Příloha 1.
Česká veze dotazníku
Vážení studenti, vážené studentky,

máte před sebou dotazník na téma „Studentský slang v češtině a ruštině“, který poslouží
základním podkladem pro vypracování bakalářské práce se stejným názvem. Rád bych Vás
moc poprosil o jeho kompletní vyplnění. Zabere vám to zhruba 20 minut času, ale prospějete
tím k dobrému skutku. Názvy jsou rozděleny do několika kategorií. Nejste omezení ve výběru
výrazů a čím víc jich uvedete, tím bude lépe. Předem bych Vám chtěl mnohokrát poděkovat za
Váš čas a ochotu.

Pavel Kostin
Student FF UK

Název školy/studijního oboru
Město:
Věk:
Pohlaví:
1.
Názvy škol
Základní škola
Gymnázium
Střední škola
o
Ekonomická
o
Výtvarná
o
Pedagogická
o
Zemědělská
o
Průmyslová
o
Uměleckoprůmyslová
o
Zdravotnická
o
Hotelová
o
Obchodní
Konzervatoř
Vysoká škola
Univerzita (včetně konkrétních názvu)
Fakulta
o
Filosofická
o
Pedagogická
o
Ekonomická
o
Matematicko-fyzikální
I

o
o
o
o

Informatická
Lékařská
Právnická
Další neuvedené v seznamu (s originálním názvem)

2.

Názvy školních předmětů

Český jazyk
Ruský jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Latinský jazyk
Literatura
Dějepis
Zeměpis
Biologie
Matematika
Fyzika
Ekonomie
Chemie
Tělesná výchova
Společenské vědy
Další neuvedené v seznamu (s originálním názvem)
3.

Názvy osob

Ředitel (-ka)
Profesor (-ka)
Třídní učitel (-ka)
Učitel (-ka)
Vyučující dle názvu předmětů
o
Matematiky
o
Fyziky
o
Zeměpisu
o
Dějepisu
o
Společenských věd
o
Českého jazyka
o
Ruského jazyka
o
Anglického jazyka
o
Francouzského jazyka
o
Německého jazyka
o
Literatury
o
Biologie
o
Chemie
o
Ekonomie
o
Tělesné výchovy
Student,
který pilně studuje
který má jenom jedničky
II

který má špatné známky
který má hodně absencí
prvního ročníku
posledního ročníku
4.
Názvy prostorů a místností
Třída
Knihovna
Jídelna
Kabinet
Toaleta
Tělocvična
Šatna
5.
Další názvy spojené s výukou
Přednáška
Seminář
Domácí úkol
Zkouška
Zápočet
Prospět u zkoušky
Neprospět u zkoušky
Pomůcka ke zkoušce
Učit se hodně
Učit se málo
Zkouškové období
Stipendium
Písemné práce
Diplomová
Bakalářská
Seminární
Semestrální
Klauzurní
6.

Názvy spojené s technikou

Počítač/notebook
Internet
Být na internetu
Flash disk
Mobilní telefon
Televize
Auto
Autobus
Tramvaj
Další neuvedené v seznamu (s originálním názvem)
7.
Lidské vlastností (mohou být obou rodů)
Chytrý
Hloupý
Krásný
III

Ošklivý
Vysoký
Niský
Tlustý
Hubený
Svalnatý
Starý
Mladý
Dobrý
Špatný
8.

Názvy spojené s každodenním životem

Mít štěstí
Mít smůlu
Zamilovat se
Chodit spolu
Pozdrav
Rozloučení
Bavit se
Zavolat někomu
Alkohol
Cigarety
Diskotéka
9.

Vlastní slangové výrazy

Zde můžete napsat další slangové výrazy, které nebyly v seznamu, ale dle Vás určitě patří do
studentského života. Do závorky vždy, prosím, uveďte původní pojem. Nemáte žádné
omezení a můžete sem napsat opravdu jakákoliv slova.
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Příloha 2.
Ruská veze dotazníku
Уважаемые студенты и студентки,

перед вами анкета на тему «Студенческий сленг в чешском и русском языке», которая
послужит основой для создания дипломной работы с идентичным названием. Я хотел бы
попросить вас выполнить ее. Это займет примерно 20 минут, но этим вы поддержите
хорошее дело. Названия разделены на несколько категорий. Вы не ограничены в выборе
выражений и чем больше их приведете, тем лучше. Заранее благодарю всех за ваше
время и желание.

Павел Костин
Студент Философского факультета Карлова университета в Праге
Название образовательного учреждения/специальность:
Город:
Возраст:
Пол:
1.

Названия образовательных учреждений

Начальная школа
Гимназия
Техникум, училище
o
Экономический
o
Педагогический
o
Аграрный
o
Промышленный
o
Медицинский
o
Туризма
o
Торговый
Консерватория
Высшее учебное заведение
Университет (включая конкретные названия)
Факультет
o
Философский
o
Педагогический
o
Экономический
o
Физико-математический
o
Информатики
o
Медицинский
o
Юридический
o
Теологический
o
Другие (с оригинальным названием)
V

2.

Названия учебных предметов

Чешский язык
Русский язык
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Латинский язык
Литература
История
География
Биология
Математика
Физика
Экономика
Химия
Физическая культура
Обществознание
Другие (с оригинальным названием)
3.

Названия особ

Профессор (мужчина и женщина)
Директор (мужчина и женщина)
Классный руководитель(-ница)
Учитель(-ница)
Преподаватель, согласно названию предмета
o
математики
o
физики
o
географии
o
истории
o
обществознания
o
чешского языка
o
русского языка
o
английского языка
o
французского языка
o
немецкого языка
o
литературы
o
биологии
o
химии
o
экономики
o
по физической культуре
Директор (мужчина и женщина)
Классный руководитель
Прилежный студент
Студент, у которого все пятерки
Студент с плохими оценками
Студент, который часто пропускает учебу
Студент первого курса
Студент последнего курса
VI

4.

Названия просторов и помещений

Класс
Библиотека
Столовая
Кабинет
Туалет
Гимнастический зал
Раздевалка
Другие (с оригинальным названием)
5.

Другие названия, связанные с обучением

Лекция
Семинар
Экзамен
Домашняя работа
Зачёт
Сдать экзамен
Не сдать экзамен
Подсказка для экзамена
Учиться много
Учиться мало
Сессия
Стипендия
Письменные работы:
Дипломная работа
Работа бакалавра
Курсовая работа
Семинарская
6.

Названия, связанные с техникой

ПК / ноутбук
Интернет
Находиться в интернете
Сотовый телефон
Флэш-накопитель
Телевизор
Автомобиль
Автобус
Трамвай
Другие (с оригинальным названием)
7.

Человеческие качества (которые могут быть обоих полов)

Умный
Глупый
Красивый
VII

Уродливый
Высокий
Низкий
Толстый
Тонкий
Мускулистый
Старый
Молодой
Хороший
Плохой
Другие (с оригинальным названием)
8.

Названия, связанные с каждодневной жизнью

Иметь удачу
Иметь неудачу
Влюбиться
Встречаться
Приветствие
Прощание
Разговаривать
Позвонить кому-то
Алкоголь
Сигареты
Дискотека
Другие (с оригинальным названием)
9.

Собственные сленговые выражения

Здесь вы можете написать другие сленговые выражения, которые не были в списке, но
по вашему мнению определенно принадлежат к студенческой жизни. В скобках,
пожалуйста, укажите оригинальный термин. У вас нет никаких ограничений, и вы
действительно можете написать любые слова.
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Příloha 3.
Dotazník „Český studentský slang a rusky mluvící studenti“
Vážení studenti, vážené studentky,

máte před sebou dotazník na téma „Český studentský slang a rusky mluvící studenti“, který
poslouží základním podkladem pro vypracování bakalářské práce. Cílem dotazníku je zjištění
míry ovládání rusky mluvícími studenty českého studentského slangu. Rád bych Vás moc
poprosil o jeho kompletní vyplnění. Po odeslání dotazníku se vám zobrazí celkové hodnocení
a můžete znovu projít otázky, kde uvidíte správné odpovědi. Zabere vám to zhruba 20 minut
času, ale prospějete tím k dobrému skutku. Dotazník má několik tipu úkolu: vybrat správnou
variantu z předložených, napsat výraz. Předem bych Vám chtěl mnohokrát poděkovat za Váš
čas a ochotu.

Pavel Kostin
Student FF UK
Název školy/fakulta
Město
Věk
Pohlaví
I.
1)
•
•
•
2)
•
•
•
3)
•
•
•
4)
•
•
•
5)
•
•

Vybrat správnou odpověď
Co znamená slangové slovo "eko"?
Ekonomie
Ekologie
Elektronická kontrola
Co je "ájina"?
Zkrátka od "a jiné alternativy"
Analytická geometrie
Anglický jazyk
Jaké fakultě říkají "filda"?
Filozofická
Filologická
Finanční
Co ve studentském slangu znamená sloveso "prolézt"?
Dostat se na vysokou školu
Být opilý
Prospět u zkoušky
Pokud za test dostanete "koule", co to znamená?
Výborně
Dobře
IX

• Neuspěl
6) Komu se říká "prcek"?
• Vysoký člověk
• Nízký člověk
• Tlustý člověk
7) Pokud vás někdo pozve na "dízu", kam půjdete?
• Do kina
• Na diskotéku
• Do hospody
8) Co znamená slovo "říďa"?
• Ředitel školy
• Řidič autobusu
• Řidičský průkaz
9) Co znamená slovo "pajdák"?
• Vyučující předmětu "právo a justice""
• Pedagogická fakulta
• Vyloučení ze školy
10) Co znamená výraz "mít pech"?
• Mít dobré znalosti
• Mít smůlu
• Mít dobré znalosti
11) Co je "zápich"?
• Záznam v indexu
• Zápočet
• Základní vzdělání
12) Kdo pořád "bifluje"?
• Ten, kdo se špatně učí
• Ten, kdo má jenom jedničky
• Ten, kdo nechodí na výuku
13) Komu se říká "bažant"?
• Student posledního ročníku
• Student prvního ročníku
• Student opakující ročník
14) Jak říkají studentům, kteří se hodně učí?
• Šprt
• Škrt
• Šrt
15) Jak NEříkají studenti domácímu úkolu?
• Domácák
• Domák
• Domáúk
II. Napište spisovnou variantu slova (vždy s malým písmenem na začátku)
1)
fýza
X

2)

zemák

3)

fránina

4)

konzerva

5)

noťas

6)

tramka

Otázky I. oddílu 1 až 8 jsou hodnoceny 1 bodem, 9 až 15 – 2 body, otázky II. oddílu jsou
hodnoceny 3 body.

XI

Příloha 4. Výsledky dotazníku
Příloha 4.1.
Tabulka I. Názvy škol
Původní název

Slang CZ

Slang RU

Základní škola

základka, zakladka

началка,
школка,
школота, школата, школа

Gymnázium

gympl, gymko

гимпл,
ботаники,
мажоры, первая

o Ekonomická

ekonomka

эконом,
экономка,
колледж,
финансы,
фазанка, щитовиды

o Výtvarná

výtvarka, umělka, grafárna

o Pedagogická

pajdák, pedák, peďák, peďak, пед,
педагогичка,
peďárna, pegečka
педобразы,
педики,
педик,
педучилище,
педулище.

o Zemědělská

zemědělka, hnojárna, hnojarina

аграрка,
земельнй,
колхозный,
сельхоз,
сельхозка,
с/х,
трактористы, шарага

o Průmyslová

průmka, průmyslovka, strojírna

пром, промуч, шарага,
мышка, механа

o Uměleckoprůmyslová

umprumka, umělecká průmka,
umělecká průmyslovka

o Zdravotnická

zdrávka, zdravka, zdravotka

мед, медики, медик,
врачебный, медучилище,
шарага

o Hotelová

hotelovka, hotelkovka

тур,
туризма,
туристический, шарага

o Obchodní

obchodka

торговый,
торгаши,
торгаш,
торгашка,
торговля, шарага

Konzervatoř

konzerva

консерва,
консерваторка

Střední škola

конса,

XII

Vysoká škola
Univerzita
(včetně vejška, vysoká, alma mater; ВУЗ,
вышка,
уник,
konkrétních názvu)
ukáčko, karlovka (Univerzita универ, инстик, шарага,
Karlova), báňa (VŠB), masaryčka унчик
(Masarykova
Univerzita),
hnojárna (ČZU)
Fakulta
o Filosofická

filda, filosofická

филфак,
умники

философы,

o Pedagogická

pajdák, peďák, pedárna, pegečka

пед, педфак, педобразы,
педики

o Ekonomická

ekonomka

эконом,
экономка

o Matematicko-fyzikální

matfyz, mat-fyz, matfiz

физмат, физ-мат, матфиз,
технари, физфак

o Informatická

IT, infa, fit, infoška, ajťácká

ИТ, инфо, информатики,
ифотех,
инэк,
програмисты,
компьютерный

o Lékařská

lékařská, doktorská, zdravka, мед, медики
medárna, medici, medicína; první,
druhá, třetí (dle 1., 2. a 3. Lékařské
fakulty UK)

o Právnická

právnická, právní, práva, juristi, юрфак, юрка, юристы,
právka
вечерка

экономфак,

Další neuvedené v seznamu
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Příloha 4.2.
Tabulka II. Názvy školních předmětů
Původní název

Slang CZ

Slang RU

Český jazyk

čeština, čeják, čéjina, čédina, čj

чешский, чешик, чешки

Ruský jazyk

ruština, ruský, rj

русский, русич, русиш, рус.
яз., руссиш, рашн лэнгуэдж

Anglický jazyk

ájina, anglina, angličtina, aj

инглиш, английский, англ, ин.
яз.

Německý jazyk

němčina, němina, ňémina, němák, немецкий,
дойч,
nemina
немчура,
немец,
германский, собаки

Francouzský jazyk

fránina,
frájina,
francouzština

Latinský jazyk

latina

латынь, мертвый язык

Literatura

literka, litka, litoška, litoša, čeják

литра, лит-ра

Dějepis

děják, dějak

историк, хистори

Zeměpis

zemák, zemak

Biologie

bižule, biola, bio, bižola, bioška, био, ботаника
přirodoďák

Matematika

matika, mat

Fyzika

fýza

Ekonomie

eko, ekárna, ekonomka

эконом

Chemie

chemka, chemie, chemárna

хим

Tělesná výchova

tělák, tělak, cvičení

физра, физ-ра

Společenské vědy

občanka, ZSV,
spolovědy

дётиш,
немцы,

franina, фрэнч, френч, французский,
франц, френк, франсэ

матан, матика, матиш, матеш,
мат, матра

socky,

sočky, общество, общага

Další
neuvedené hudebka
(hudební
výchova),
v seznamu
(s výtvarka
(výtvarná
výchova),
originálním
pracovky, dílny (pracovní činnost)
názvem)

Уголовка (уголовное право),
псих (психология) , силь ву
пле (конституционное право),
трон (римское право), анал
(аналитическая химия)

XIV

Příloha 4.3.
Tabulka III. Názvy osob
Původní název

Slang CZ

Slang RU

Ředitel (-ka)

říďa, řiďa

дирик, директорша, босс, шеф,
начальник, начальница

Profesor (-ka)

prófa, profák, profi, kantor

проф,
препод,
профессорша

Třídní učitel (-ka)

třídní, tříďas, třiďas, tříďa, třídní класснуха, классуха, классрук,
úča
классный (-ая), Рамиля

Učitel (-ka)

úča, souška, učilka

профик,

училка, препод, тича

Vyučující dle názvu předmětů
o Matematiky

matikář,
matikár

matikářka,

o Fyziky

fyzikář,
fyzikářka,
fyzikár, fizíř

o Zeměpisu

zeměpisář,
zeměpisár,
zemák

o Dějepisu

dějepisíř, dějepisářka,
dějinářka, dějákář

češtinářka,

o Ruského jazyka ruštinář, ruštinářka,
ruštinár, okupant

математичка,

fyzikař, физичка, физик

zeměpisářka, географ,
zemčice, zemákář, пропил

o Společenských občankářka,
socan,
věd
vědkyňa, ta na občanku

o Českého jazyka češtinář,
češtnař

matikař, математик,
матанщик

географичка,

глобус

dějinár, историчка, историк, истеричка
zsvář, общага, общество, обществовед,
общественник,
препод
по
обществу
češtinár, чех, чешка
ruštinař, рус(с)ичка, русист

o
Anglického anglář, angličtinář, angličtinářka, англичанка, англичанин, инглиш,
jazyka
anglinárka, ájinář
Малюйка
o Francouzského fráninář,
franinářka, француженка, француз, френч,
jazyka
francouzštinář, francouzštinářka, люжка, францужинка
franinárka
o
Německého němčinář, němčinářka, führer, немка, немец
jazyka
nemčinař,

XV

o Literatury

litikárka, ten na litošu, češtinář

литератор, руссичка, Тамарушка

o Biologie

biolog, biologikář, biologikářka, биологичка, биолог, ботаничка
biološka, bioložka, příroďak

o Chemie

chemikář, chemikářka, chemikár

o Ekonomie

ekonomka,
ekonomikář, экономичка,
экономист,
ekonomikářka,
ekonomikár, экономик, экономка, бухгалтер
ekonomkář, ekonom

o Tělesné
výchovy

tělocvikář, tělocvikářka, tělákář, физрук,
физручка,
tělocvikár
физкультурник, тренер, тайсон,
Саныч

химичка, химик, химоза

Student
který pilně studuje šprt, šprťák, šplhoun, biflovač, ботан, ботанк, задрот, зубрила,
bifloš, nerd, snaživka
книгожуй, крутой кент, молорик
který má jenom jedničkář, šprt, šplhoun
jedničky

отличник, ботан, задрот, лютый
задрот, подлиза, ополиз, зубр

který má špatné lajdák, flákač, lempl, pětkař, двоечник, двоешник, троешник,
známky
salámista, debil, jouda
лузер, тупак, балбес, студень,
дебил
který má hodně flákač, bulač, záškolák, ulejvák, прогульщик,
халтурщик,
absencí
zátahář, paní Colombová
халявщик, проебщик, распиздяй,
забивака, опоздун
prvního ročníku

prvák, bažant, prvňák, nováček, первак, перваш, перкус, первачок,
zelenáč
первокур, малолетка, малыш,
дебил, слон

posledního
ročníku

mazák, absťák, čtvrťák

выпускник, старик, старший, дед,
старичок, молодец

Další neuvedené v
seznamu
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Tabulka IV. Názvy prostor a místností
Původní název

Slang CZ

Slang RU

Třída

аудитория, душегубка, стадо,

Knihovna

knižnice

библио, читалка

Jídelna

jídelna, jídelka, jdeme na oběd

столовка

Kabinet

kaboš

каб, хата

Toaleta

WC,

záchod,

hajzl,

w(v)ecko, wécéčko

hajzlík, тубзик, толчок, сортир, сральня,
дамская комната, тайная комната,
тубас

Tělocvična

hala, tělka

спортзал, зальчик, зад

Šatna

skříňky

раздевалка, вешалка

Další
neuvedené

v

seznamu
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Tabulka V. Názvy spojené s výukou
Původní název

Slang CZ

Slang RU

Přednáška

пара

Seminář

cviko, cvičení

Domácí úkol

DÚ, domácák, úkol,
domák, vopruz

пара, практика, занятие
déúčko, домашка, дз, дэ зэ, дэзэшка

Zkouška
Zápočet

экз
zápich, započťák, zetko, zapich,

автомат

Prospět
zkoušky

u prolézt, udělat to, dát to, projít, затащить,
сдать,
вывезти,
proklouznout, ponížit to, zazářit закрыться, отстреляться, успех,
выжить, ура, повезло

Neprospět
zkoušky

u propadnout, vyletět, rupnout, завалить, провалить, завалиться,
vyhořet, neudělat, prolítnout, провалиться, умереть, пересдача,
neprolézt, vyhodit, nedat to
хвост, печаль, потрачено

Pomůcka
zkoušce

ke tahák, tahak

шпора, бомба, бомбочка, флаг,
шпаргалка

Učit se hodně

šprtat, šprtat se, šrotit, šrotit se, задрачиваться, задротить, зубрить,
biflovat, drtit
ботанить, ботать, задрачивать
учебу, батрачить, вгрызаться в
учебники

Učit se málo

nešprtat, flákat se, odfláknout to, филонить,
prokrastinovat, prolítnout to, сачковать,
kašlat na to, srát na to, vysrat se na проёбывать
to, doufat v dobrou otázku

Zkouškové
období

zkouškový, zkouškové

сетка, стрессия, сессичные, конец
света, ад, запара, бессонные ночи

Stipendium

stípko, stýpko, stipko

стипуха, степуха, степа, стипа,
стипка, степашка, денежа, зарплата

Diplomová

diplomka, diplomká

диплом, дипломка, ВКР, дисер

Bakalářská

bakalářka, bakule, bakalářká

бака, бакалавр, бакалаврик, ВКР,
бак, бакалавра, бакаларжка

Seminární

seminárka

семинар, сема, реферат, доклад

Semestrální

semestrálka, semestrálká

курсач, курсович

Klauzurní

klauzur, klauzurka, klauzule

забить,
халявить,
протирать
штаны,

Písemné práce
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Tabulka VI. Názvy spojené s technikou
Původní název

Slang CZ

Slang RU

Počítač/notebook

komp, noťas, comp, notasm pc, комп, ноут, бук, мак
notes, počál, kompl

Internet

net

Být na internetu

surfovat, online, být online, on, зависать,
залипать,
серфить,
být na netu, připojit se
сидеть, онлайн, задротить, лазить, в
сети, в инете, торчать

Flash disk

fleška,
usbéčko

Mobilní telefon

mobil, foune, phone, telefon

мобила,
мобильник,
тельчик, айфон, тел

Televize

telka, telina, bedna, tv

телик, телек, ящик, зомби-ящик, ТВ

Auto

kára, auťák, fáro, kara, jezdidlo тачка, авто, колёса, ведро, тачила,
машинаб тазик

Autobus

bus

Tramvaj

tramka,
tram,
šalina, lokálka

Další neuvedené
v seznamu (s
originálním
názvem)

mastná tyč (MHD).

инет, нет, нэт, сеть

flashka,

slashka, флешка, флэшка, флэха, флеха,
USB
телефон,

автик, автич, автобик, автобка, бас,
басик, батон, скотовозка
tramvajka, трамчик, трамик, травик, трумузик,
трали-вали, лоховозка
тралик,
трабик
(троллейбус),
маршрутон (маршрутное такси)
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Tabulka VII. Lidské vlastnosti (mohou být obou rodů)
Původní název Slang CZ

Slang RU

Chytrý

šprt,
hlavička,
chytrolínka, chytrák,
machr

chytrolín, ботан, мозг, задрот, зануда, голова,
myslitel, очкарик

Hloupý

blb, blbec, blboun, tupoň, hlupák, тупой, тупица, тупарь, тупорез,
hlupoň, debil, dutý, vypatlaný, глупыш,
нешаран,
осел,
imbecil, blbka, pako
придурковатый,
лузер,
дурак,
дебил, как пробка

Krásný

krasavec, krasavice, fešák, misska, красавчик, красава, секси, сладкий,
missák, model, modelka, barbie, смазливый, симпотяга, четкий,
ken, jak z plakátu, kost, hezkounek, найз, бьюти, богиня, бомба
hezoun, krásňoučký, pěkná tvářička

Ošklivý

hnusák, ošklivka, škareda, šeredka, урод, уродец, пугало, страшок, не
káčátko
айс, страшнулька, квазимода, не оч,
ну такой

Vysoký

dlouhán, čahoun, čangala, žirafa, дылда, шпала, высотка, вышка,
věžák, rozhledna, táhlo, obr
длинный, гигант, шкаф, шланг,
шурок, стремянка, аист, дядя Стёпа,
столб

Nízký

prcek, trapaslík, liliput, skrček, коротышка, карлик, гном, хоббит,
hobit, drobek, malý
шкет, полторашка, метр с кепкой,
коротыш, малыш, мелкий, грибок,
карлан

Tlustý

špek, špekoun, špekounka, tlusťoch, жир, жиробас, жирабас, жирдяй,
cvylýk, cvalda, buřt, prase, koule, жирбаза,
жиртрест,
vypapaný, vyžraný, objemný
жиртрескомбинат, жируха, пончик,
бомбита, в теле, мяч, пузан, пуфик,
хомяк, пухляш

Hubený

hubeňouř, hubeňouřka, tyč, tyčka, дрищ, дрыщ, глиста, глист, скелет,
parátko, střízlik, vižle, vyžle, špejle, доска, тощий, дрищебан, селедка,
koncentrák
кощей, вешалка, дохляк, анорекс,
шпала

Svalnatý

svalovec, svalouš, svalnatec, silák, качок, качёк, кач, шкаф, кабан,
namakanec, namachrovanec, korba, рама, масса, красавчик, дич
borec, bedna, gorilla, hrana,
namakaný, vysvalený

XX

Starý

dědula, páprda, důchodce, staroch, старпёр, старик, старичок, старикан,
stařec, děda, dědek, starouš, древний, динозавр, пень, седой,
staroušek, geront, babka
песок повалится, дед

Mladý

mládež, mlaďoch, mladík, mládě, зелёный, салага, малявка, зелень,
mlaďas, děcko, žába, zajíček, шпана, школота
zelenáč, chcánek, pískle

Dobrý

dobrák, good, mirek dušín, ok, cool, добряк, красава, красавчик, одекват,
dob, dobračka
бодрый, зайка, норм, славный

Špatný

zloun, záporák, blbý, nepovedený

Další
neuvedené
seznamu

v

мудак, редиска, тварька, говнюк,
стрёмный, хулиган, не очень, ебан,
дебил
душный (надоедливый), блядина
(девушка, которая спит с кадым)

XXI

Příloha 4.8.
Tabulka VIII. Názvy spojené s každodenním životem
Původní název Slang CZ

Slang RU

Mít štěstí

mít kliku, mít štígro, štígro, z prdele фортануть, фартить, фарт, быть
klika, šťastlivec, být klikař, být фартовым, затащить, халявить,
lucky, lacker
фортуна, быть хитрожопым, лакер,
лакерок

Mít smůlu

mít pech, mít smolíka, mít smolíčka лузер, быть лузером, провал, фэйл,
pacholička, být smolař, smůlička, профэ(е)йлиться,
облажаться,
smolíček
неудачник по жизни, победитель по
жизни,
неувязок,
проебаться,
нефортит, чёрная полоса, неуспех,
безуспешно, лохануться

Zamilovat se

zabouchnout se, zbláznit se, втюриться, втрескаться, вляпаться,
pobláznit se, spadnout do toho, запасть, влипнуть, вляпаться
zakoukat se, zaláskovat se,
zalofískovat se, v chomoutu

Chodit spolu

randit, péct spolu, táhnout to spolu

Pozdrav

čus, hoj, nazdar, čus pičus, zdarec, хай,
дарова,
салам,
салют,
zdárek párek, čusík, ahojky, čauky, приветики, здарова, йо, йоу,
nazdárek, dobrej, těpic, nažďár, дратути, зига
ahoja

Rozloučení

pa, čus, čágo, hoj, čusík, ahojky, пока, пока-пока, чао, гуле, ну давай,
čauky, nazdárek, čus pičus
покич, досвидос, досвидули, бай
бай,

Bavit se

pařit, žůžo, pokecat, poklábosit, болтать,
базарить,
hodit řeč
перетереть, трындеть,
блабла

Zavolat
někomu

cinknout, callnout, kólnout, brknout набрать, звякнуть,
навалить, накатить

Alkohol

chlast, alkáč, alko, tatraňák бухло, бухич, алкашка, алко,
(tatranský čaj), pivson, kousek, горючка, синька, блевота, выпивон,
pivíčko, pivko
водяра (водка), пивас (пиво),
шапусик (шампанское)

Cigarety

cíga, ciga, cigy, cigára (sg. cičáro), сиги, сижки (сишки), сигары
žváro, cíčka (sg. cíčko), špinky,
krabka (krabička cigaret).

Diskotéka

díza (dýza, diza), diskoška, disko дискач, диско, туса, тусовка, тусич,
(diska), didžina
танцульки; клубешник, клубняк
(клуб)

гонять, мутить, стрелка, потрачено,

трещать,
пиздеть,

побазарить,
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