbang (nebo 

také meokbang99). Jednu, která pochází z němčiny (hacken dřep100), a jeden výraz přejatý 

z japonského jazyka (emoji101). A několik málo dalších, které pocházejí z jiných jazyků, 

než je angličtina. To však neznamená, že se lexikální jednotky nedostaly do jazyka 

anglické z jiného jazyka a až poté došlo k přijetí slov naším systémem. Například anglický 

výraz fashion se do anglického jazyka dostal původně z latiny (factio102).  Přímým zdrojem 

přejatých slov však v našem případě zůstává především britská a americká angličtina. 

Protože jsem ale nezkoumala etymologii celého vzorku, je možné, že jsem se v některých 

případech dopustila chyby. Rozlišit, zda se jedná o přejímku, je velmi obtížné a při analýze 

jsem byla ovlivněna subjektivním hodnocením výrazů, z nichž některé jsou mi bližší než 

jiné.  

8.2.2 KALKY 

Analyzovaný vzorek obsahuje také kalky (otevřít nohy – open legs (výraz 

používaný při cvičení), šťastná kráva – HappyCow (aplikace pro vyhledávání restaurací), 

sledovatel – follower (uživatel, který sleduje autora na sociální síti). 

 

 

95 Z4 

96 Z4 

97 Z9 

98 Z9 

99 Z3 

100 DV9 

101 Z18 

102 Online Etymology Dictionary [online]. Douglas Harper, 2020 [cit. 2020-04-22]. Dostupné z: 

https://www.etymonline.com/word/fashion 

https://www.etymonline.com/word/fashion
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8.2.2.1 HYBRIDNÍ SLOVA 

Ve vzorku se objevují i hybridní výrazy a slovní spojení (zerowaste brčko, jet 

trunk). Odlišit, zda se jedná o slovo hybridní nebo o nové slovo utvoření odvozováním, 

bylo těžké u tvarů, jejichž kořen pochází ze slova cizího (lifebarka). Zajímavé je, že jsem 

při analýze narazila na hybridní slovo, které bylo vytvořeno z českého kořene 

a cizojazyčného afixu. Jedná se o slovo unodběr103, které vstupuje do konkurence se 

slovem unsubscribe. Jeho vznik připisuji jazykové kreativitě mluvčího a považuji ho 

za autorské slovo. 

8.2.3 SEMANTICKÉ TVOŘENÍ SLOV 

Příznak polysémie, i když pouze mírný, nesou některé kalky (sleduj mě, odběr, 

přidat si (někoho na Facebooku)). Významně se sémantický způsob tvoření slov projevuje 

u termínů z oblasti fitness, kde došlo patrně k jejich přenesení z jiné oblasti. Metafora je 

pak nejčastěji spojená s tématem krásy (smetáky, zobáček). 

8.2.4 TVOŘENÍ VÍCESLOVNÝCH POJMENOVÁNÍ  

V našem případě se s víceslovnými pojmenováními setkáváme zejména 

u okazionalizmů (viz kapitola 8.2.6). Ve vzorku lexikálních jednotek však můžeme najít 

i další jejich manifestace (předělávací pořady, bezobalový obchod, multikulturní vegan, 

dvorní natěrač, dát na dabla, youtube kariéra). 

8.2.5 TVOŘENÍ SLOV 

Tvoření slov v online prostředí se svými slovotvornými postupy neliší od tvoření 

slov v prostředí mimo internet. Analyzovaný vzorek dat ukazuje, že jsou neologismy 

tvořeny všemi běžnými slovotvornými postupy. 

8.2.5.1 ODVOZOVÁNÍ  

Ve vzorku jsem zachytila jak slova odvozená od adaptovaných přejímek, tak 

od českých kořenů slov (kalíškujeme, rozblendit, šplhavník). U některých jednotek došlo 

také ke změně slovního druhu. (designovat (v) od slova design (s), kalíškovat (v) od slova 

kalíšek (s)). 

 

 

103 SN15 
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8.2.5.2 SKLÁDÁNÍ 

Slova vytvořená skládáním byla ve vzorku nejčastěji projevem okamžité jazykové 

kreativity (polovínovofialovočervená, ultrasuperluxusní), ale zaznamenala jsem i stabilní 

výrazy (multikulturní). 

8.2.5.3 ZKRACOVÁNÍ 

Zaznamenala jsem příklad univerbizace (bezobal vs. bezobalový obchod) 

a abreviace (BTW, QaA, ASMR). U zkratek se jedná většinou o přejímky, které se do 

jazyka dostávají již ve své zkrácené podobě, případně vstupují do konkurence s podobou 

nezkrácenou a dostávají se do jazyka společně s ní (BTW, by the way). Materiál obsahuje 

také zkratková slova (céáčko, háemko). 

8.2.6 OKAZIONALISMY (HAPAX LEGOMENON) 

Ze zkoumaného vzorku vlogů je zjevné, že se s okazionalismy ve formě autorského 

vyjádření setkáme u všech autorů, které jsem zařadila do výběru. Výskyt jevu jsem 

zaznamenala u autorek Shopaholic Nicol a Dewii.veg. Jedná se například o výrazy: 

mezioční stín104, odpaňující stan105, předsnídaně106, drápák107.  Autorská slova jsou 

tvořena různými slovotvornými postupy a vykazují vysokou míru jazykové kreativity. 

Výše uvedené příklady však nejsou jedinou manifestací okazionálních výrazů, které 

můžeme v materiálu nalézt. U všech autorů najdeme signifikantní autorský pozdrav, který 

je často doprovázen gestem (viz kapitola 7.3.). Zatímco uvedené lexémy bych označila 

spíše za kontextové neologismy, ustálené autorské fráze lze již považovat za umělecký 

záměr. Autoři jich využívají vědomě. Tyto výrazy mají funkci „značky“ nebo podpisu 

videa a lze podle nich autora identifikovat. U Shopaholic Nicol se jedná o slovní spojení 

Takže ahoj, které můžeme najít i v modifikované podobě Takže zdravíme nebo Takže 

dobré ráno. Zachy používá slovní spojení Zdarec všichni. Jeho uvedená forma se zdá 

stabilní. Na základě zkoumaných vlogů autorky Dewii.veg by bylo možné dojít k závěru, 

že využívá autorského pozdravu s menší frekvencí než předchozí uvedení autoři. Může se 

 

 

104 SN1, Oční stín nanesený nad oční víčko, těsně pod obočí. 

105 SN2, Stan, ve kterém někdo přišel o panenství.  

106 DV2, První malé jídlo dne, které sníme před plánovanou snídaní. 

107 SN3, Pes, který „drápe“ drápky na pacičkách.  
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však jednat o odchylku způsobenou zaměřením náhodně vybraných videí. I z vybraného 

vzorku je však autorský pozdrav patrný. Jedná se o slovní spojení Ahoj, tady Dewii. 

Z hlediska jazykových faktorů působících na vznik nových slov lze tento typ 

okazionalizmů považovat za ustálená slovní spojení.    

8.3 SLOVNÍK NEOLOGISMŮ 

8.3.1 SEZNAM ZKRATEK UŽÍVANÝCH VE SLOVNÍKU 

Kompletní seznam zkratek je uveden na začátku této práce. Pro snazší orientaci ve 

slovníku jsem se rozhodla zařadit zkratky znovu.  

⟨a⟩ - angličtina 

⟨ar⟩ - arabština 

⟨jk⟩ - jihokorejština 

⟨j⟩ - japonština 

⟨n⟩ - němčina 

adj. - adjektivum 

DVX - Dewii.veg, X - číslo videa (například DV1)  

f - femininum 

FP - Fatty Pillow 

⟨l⟩ - latina 

m - maskulinum 

N - Neomat (neologismy.cz) 

N - neutrum 

neskl. - nesklonné 

s - substantivum 

SNX - Shopaholic Nicol, X - číslo videa (například SN1) 

⟨š⟩ - švédština  
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v - verbum 

ZX -  Zachy, X - číslo videa (například Z1) 

8.3.2 STAVBA HESLA  

Struktura slovníkového hesla v abecedně uspořádaném slovníků excerpovaných 

neologismů je následující (jednotlivé údaje jsou odděleny čárkou): 

1. Heslové slovo vyznačené tučně 

2. Morfologické údaje (u zkratek jejich nezkrácená podoba) 

3. Původ  

4. Synonymní podoby  

5. Význam  

6. Příklad užití ve větě (uvedeno kurzívou) 

7. Výskyt  

8. Sémantické zařazení  

9. Zařazení podle způsobu vzniku  

Příklad:  

YouTube, -u m, ⟨a⟩, jůtub, jutubko, youtube, webová stránka pro sdílení audiovizuálních 

příspěvků, Dívám se na Youtube., SN, DV, Z, 8.1.1, 8.2.1 

8.3.3 ABECEDNĚ USPOŘÁDANÝ SLOVNÍK 

Abdukce, -e f ⟨a⟩, roztažení, cvik na hýždě prováděný na stroji, Abdukce působí pozitivně 

na udržování svalové rovnováhy., D11, 8.1.3, 8.2.3 

Ask, 1. -u m ⟨a⟩, QaA, formát videa, ve kterém youtuber nebo youtuberka odpovídá na 

otázky diváků, Natočím pro vás ask., 2. -u m ⟨a⟩, webová stránka Ask.fm, kde mohou 

uživatele klást jiným uživatelům anonymní i neanonymní otázky, a ti na ně mohou 

odpovídat, Napište mi na Asku., Z7, Z17, N, 8.1.1., 8.2.1 

ASMR, autonomous sensory meridian responsen ⟨a⟩, formát videa založený na nahrávání 

zajímavých zvuků, jejichž poslech má přinést posluchači uspokojení, Nové video je 

ASMR., Z8, N, 8.1.1, 8.2.5.3 
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Basic, adj. ⟨a⟩, základní, základní kus oblečení, které je možné snadno sladit, nebo 

základní druh oděvu, Mít v šatníku basic kousky je základ., DV18, DV20, N, 8.1.2, 8.2.1 

Beauty, adj. ⟨a⟩, krása, bjůty, kategorie vlogů, kanálů nebo autorů, kteří se zabývají tématy 

spojenými s krásou, nejčastěji dekorativní kosmetikou, Lu je moje oblíbená beauty 

youtuberka., SN8, SN5, N, 8.1.2, 8.2.1 

B/bezobal, 1. -u m, obchodní název prodejny, kde se prodává bezobalové zboží, Jdu 

nakoupit do Bezobalu., DV14, DV17, 8.1.4, 8.2.5.3 2. -u m, univerbizovaný výraz pro 

bezobalový obchod v obecném smyslu, Máte u vás nějaký bezobal?, DV14, DV17, 8.1.4, 

8.2.5.3 

Bezobalový obchod, -ého adj./-u m, prodejna, která nabízí k prodeji zboží bez obalů, 

Nakupování v bezobalovém obchodě je ekologické., DV20, 8.1.4, 8.2.4 

Bezodpadovost, -i f, zerowaste, život bez vytváření odpadu, Bezodpadovost je pro mě 

důležitá., DV13, N, 8.1.5, 8.2.5.1 

Blendit, v ⟨a⟩, roztírat do ztracena, způsob zapracování dekorativní kosmetiky na pokožce, 

Pečlivě blendíme, aby se nám barvy krásně vpily., SN1, 8.1.2, 8.2.5.1. 

Bobek, -u m, drdol, typ účesu, Udělám si bobek., SN12, 8.1.2, 8.2.3 

Bombuska, -y f, energetická tyčinka, proteinová tyčinka od výrobce Bombus, Zakousla se 

do bombusky., DV15, 8.1.4, 8.2.2.1 

By the way, ⟨a⟩, BTW, frazém ve významu mimochodem, By the way včera jsem si 

koupila nové tričko., SN2, DV14, Z9, 8.1.6, 8.2.5.3 

C 

Ceáčko, -a n, ⟨a⟩, CA, obchod s konfekcí, Ty kalhoty jsou z céáčka., DV9, 8.1.2, 8.2.5.3 

Coregirl, - f, ⟨a⟩, alternativní modelka, Jdeme fotit s coregirls kalendář., DV5, 8.1.2, 8.2.1 

Crop top, -u m, ⟨a⟩, krátce střižený vrchní díl oděvu (tričko/halenka k pupíku), Sladila 

jsem crop top s novou sukní., DV18, N, 8.1.2, 8.2.4 

Cruelty free, n, ⟨a⟩, bez krutosti, produkt vyrobený bez krutosti na zvířatech (bez 

živočišných složek, netestovaný na zvířatech), Koupila jsem si cruelty free rtěnku., DV6, 

DV7, N, 8.1.5, 8.2.4 
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Crush, -e m, ⟨a⟩, kraš, idol, milý, osoba, do které je člověk zamilovaný nebo se mu líbí, 

Můj crush je Leaonardo Dicaprio., SN11, N, 8.1.6, 8.2.1 

D 

Daily vlog, -u m, ⟨a⟩, vlog, který zaznamenává autorův nebo autorčin denní program, Zítra 

budu natáčet daily vlog z nákupů., SN6, SN7, Z16, DV9, 8.1.1, 8.2.4 

DIY, adj., ⟨a⟩, tutoriál, kategorie vlogů, které jsou natočeny jako návod nebo tip na 

vyrábění něčeho, Zítra budu natáčet DIY video., Z12, Z14, Z15, 8.1.1, 8.2.5.3 

Dron, -u m, ⟨a⟩, malé bezpilotní letadlo, které může nést kameru nebo malý náklad, Záběry 

z dronu jsou nejlepší., DV15, N, 8.1.1, 8.2.1 

E 

Emoji, - n, ⟨j⟩, smajlík, emotikon, zástupný symbol v grafické podobě nebo vytvořený 

pomocí znaků původně z Japonska (například d(-_-)b znamená mám na uších sluchátka), 

Poslala jsem mu emoji., Z18, N, 8.1.1, 8.2.1 

F 

Facebook, -u m, ⟨a⟩, face, fejsbuk, fejsbůk, sociální síť, Mám profil na Facebooku., SN10, 

Z16, DV10, N, 8.1.1, 8.2.1 

Fashion, adj., ⟨a⟩, módní, kategorie vlogů na téma módy., Je to fashion blogerka., SN5, N, 

8.1.1, 8.2.1 

Fast fashion, f, ⟨a⟩, móda vyráběná neudržitelným způsobem, Fast fashion už nekupuji., 

DV20, N, 8.1.5, 8.2.4 

Follow, m, ⟨a⟩, obděr, subscribe, sledování uživatelského účtu, Dejte mi follow na 

Instagramu., Z9, Z17, 8.1.1, 8.2.1 

Follow, v (a) sleduj, subscribni, sledování uživatelského účtu, Follow me na Instagramu., 

Z9, Z17, 8.1.1, 8.2.1 

Foodporno, -a n, ⟨a⟩, chutné jídlo, Snídaně z této kavárny je úplné foodporno., SN14, N, 

8.1.4, 8.2.2.1 

Front pumps, -u m, ⟨a⟩, cvik na stehna a hýždě prováděný bez nářadí, Front pumpsy jedu 

na dvě série., D11, 8.1.3, 8.2.3 
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H 

Hacken dřep, -u m, ⟨n⟩, objemový cvik zatěžující přední stranu stehen, Jak správně cvičit 

hacken dřepy?, D11, 8.1.3, 8.2.2.1 

Háemko, -a n, ⟨š⟩, obchod H&M (Hennes & Mauritz) s oblečením a bytovými doplňky, 

Mám tričko z háemka., SN5, Z12, DV9, N, 8.1.2, 8.2.5.3 

Hashtag, -u m, ⟨a⟩, tag, v prostředí sociálních sítí je to označení klíčovým slovem, před 

které píšeme dvojí křížek, Hashtag #LOVE používám často., Z13, Z16, N, 8.1.1, 8.2.1 

Hejt, -u m, ⟨a⟩, hate, nenávistný vzkaz, pomluva, Píše do komentářů samé hejty., SN12, 

Z12, N, 8.1.1, 8.2.1 

Hejtr, -a m, ⟨a⟩, hater, osoba, která kritizuje nebo pomlouvá, Hejtři mě nazajímají., Z8, N, 

8.1.1, 8.2.1 

Haul, -u m, ⟨a⟩, unboxing, kategorie vlogů, ve kterých se objevuje ukázka nákupu 

(nejčastěji oblečení, kosmetika, elektronika) nebo rozbalování zásilky, Zítra pro vás budu 

točit haul., SN10, SN9, Z12, Z15, Z20, DV18, N, 8.1.1, 8.2.1 

Hip thrust, -u m, ⟨a⟩, cvik pro cvičení hýžďových svalů, Hip thrusty cvičím na stroji., 

D11, 8.1.3, 8.2.3 

CH 

Challenge, -e f, ⟨a⟩, výzva, vlog obsahující plnění komunitní výzvy, Challenge spočívá 

v jízdě na koni pozpátku., Z13, SN1, N, 8.1.1, 8.2.1 

Choker, -u m, ⟨a⟩, obojek, náhrdelník těsně obepínající krk, Mám choker s perletí., Z11, 

8.1.2, 8.2.1 

I 

Instáč, -e m, ⟨a⟩, Instagram, sociální síť, Máš už instáč?, SN9, N, 8.1.1, 8.2.5.1 

Instagram, -u m, ⟨a⟩, instáč, sociální síť, Mám profil na Instagramu., Z5, Z6, Z10, Z12, 

DV10, DV19, N, 8.1.1, 8.2.1 

Instastory, ies f, ⟨a⟩, story, příběh, krátká videa (nebo i fotky) publikovaná na Instagramu, 

která po 24 hodinách zmizí, Natočím instastories ze ZOO., Z7, SN14, N, 8.1.1, 8.2.1 
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J 

Ju(ů)tubko, -a n, ⟨a⟩, YouTube, Jůtube, webová stránka YouTube, Natáčím na jůtubko už 

rok., DV5, SN13, 8.1.1, 8.2.5.1 

K 

Kalíšek, -u m, menstruační kalíšek, hygienická pomůcka, která se používá během 

menstruace, Používám místo tamponů kalíšek., SN15, DV20, 8.1.5, 8.2.3 

Kalíškovat, v, používat menstruační kalíšek, Kalíškujeme už rok., SN15, 8.1.5, 8.2.5.1 

Kanál, -u m, autorský uživatelský účet na YouTube, Mám svůj youtube kanál., SN11, Z20, 

DV10, Z10, 8.1.1, 8.2.3 

Kontent, -u m, ⟨a⟩, obsah, obsahová náplň vlogu nebo profilu na sociální síti, Jaký máte 

nejraději kontent?, Z3, 8.1.1, 8.2.1 

L 

Leg day, m, ⟨a⟩, těžký trénink nohou, V pondělí mám leg day., DV11, 8.1.3, 8.2.1 

LGBT, lesbian, gay, bisexual, transsexual, ⟨a⟩, označení pro komunitu, Podporuji LGBT 

komunitu., DV8, N, 8.1.6, 8.2.5.3 

Lajk, -u m, ⟨a⟩, like, to se mi líbí, funkce YouTube i jiných sociálních sítí, která umožňuje 

pozitivně hodnotit, Dejte mi lajk na video., SN1, Z16, N, 8.1.1, 8.2.1 

Lifebarka, -y f, ⟨a⟩, proteinová tyčinka, proteinová tyčinka od značky Lifebar, Na výlet si 

beru lifebarky., DV15, 8.1.4, 8.2.2.1 

Like, -u ⟨a⟩, lajk, to se mi líbí, funkce YouTube i jiných sociálních sítí, která umožňuje 

pozitivně hodnotit, Dostal jsem like., Z14, Z15, N, 8.1.1, 8.2.1 

Lufa, -y f, ⟨ar⟩, houba, žínka, rostlina, která se využívá jako přírodní houbička na nádobí 

nebo žínka, Lufu měním jednou za měsíc., DV17, 8.1.5, 8.2.1 

M 

Meok-bang (muk-bang), m, ⟨a⟩, formát videa založený na pozorování osob při jídle, 

Natočím pro vás muk-bang., Z3, 8.1.1, 8.2.1 
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Mesidž, -e f, ⟨a⟩, message, obsah, význam, obsah vložený do příspěvku, Mělo by to mít 

nějakou hlubší mesidž., SN12, Z20, N, 8.1.6, 8.2.1 

Monsterka, -y f, ⟨l⟩, Monstera, výraz užívaný pro rostlinu Monsteru, Monsterka hezky 

roste., Z5, 8.1.6, 8.2.5.1 

Multikulturní vegan, adj./-a m, označení pro životní filozofii, Považuji se za 

multikulturního vegana., D17, 8.1.5, 8.2.4 

N 

Nalinkovat, v, ⟨a⟩, odkázat se, vložit odkaz do popisku videa, Nalinkuju vám to do 

popisku., SN11, Z10, 8.1.1, 8.2.5.1 

Nejogurt, 1. -u m, rostlinný jogurt, jogurt, označení pro rostlinný jogurt obecně, Je to 

takový nejogurt z mandlového mléka.“ DV20, 8.1.4, 8.2.5.1 N, 2. -u m, obchodní název 

výrobku společnosti Nemléko., Prodáváme nové Nejogurty., DV20, N, 8.1.4, 8.2.5.1 

Nemléko, 1. -a n, rostlinné mléko, mléko, označení pro rostlinné mléko obecně, Piji 

už jedině nemléko., 8.1.4, 8.2.5.1 2. -a n, obchodní název výrobku společnosti Nemléko, 

Nejraději mám makové Nemléko., DV16, DV19, DV20, N, 8.1.4, 8.2.5.1 3. -a n, obchodní 

společnost Nemléko, Kupuji jogurty od Nemléka., DV20, N, 8.1.4, 8.2.5.1 

O 

OMG, oh my god, ⟨a⟩, Pane bože!, povzdechnutí nad něčím, OMG, to je ale otrava., Z12, 

Z15, N, 8.1.6, 8.2.5.3 

Otevřít (nohy), v, ⟨a⟩, open legs, roztáhnout nohy při cvičení, Na stroji musím víc otevřít 

nohy., DV11, 8.1.3, 8.2.2 

Oversized, adj., ⟨a⟩, oblečení/zboží vyráběné v jedné velikosti, která je větší než běžné 

konfekční velikosti, Miluji oversized svetry., DV18, N, 8.1.2, 8.2.1 

Ovesná smetana, adj./-y f, smetana, rostlinná smetana vyrobená z ovesné bílkoviny, 

Ovesnou smetanu přidávám do omáček., DV2, 8.1.4, 8.2.4 

P 

Planttour, f, ⟨a⟩, kategorie videí, která jsou koncipována jako prohlídka rostlin, které doma 

vloger/ka má, Natočím pro vás slibovanou planttour., Z5, 8.1.1, 8.2.1 
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Podcast, -u m, ⟨a⟩, vysílání, zvukové vysílání s různým obsahem, Poslouchám podcasty o 

seberozvoji., Z3, N, 8.1.1, 8.2.1 

Povídací video, adj./ -a n , koncept vlogu, ve kterém vloger/ka o něčem souvisle mluví, 

Tohle video je spíš povídací video o mém novém autě., Z3, 8.1.1, 8.2.4 

Předělávací pořady, adj./ -u m, renovační reality show, Rád sleduji předělávací pořady., 

Z5, 8.1.6, 8.2.4 

Přehoz, -u, lehký svetřík nebo šátek, který se jen přehazuje přes ramena, Koupila jsem si 

přehoz na léto., DV18, 8.1.2, 8.2.3 

Přidat si (někoho), v, ⟨a⟩, ve smyslu přidat si někoho do přátel na sociální síti, Přidala 

jsem si tě na Facebooku., Z17, 8.1.1, 8.2.2 

Q 

QaA, questions and answers, ⟨a⟩, ask, formát videa, kde autor/ka odpovídá na otázky 

diváků, Točím nové QaA., Z6, DV4, DV8, 8.1.1, 8.2.5.3 

Qeer, adj. ⟨a⟩, hromadné označení sexuálních menšin, Jsem qeer., DV8, 8.1.6, 8.2.1 

R 

Raw, adj., ⟨a⟩, syrový, strava upravovaná do 40 stupňů Celsia, Jím už jen raw tyčinky., 

DV15, DV16, DV19, N, 8.1.4, 8.2.1 

Roomtour, f, ⟨a⟩, prohlídka, formát videa, ve kterém ukazuje vloger/ka svůj pokoj nebo 

byt, Chcete natočit roomtour po přestavbě?, Z2, Z5, 8.1.1, 8.2.1 

Rostlinné mléko, adj./-a n, ⟨a⟩, plantbased milk, nemléko, mléko, mléko uměle vyrobené 

z rostlinné bílkoviny, Rostlinná mléka neobsahují laktózu., DV20, 8.1.4, 8.2.4 

Rostlinný kotouč, adj./-e m, vegetariánský burger, veganský burger, názvosloví EU 

označujíc nemasný výrobek, Místo burgerů teď máme rostlinné kotouče., DV16, 8.1.4, 

8.2.4 

Rozblendit, v, ⟨a⟩, rozetřít, zapracovat oční stín technikou blendění, Pořádně to rozblendi, 

ať nejsou vidět přechody., SN1, 8.1.2, 8.2.5.1 

Ř 



55 

 

Řasokoule, -e f, vodní rostlina Marimo ve tvaru tenisového míčku, Řasokouli mám ve 

sklenici s vodou., Z5, N, 8.1.6, 8.2.5.2 

S 

Safety razor, m, ⟨a⟩, klasický kovový strojek s vyměnitelnou žiletkou, Safety razor je 

šetrný k přírodě., DV20, 8.1.5, 8.2.1 

Sdílet, v, ⟨a⟩, share, přidávat obsah na sociální sítě, Sdílejte mé video pro své přátele., 

SN10, 8.1.1, 8.2.2 

Self love, f, ⟨a⟩, sebeláska, filosofie, Self love není jen o vzhledu., Z9, 8.1.6, 8.2.1 

Shitský, adj., ⟨a⟩, špatný, negativní označení něčeho, Ty nový sluchátka jsou pěkně 

shitský., Z12, 8.1.6, 8.2.5.1 

Shopaholička, -y f, ⟨a⟩, nákupní maniačka, označení pro ženu, která přehnaně nakupuje, 

Jsem shopaholička., SN10, N, 8.1.2, 8.2.5.1 

Skejtháje, -í f, ⟨a⟩, vysoká skateová obuv, Skejtháje mám od značky Vans., Z1, 8.1.2, 

8.2.5.2 

Sledovat, v, ⟨a⟩, follow, technická funkce sociálních sítí, Můžete mě sledovat na 

Instagramu., Z12, SN1, 8.1.1, 8.2.2 

Sledovatel, -e m, ⟨a⟩, follower, odběratel, subscriber, uživatel, který sleduje 

prostřednictvím technické funkce obsah vkládaný jiným uživatelem, Mám rád své 

sledovatele., Z20, N, 8.1.1, 8.2.2 

Slipony, f, ⟨a⟩, slip on shoes, nazouvací obuv., V létě nosím rád splipony., Z12, Z14, 8.1.2, 

8.2.5.2 

Smetáky, -u m, popisné pojmenování umělých řas, Nosí smetáky., SN12, 8.1.2, 8.2.3 

Snapchat, -u m, ⟨a⟩, sociální síť založená na sdílení okamžiků ze života uživatelů, Stáhnul 

jsem si filtry do Snapchatu., Z18, 8.1.1, 8.2.1 

Story time, -u m, ⟨a⟩, vyprávění, kategorie vlogů založená na vyprávění příběhu/události, 

Story time z dnešní jízdy vlakem natočím ve středu., Z9, 8.1.1, 8.2.1 

Subscribe, -u m, ⟨a⟩, odběr, technická funkce na YouTube, Dejte mi subscribe., Z9, 8.1.1, 

8.2.1 
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Swap, -u m, ⟨a⟩, akce, kde si lidé mohou vyměnit věc (většinou oblečení) kus za kus 

s dalšími účastníky, Jdu na swap., DV18, N, 8.1.5, 8.2.1 

Š 

Šplhavník, -u m, druh popínavé rostliny, Pěstuji šplhavník., Z5, N, 8.1.6, 8.2.5.1 

Šťastná kráva, adj./-y f, ⟨a⟩, HappyCow, aplikace HappyCow, která zobrazuje polohu 

veganských a vegetariánských podniků, Používám Šťastnou krávu., DV13, 8.1.4, 8.2.2 

T 

TAG, -u m, ⟨a⟩, formát videa s hosty, Dnešní video bude TAG s mým přítelem., DV10, N, 

8.1.1, 8.2.1 

Tangle teezer, -u m, ⟨a⟩, kartáč, kartáč na vlasy stejného typu Tnagle Teezer (značka), 

Rozčesávám se s tangle teezerem z drogerie., DV7, 8.1.2, 8.2.3 

Tinder, -u m, ⟨a⟩, seznamovací aplikace, Stáhla jsem si Tinder., SN11, 8.1.1, 8.2.1 

Tinder rande, adj./-e n, ⟨a⟩, schůzka domluvená přes seznamku Tinder, Jdu na Tinder 

rande., SN11, 8.1.6, 8.2.4 

Trift haul, adj./-u m, ⟨a⟩, haul z nákupů z druhé ruky, Ukážu vám svůj trift haul., DV18, 

8.1.1, 8.2.4 

Mega, adj., ⟨a⟩, cool, hustý, vyjádření překvapení nebo obdivu, Ten nový telefon je fakt 

mega., Z, SN2, N, 8.1.6, 8.2.3  

U 

Upcyklovat, v, ⟨a⟩, znovu využít, Upcyklovat je zábava., DV18, N, 8.1.5, 8.2.5.1 

Utubering, -u m, ⟨a⟩, komerční festival youtuberů a youtuberek, Jedeme na Utubering., 

Z11, 8.1.1, 8.2.5.2 

V 

Vansky, f, ⟨a⟩, skateová obuv značky Vans, Nosím jedině vansky., Z1, 8.1.2, 8.2.2.1 

Videoblogerka, -y f, ⟨a⟩, vlogerka, youtuberka, autorka videí na YouTube, Jsem 

videoblogerka., SN5, N, 8.1.1, 8.2.5.2 
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Virál, -u m, ⟨a⟩, video, které se stane z ničeho nic populárním a sdíleným, Je to virál., 

SN15, N, 8.1.1, 8.2.1 

Vlog, -u m, ⟨a⟩, videoblog, videoblog umístěný na YouTube, Točím vlogy každý den., SN2, 

SN4, SN5, Z16, DV3, DV8, N, 8.1.1, 8.2.5.3 

WTF, what the fuck, ⟨a⟩, OMG, vyjádření podivu nebo úleku, Co to je, WTF., Z3, Z6, N, 

8.1.6, 8.2.5.3 

Y 

YouTube, -u m, ⟨a⟩, jůtub, jutubko, youtube, webová stránka pro sdílení audiovizuálních 

příspěvků, Dívám se na Youtube., SN, DV, Z, 8.1.1, 8.2.1 

Youtube, adj., ⟨a⟩, něco, co je spojené s YouTube, Youtube kariéra., Z8, 8.1.1, 8.2.5.1 

Jůtuber, -a m, ⟨a⟩, youtuber, jutuber, autor videí na YouTube, Jsem jůtuber., SN11, Z20, 

N, 8.1.1, 8.2.1 

Youtuberka, -a f, ⟨a⟩, jůtuberka, jutuberka, autorka videí na YouTube, Jsem youtuberka., 

DV6, N, 8.1.1, 8.2.5.1 

Z 

Zatwerkovat, v, ⟨a⟩, twerkovat (způsob tance), Zatverkuj!, SN3, 8.1.6, 8.2.5.1 

Zero waste, adj., ⟨a⟩, bez odpadu, produkt, který nezanechává odpad, Kupuji zerowaste 

mýdlo., Z4, Z6, DV17, DV14, DV20, N, 8.1.5, 8.2.1 

Zerowaste brčko, -a n, ⟨a⟩, pakovaně použitelné omyvatelné brčko, Prodávám zero waste 

brčka., Z8, 8.1.5, 8.2.4 

Zobáček, -u m, tvar oční linky, Na konci si udělám zobáček., SN12, 8.1.2, 8.2.3 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo pokusit se zachytit neologismy v prostředí YouTube a přispět tak 

k poznání procesů obohacování současné lexikální zásoby v češtině. Zdrojem práce byla 

analýza vlogů z oblasti životního stylu z hlediska přítomnosti neologismů. Výsledkem 

analýzy je slovník neologismů, do kterého jsem zařadila pouze jednotky s potenciálem se 

stabilizovat. Tento vzorek neologismů jsem následně sumarizovala v abecedním pořadí 

v podobě slovníkových hesel, která jsem dále hodnotila z hlediska jejich významu 

a vzniku. 

Na začátku práce jsem si stanovila tři základní hypotézy, které jsem se v práci 

pokusila ověřit. Předpokládala jsem, že většina neologismů bude pocházet z angličtiny 

a bude se jednat o přímé přejímky nebo kalky. Tato hypotéza se potvrdila. Přejatá slova 

mají skutečně v získaném vzorku největší zastoupení, a to jak v podobě přímých přejímek 

(Instagram, youtuber), tak v podobě kalků (sledovatel, odběratel) a slov hybridních 

(lifebarka, bombuska). V celém vzorku jsem našla pouze několik málo přejímek, které 

pocházejí z jiného jazyka, než je angličtina. Odlišit slova přejatá od slov cizího původu 

nebylo snadné a jejich hodnocení často podléhalo mému subjektivnímu úsudku. Slova, 

která sama užívám nebo jsou součástí mé pasivní slovní zásoby, jsem snadněji vyhodnotila 

jako jednotky s potenciálem se v jazyce stabilizovat, kdežto slova, která se ve vzorku 

vyskytovala jen ojediněle a sama je považuji za cizí, jsem jako neologismy častěji 

nevyhodnotila. Uvědomuji si jistou relativitu nebo subjektivnost těchto závěrů. Nejtěžší 

bylo analyzovat mluvený projev youtubera Zachyho, který v běžné mluvě používá velké 

množství internacionalismů. Zařazování cizích výrazů do česky mluveného projevu 

je možné na sociálních sítích pozorovat často, a to zejména u mladších uživatelů. 

Domnívám se, že je to jednak dáno globalizovaným prostředím internetu, kde se hranice 

mezi domácím a zahraničním obsahem rychle stírají, a také dobrou jazykovou vybaveností 

mluvčích.  

Dalším předpokladem bylo, že se budou v mluvě youtuberů objevovat aktualizační 

snahy a část neologismů vznikla za účelem ozvláštnit jazykový projev. Aktualizační snahy 

se v projevu mnou vybraných zástupců youtuberské komunity sice objevovaly, 

ale v menším měřítku, než jsem očekávala. I přesto, že jsem záměrně zvolila autora 

a autorky, kteří se prezentují spíše kultivovaným a částečně připraveným projevem, 

domnívala jsem se, že budou snahy o ozvláštnění projevu patrnější. V porovnání s autory 
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jako je například Fatty Pillow, s jehož videem jsem pracovala v kapitole 7.2., jsem 

aktualizační snahy zaznamenala jen minimálně. Tento předpoklad se tedy spíše nepotvrdil, 

ale přisuzuji to výběru autorů. Proto bych toto zjištění nechtěla nijak zobecňovat. Pokud 

už se ve vzorku nacházejí, je to spíše v takzvaných daily vlozích, které nebývají autory 

předem připravené a je zde prostor pro jazykovou kreativitu a spontánnost nebo ve vlozích 

s uvolněným a zábavným obsahem. Nejvíce jsem tyto snahy vnímala u Shopaholic Nicol 

a nejméně u Dewii.veg, která má většinu svých příspěvků zaměřených informativně a jsou 

rozpoznatelně předem připravené.  

Posledním předpokladem byla přítomnost okazionalizmů v podobě autorského 

slova u každé z autorek a autora. Tento předpoklad se potvrdil. Nejen, že se u všech autorů 

objevilo alespoň jedno pojmenování ve smyslu hapax, ale všichni také vytvořili a využívají 

autorský pozdrav v platnosti okazionalizmu. 

Téma, které jsem si pro moji bakalářskou práci zvolila, mi přineslo nový pohled 

na jazyk a pomohlo mi mu zase o něco lépe porozumět. Získané informace i nasbíraný 

materiál jistě využiji ve výuce. Práci však nelze považovat za vyčerpávající zdroj 

informací a jsem také otevřena diskusi o zařazení některých neologismů a o jejich vzniku. 

Jak jsem již uvedla výše, obtížné bylo zejména oddělit anglické přejímky od cizích slov, 

která však za neologismy nepovažujeme. Dalším obtížným úkolem bylo vyhodnotit, zda 

můžeme některé výrazy již považovat za slova vzniklá odvozováním, nebo jestli se jedná 

o polokalkové konstrukce (lifebarky, rozblendit). Největší podíl na vzniku neologismů 

v prostředí YouTube tedy mají přejímky. Youtubeři a youtuberky jsou jazykově kreativní 

a jejich projev obsahuje řadu autorských pojmenování, podobně jako tomu je například 

u spisovatelů a básníků. Část neologismů, které se mi podařilo zachytit, mají potenciál 

udržet se v jazyce stabilně a posunout se na jazykové ose blíže ke středu. Jedná se zejména 

o výrazy, které nemají v tomto prostředí jazykovou konkurenci. Další jsou spíše generační 

a budou za čas nahrazeny jinými. Od zadání této práce do jejího odevzdání uplynul pouze 

jeden rok a za tu dobu se v našem jazyce stihl objevit neologismus pro novou sociální síť 

Musica.ly108 a její uživatele (muser, muserka), který je v roce 2020 již slovem zastaralým, 

označujícím již neexistující skutečnost. Stačilo, aby se sociální síť Musica.ly přejmenovala 

 

 

108 Musica.ly byla mobilní sociální síť, kde mohli uživatelé sdílet krátké nahrávky, podobně jako to 

umožňuje Snapchat. Nový majitel ji přejmenoval a dnes funguje pod názvem TikTok.  
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na TikTok a z muserů a muserek jsou tikťokeři, kteří své původní označení dávno vypustili 

z hlavy. Je to krásná ilustrace toho, jak rychle se v globálním prostředí internetu může 

jazyk proměňovat. Při takovém tempu tvoření nových slov a jejich opětovném zanikání ani 

není možné, aby byla všechna zachycena a popsána dříve, než zmizí nebo se zcela 

stabilizují. Ve své práci považuji za neologismus všechna pojmenování, která nebyla 

zachycena před rokem 2005, kdy byl spuštěn YouTube. Od té doby však uběhlo již patnáct 

let a pro youtubery a youtuberky první generace jsou zejména ty neologismy, které souvisí 

přímo s komunitou a technickým zázemím YouTube, výrazy stabilizovanými a zmizí až 

s případným koncem této sociální sítě, stejně jako tomu bylo u Musica.ly. Neologismy, 

které můžeme zachytit v prostředí YouTube, nám napomáhají sledovat rychlost změn 

v jazyce v období globalizace a zároveň dokládají jazykovou kreativitu svých tvůrců.  
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RESUMÉ 

This bachelor thesis is concerned with the phenomenon of neologisms in lifestyle 

vlog materials. It is divided into two parts, theoretical and practical. The former introduces 

the stratification of the national language as well as the problem of neologisms in Czech 

language. The next part deals with the explanation of terms that are used in the thesis. 

These terms come from the YouTube social environment. The latter is focused on language 

characteristics specific to YouTube. The next part is dedicated to introducing sources of 

the analysis. The following part deals with the analysis of those sources. I extracted 

neologisms from the said sources and sorted them into categories depending on their origin 

and meaning. A dictionary of excerpted neologisms written in alphabetical order is 

attached. 

 


