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Úvodem 

„Jazykovědci jsou chudáci, co nesouloží, bo si kdysi omylem přivřeli 
varlata do etymologického slovníku. To je jediné rozumné 
vysvětlení faktu, že o sprosťárnách mluví jako o nejnižší vrstvě 
jazyka. Že je málokdy zkoumají, nevyprávějí o nich studentům a 
vůbec mají tak nějak pocit, že do správné mluvy nepatří, neboť ta 
je spisovná.“ (Maxim, 16. 1. 2015, Štefan Švec)
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Struktura

• tabu v jazyce

– obecně, typologie

– chrématonyma: jak tabu ovlivňuje život

• tabu a lexikografie

– mikrostruktura, makrostruktura

– rozdílná míra liberalizace

– příklady z ASSČ, nechybujte.cz; VNČAS
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Kontext 

• Velký německo-český akademický slovník 

• Akademický slovník současné češtiny 

• diskuse vybraných aspektů problematiky: vulgarismy
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K tabu v jazyce

• vyhýbání se určitému slovu z obavy před jeho použitím 
(různé důvody) 

• původně jedna z hlavních forem implicitní magie (např. 
Afrika, Austrálie, Oceánie, Amerika) – princip založený na 
pověře, že vyslovením jména mocného zlého ducha (např. 
zemřelého člověka) se tento duch přivolá a mluvčího 
potrestá

• srov. Lord Voldemort = ten, jehož jméno se nesmí vyslovit 
(Harry Potter) – tabuová větná perifráze
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K tabu v jazyce

• tabuová slova (pracovní pokus o základní typologii):

1. tabuové náhražky (např. eufemismy): medvěd, nádobíčko

2. tabuová slova 
ASCS lingv. tabuové slovo – nepoužívané ze slušnosti (pův. z pověrečné      
bázně); náhrada za takové slovo

penis, vagína

3. tabuová slova „na druhou“ (vulgarismy): čurák, píča
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K tabu v jazyce

• tabu a onomastika/marketing (auta & léky) 

(a) automobilový průmysl:

Maď.: Hyundai Getz (= ejakulát + vulg.) → Hyundai Click

Špan.: Mitsubishi Pajero (= masturbant + vulg.) → Nissan Montero

(srov. http://www.tyden.cz/rubriky/auta/auto-tema/tajemstvi-
automobilovych-jmen_84708.html a 
http://www.autoweb.cz/auta-s-nejvice-vulgarnimi-nazvy-tohle-
detem-nevysvetlite/) 

7

http://www.tyden.cz/rubriky/auta/auto-tema/tajemstvi-automobilovych-jmen_84708.html
http://www.autoweb.cz/auta-s-nejvice-vulgarnimi-nazvy-tohle-detem-nevysvetlite/


K tabu v jazyce

(b) farmaceutický průmysl:

- C. Höschl (Reflex 2014): názvy léků 

- anxiolytikum (= lék proti úzkosti) Buspiron se ve světě distribuuje 
pod názvem Spitomin, jenž je v Čechách prakticky nepoužitelný

- z podobných důvodů asi nebyl do češtiny přeložen známý finský 
básník Eino Leino ;-) 
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Tabu a lexikografie

• Obecné slovníky 

• makrostruktura – výběr položek hesláře

• mikrostruktura – exemplifikace, definice, příznakovost…

• do 18. stol. relativně běžně, pak výraznější (auto)cenzura

• 20. stol.: obecně postupné uvolňování, liberalizace 

• „Striving for frankness in lexicography is now an estabilished
contemporary practice.“ (Steiner 1980: 23)
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Tabu a lexikografie

• míra liberalizace individuální

• USA X Velká Británie (paradox: vulgární amerikanismy nejdříve 
v britských slovnících) 

• Texas X ostatní státy USA (fuck)

• Oxford English Dictionary (1. vyd. 1933): 

• dlouhodobý projekt, změna přístupu k vulgarismům během 
prací, makrostrukturální nevyváženost 

• změna po písmenu n: fuck X shit
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Oxford Dictionaries

• https://en.oxforddictionaries.com/explore/language-
questions/vulgar-language-in-dictionaries

• Proč zařazujete do slovníků vulgarismy a nadávky? 
Oxfordské slovníky jsou spíše deskriptivní než preskriptivní: 
naši editoři zkoumají užívání slov ve velkých jazykových 
korpusech, jako je Oxford English Corpus, a hesla tvoří tak, 
aby co nejpřesněji a nejpřehledněji ukázala, jak se slova 
skutečně užívají – nikoli jak si někdo myslí, že by se měla 
užívat. 
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Oxford Dictionaries

• Naše všeobecné slovníky pro dospělé uživatele svévolně 
nevylučují neformální nebo urážlivé výrazy, neboť i ty jsou 
součástí jazyka. Uživatel je vždy upozorněn na příznak výrazu 
„nálepkou“ jako hanlivý nebo vulgární, případně speciálními 
poznámkami k heslu.

• Slovníková hesla neustále vylepšujeme, což zahrnuje i 
průběžné přehodnocování těchto nálepek a komentářů.
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Tabu a lexikografie

• problematika diastratického označení

• hranice mezi vulgárním a neformálním plynulá a v praxi 
těžko přesně určitelná (Svensén 2009: 326nn.)

• deskriptivní slovníky: napětí mezi snahou popsat jazyk 
takový, jaký je, a faktickou legitimizací „závadného“ tím, že 
to je ve slovníku 
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ASSČ: zařazení do hesláře
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Vhodný příklad nad zlato
Lingea: porno
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Oxford English Dictionaries: porn
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Význam – exemplifikace
Lingea: kurvit se
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Tabu a lexikografie

• Tabu a VNČAS: Fickerei

• = soulož + vulg. 

• handout 
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Tabu a lexikografie

• geneze hesla

• exemplifikace

• slova příbuzná
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Závěrem

• tabu v epoše postmoderny, rozkolísanost norem

• ve společnosti vulgarita a pruderie zároveň 

• rovnováha mezi deskripcí jazykové reality a „dobrým vkusem“

• subjektivita, kompromis (týmová práce)

• zdravý selský rozum
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