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ABSTRAKT
Bakalářská práce pojednává o tématu sociolektu geocachingu. V úvodních kapitolách jsou teoreticky vymezené pojmy. První část se věnuje popisu aktivity geocachingu (základní principy hry, pravidla, typy schránek, pojmy). Druhá část se zaměřuje na vymezení
a popis lingvistických pojmů: sociolekt, slang, argot aj., v této části jsou také uvedeny a popisovány jednotlivé aspekty sociolektu. Ve své stěžejní části přináší práce podrobný popis
sociolektismů geocachingu (včetně klasifikace), v této stěžejní části práce je kladen důraz
na způsoby tvoření pojmenování (sociolektismů) geocachingu. Sběr jazykového materiálu
byl prováděn excerpční metodou v průběhu uplynulého jednoho roku.
Poslední kapitoly práce shrnují a analyzují zjištěné poznatky. V práci je zařazena
i kapitola věnující se míře srozumitelnosti sociolektismů. V závěru práce jsou uvedené zjištěné poznatky: četnost jednotlivých způsobů tvoření, frekvence a srozumitelnost některých
pojmenování.
KLÍČOVÁ SLOVA
geocaching, sociolekt, lingvistika

ABSTRACT
This bachelor thesis focuses on sociolect in geocaching. The theoretical part concentrates on a specification of the basic terms, such as specification of the geocaching itself
(rules, types of boxes etc.) and specification of linguistic terms (sociolect, slang, argot etc.).
This part also deals with different aspects of sociolect. Furthermore, in its main part, this
thesis focuses on the system of creating sociolectisms in geocaching, and it lists a detailed
register (including classifications) of the sociolectisms. The collection of linguistic material
was executed by excerpt method in the past year.
As a result, the last part analyses and summarizes the new knowledge such as periodicity of terms and of systems how the words are created. It also overviews the comprehensibility of sociolectisms.
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geocaching, sociolect, linguistics
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Úvod
Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem sociolektu geocachingu. Cílem
práce je vyhledat a zařadit pojmenování, která se v rámci geocachingového prostředí vyskytují.
Pojmenování, se kterými se můžeme v práci setkat, jsme získali excerpční metodou
z webových stránek věnujících se geocachingu (nejčastěji z tzv. logů). Práce zařazuje jednotlivá pojmenování do kategorií dle způsobu tvoření. Práce vychází zejména z publikací
českého jazykovědce (slangologa) Jaroslava Hubáčka, který se ve svých dílech věnuje oblasti slangů a sociolektismů. Práce reflektuje jeho systematický popis a zařazení slangismů,
potažmo sociolektismů, a snaží se na jeho základě pojmenování sociolektu geocachingu zařadit.
Téma geocachingu stojí v popředí předmětu zájmu již několik let. Díky jeho atraktivitě a propojení mnoha prvků ze všech oblastí se stává téma geocachingu stále více probíraným tématem nejen v odborných pracích. Jen malá část z těchto prací je ale věnována jazykovému hledisku, proto se o to touto prací snažíme. Uveďme jména některých autorů, kteří
se zatím tomuto tématu z pohledu lingvistického věnovali: Ladislav Janovec, Jana Martáková Styblíková a Jan Chovanec.
Práce se člení na 6 částí. První část pojednává o geocachingu obecně: shrnuje základní pravidla, uvádí důležité pojmy a také již nastiňuje různé sociolektismy.
Druhá kapitola se věnuje vymezení důležitých lingvistických pojmů (sociolekt,
slang, argot a další).
Třetí kapitola zdůvodňuje zejména to, proč označujeme jazykové prostředky geocachingu jako sociolekt a nikoliv jako slang, a zároveň uvádí metody a zdroje sběru jazykového
materiálu, charakteristiku prostředí a v neposlední řadě aspekty sociolektu, které se komplexně podílejí na utváření daných pojmenování. Tyto aspekty v práci stejně jako Hubáček
rozlišujeme na jazykové a mimojazykové.
Čtvrtá a zároveň stěžejní část je postavena na tvoření pojmenování v sociolektu geocachingu. Stejně tak jako u Hubáčka jsou v kapitole uvedeny jednotlivé způsoby tvoření
pojmenování.
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Pátá a šestá část navazuje na předešlou kapitolu. Kapitoly se věnují míře zastoupení,
frekvenci a srozumitelnosti jednotlivých pojmenování sociolektu geocachingu. Kapitoly
jsou doplněné o průzkum, ve kterém se zjišťuje míra srozumitelnosti a frekvence vybraných
pojmenování u uživatelů geocachingu.
V části příloh se nachází příklady logů, jež obsahují příklady pojmenování geocachingu.
Práce si klade za cíl přiblížit geocaching jako zajímavý a dynamický sociolekt.
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1

GEOCACHING
Jako geocaching1 označujeme outdoorovou2 aktivitu na pomezí turistiky a sportu.

Její podstatou je hledání a nalézání schránek (pokladů) nazývaných cache.3 Schránky jsou
většinou umístěné v terénu a mají zeměpisné souřadnice, pomocí nichž je hráči geocachingu
hledají. Při hledání ukrytých schránek se používá navigační systém GPS.4 Hra je dnes již
celosvětově známou aktivitou, a to především z důvodu zrychleného vývoje informačních
technologií, do které bychom mohli řadit i GPS navigace.5 Velmi rozšířenou aktivitou se stal
geocaching i díky tomu, že schránky jsou umístěné na místech, která jsou zajímavá, a mohou
tak posloužit jako vhodný tip na výlet rodinám s dětmi, nebo naopak nejsou tak známá v podvědomí veřejnosti a díky ukrytí schránky je veřejnost může navštívit.6
„Geocaching je moderní hrou v podobě hledání pokladů a je hrán po celém světě
lidmi vybavenými GPS přístroji. Základní idea spočívá v lokalizaci vně ukrytých schránek,
jež jsou nazývány geocache a následném sdílení zážitků s ostatními online. Geocachingu
holdují lidé ze všech věkových skupin, se silným vnímáním hráčské komunity a citem k životnímu prostředí.“7

1.1 Historie geocachingu
Hra vznikla v USA v roce 2000, kdy byla odstraněna umělá odchylka u signálu
GPS a všechna navigační zařízení tak zlepšila svou přesnost. Několik dní po této události
umístil hráč Dave Ulmer ve státu Oregon v USA první schránku na světě. Hráč
do schránky vložil i tužku, sešit a několik předmětů, následně vyzval ostatní, aby jeho

1

Výslovnost v českém jazyce geokešink, někdy také geokečing.

2

Označení pro aktivity, které probíhají venku (mimo uzavřené prostory), pojem pochází z ang. out – mimo /

za a door – dveře.
3
V češtině keš, zdrobněle někdy také keška, příp. kešule, kešulka (viz níže).
4
5

Z anglického Global Positioning System, česky typ družicového navigačního systému.
Geocaching: hra pro mozek, nohy a vaši GPS, cit. 28. 3. 2018. Dostupné online z: https://navigovat.mobil-

mania.cz/clanky/geocaching-hra-pro-mozek-nohy-a-vasi-gps/sc-3-a-1312930.
6
What is geocaching?, cit. 28. 3. 2018. Dostupné online z: https://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en&page=geocaching.
Geocaching: The Official Global GPS Cache Hunt Site, cit. 29. 3. 2018. Dostupné online z: https: //www.geocachingtoolbox.co/index.php?lang=en&page=geocaching.
7
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schránku našli. Dal tak základy celé hře geocaching, která téměř v nepozměněné podobě
funguje dodnes. Od tohoto okamžiku začaly vznikat další schránky ve všech státech
a po celém území USA, bylo jen otázkou času, kdy se v moderním 21. století dostane hra
do celého světa. Do tří let od založení hry bylo na webových stránkách geocachingu registrováno více než 150 tisíc uživatelů. Rok od roku se počet uživatelů rapidně zvyšuje. Důsledkem toho, že se zvyšoval počet registrovaných uživatelů, se zvyšoval i počet založených schránek, v roce 2005 bylo ve všech zemích světa registrováno více než 170 tisíc
schránek (z toho okolo 700 v České republice). Počet schránek dosáhl v roce 2008 půl milionu. V současnosti je ve světě přes 2,5 milionu schránek a přes 6 milionů geocacherů.8
Top 10 zemí světa v roce 2017
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Graf 1. 10 států s největším počtem schránek na světě za rok 2017.

Zemí s největším počtem schránek na světě je USA (viz graf výše). Na grafu lze také
vidět, že v popředí jsou vyspělé západoevropské země, které mají velkou rozlohu (Německo,
Francie, Velká Británie, Švédsko). Domníváme se, že právě vyspělost zemí je odrazem toho,
že lidé cestují a mají více času na volnočasové aktivity. Česká republika je v žebříčku na
desátém místě, to dokazuje obrovskou oblibu této aktivity v naší zemi (viz dále).9

8
9

Geocaching ve světě, cit. 28. 3. 2018. Dostupné online z : http://home.zcu.cz/~vanikj/maps/top-svet/.
Tamtéž.

11

1.2 Geocaching v České republice
Stále více obyvatel České republiky se těší této populární celosvětové hře. Geocaching se stal jednou z neoblíbenějších volnočasových aktivit, zařadil se tak mezi tradiční
volnočasové aktivity, jako je např. horolezectví, cyklistika, vodáctví, tábornictví, pěší turistika ad. Právě s uvedenými aktivitami lze geocaching kombinovat. Oblíbený je také díky
tomu, že není omezen na jednu věkovou kategorii nebo zájmovou skupinu. Aktivitu můžeme
zařadit mezi nízkonákladové; ke hře je zapotřebí navigace, která je v současnosti součástí
téměř každého mobilu (dříve tomu tak nebylo, navigační systém měly mobily jen zřídka
a GPS navigace byly velmi nákladné).
Český geocaching drží jeden světový rekord. Nejvíce nálezů na světě má schránka
Terezka v Praze, která je v provozu od roku 2007.10
Nejvíce schránek čítá kraj Středočeský (celkem 8119 schránek). Největší hustota
schránek (počet schránek na 100 km2) je v Praze a Libereckém kraji. V obou krajích připadá
více než 112 schránek na 1 km2.11

1.3 Shrnutí pravidel hry
V geocachingu jsou velmi důležitá pravidla, která by se měla dodržovat. Je nezbytné,
aby se každý těmito pravidly řídil a aktivita tak nebyla nikomu znechucena (ztížena).
Základním kamenem hry je uložení a umístění schránky. Od toho se odvíjí další pravidla. Schránku může vytvořit a uložit do terénu kdokoliv, kdo je zaregistrovaný na webové
stránce, která se věnuje geocachingu. Díky registraci se tak stává člověk geocacherem (člověk věnující se geocachingu).12 Webová stránka slouží k tomu, aby si mohl každý nalezenou
(ulovenou) schránku zapsat do internetového účtu a měl přehled o tom, kde, kdy a co nalezl
(ulovil). Na webových souřadnicích dochází zároveň k publikaci (zveřejnění) schránky, následně pak ostatní vědí, že se mohou vydat podle zeměpisných souřadnic na místo.

10
11

Extrémní geokešky, cit. 30. 3. 2018. Dostupné online z: http://antonio.cz/gc/extrem.
Geocaching ve světě: mapový obsah, 10 top zemí světa,

z: http://home.zcu.cz/~vanikj/maps/top-svet/.
12
Též geokešer nebo geokačer.

12

cit. 29. 3. 2018. Dostupné online

Majitelem13 schránky se může stát kdokoliv, avšak doporučuje se mít nejdříve s geocachingem nějakou zkušenost. Pokud se rozhodneme k založení své schránky, měli bychom
zvážit několik faktorů: vhodné místo, čemu se schránka věnuje (proč ji chceme založit) aj.
Schránky musí být v terénu od sebe vzdálené minimálně 161 metrů  pokud tomu tak není,
informuje nás o tom správce (reviewer) a musíme schránku přemístit (najít vhodnější místo).
Reviewer je dobrovolník (většinou z řad geocacherů), který se stará o publikace schránek
na webových stránkách.
K vhodnému místu musíme rozhodně zajistit listing schránky, který je zveřejněný
na webových stránkách. Jedná se o soupis informací o schránce pro všechny, kteří budou
mít zájem schránku navštívit (ulovit). Listing obsahuje důležité informace k nalezení: název
schránky, jméno autora, lokaci, zeměpisné souřadnice, nápovědu,14 informaci o obtížnosti
nalezení schránky, text o místu schránky, který poskytuje i důležité obohacující informace
(historie místa) apod.
Pokud majitel najde vhodné místo k uložení schránky a vytvoří potřebný listing, odesílá jej reviewrovi, který posoudí všechny náležitosti a schránku do několika desítek hodin
(většinou) schválí.
V každé schránce by měl být papír (zápisník)15, do kterého se může návštěvník zapsat. Zapisujeme se tedy pro získání schránky dvakrát (poprvé na místě uložení schránky
a podruhé na webových stránkách ve svém účtu). V každé schránce by měla být psací potřeba a pravidla hry pro případ toho, že schránku najde náhodně osoba, která není s geocachingem obeznámena. Bývá zvykem (dříve častěji), že schránka slouží jako uložiště předmětů,16 které lze při návštěvě směnit. Nálezce schránky smí dle pravidel předmět vzít, pokud
vloží do schránky předmět stejné nebo vyšší hodnoty.

13

Též zakladatel schránky, častější označení je owner.

14

V mluvě geocachingu se častěji používá hint.

15

Zápisník (papírový záznam) pro návštěvníky schránky nazýváme logbook.
Často se jedná o menší předměty v hodnotě několika korun.

16
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Při odlovu schránky by se měl každý geocacher chovat tiše a nenápadně. V případě,
že na sebe upozorní a kolemjdoucí17 uvidí místo uložení schránky, hrozí zničení nebo ztráta
schránky.
Žádná schránka se nesmí přemisťovat, došlo by pak k odchýlení od původně zadaných souřadnic.

1.4 Typy schránek
Schránky (cache) u geocachingu můžeme klasifikovat dle 3 různých kritérií:
schránky podle velikosti (velikost, rozměry), schránky podle charakteru (standardní – hmotné, a nestandardní – nehmotné) a schránky podle obtížnosti a terénu (stupeň
náročnosti ulovení schránky a stupeň náročnosti terénu ke schránce nebo jejímu uložení).18
1.4.1 Schránky podle velikosti
Nano schránka (nano cache)
Jedná se o nejmenší typ schránky ze všech, kam se většinou nevejde ani tužka.
Ve schránce je jen velmi malý (převážně srolovaný) papír. Tento typ schránky nemá oficiální podporu na stránkách geocachingu, proto je velikost schránky uváděna v listingu
jako micro nebo other (viz níže).
Micro (mikro) schránka (micro cache)
Jedná se o nejmenší oficiální typ schránky v geocachingu. Její velikost je několik
centimetrů. Vejde se do ní malá tužka a malý logbook. Z důvodu malých rozměrů zpravidla
micro schránky ani nano schránky neobsahují ostatní předměty (ani trackovatelné, viz níže).
Micro schránkami bývají krabičky od bonbonů (často Tic Tac), filmů, krabiček vitamínových kapslí, krabiček z „kindervajíčka“ a prefabrikáty PET lahví. S mikro schránkami
se často setkáváme ve městech (nebo tam, kde není dostatek místa pro uložení větší
schránky).

17

Osoba, která se nevěnuje geocachingu, se označuje jako mudla.

Cache: size, type, cit. 30. 3. 2018. Dostupné online z:
dex.php?lang=en&page=geocaching.
18
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https://www.geocachingtoolbox.com/in-

Malá schránka (small cache)
Tento typ schránky obsahuje kromě logbooku a tužky i ostatní předměty (vč. těch
trackovatelných). Její procentuální zastoupení v terénu je spolu s mikro schránkou největší.
Velikost malých schránek je velmi podobná jako u potravinových krabiček všeho druhu.
Střední schránka (regular cache)
Jedná se o typ schránky běžné (větší) velikosti. Do středních schránek lze vkládat
větší předměty. S typem této schránky se můžeme setkat převážně v přírodě, jelikož její
umístění vyžaduje dostatek prostoru. Často se střední typy schránek umisťují do dutin
stromů, pařezů, skalních prostor atd.
Velká schránka (large cache)
Jedná se o největší typ schránek. Jejich rozměry dosahují několika desítek centimetrů
až metrů. V terénu jsou neobvyklé, méně časté, jejich procentuální zastoupení se pohybuje
v rozmezí 1–3 %. Velké schránky se umisťují na nefrekventovaných lokalitách, většinou
v přírodě. Jejich velikost využívají majitelé k tomu, aby schránka sloužila jako místo,
kam si lidé chodí vyměňovat předměty.
Schránka neurčité velikosti (other cache)
Jedná se o schránky, které nemají jasně definovanou velikost, například kámen mezi
ostatními kameny, šiška visící na stromě, placatá magnetická samolepka, náhražka stromové
větve, kniha v knihovně aj. Zároveň se jedná o rafinovaný typ uložení, který je jakýmsi překvapením pro nálezce, protože dopředu neví, předmět jaké velikosti a jakého tvaru má hledat. V současné době se k těmto typům schránek řadí i eventy a earthcache (viz schránky
podle charakteru).19
1.4.2 Schránky podle charakteru
Doposud jsme označovali cache20 českým ekvivalentem schránka. Nyní je nutné
při klasifikaci označovat schránky termínem cache, jelikož velká řada z nich má slovo cache
přímo v názvu.

19
20

Typy skrýší, cit. 30. 3. 2018. Dostupné online z: https: / /cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching.
Česká výslovnost je keš.
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Traditional cache (tradiční cache)21
Typ schránky, který je přímo (fyzicky) umístěn v terénu pomocí zeměpisných souřadnic. Tradiční cache může mít různou velikost (viz schránky podle velikosti).
Multi cache22
Multi cache je typ keše, kdy je zapotřebí zjistit údaje, abychom se dobrali k finální
schránce.23 Jedná se o sérii míst, kde zjišťujeme potřebné údaje bez přítomnosti dílčích
schránek nebo nalézáme přímo dílčí schránky, ve kterých jsou potřebné údaje (šifry) k zjištění finální schránky. Z tohoto důvodu má typ multi cache nespočetné množství podob.
S tímto typem schránek se setkáváme často ve městech – slouží zde jako prohlídka části
(úseku). Dílčí část multi cache označujeme anglickým slovem stage (česky stupeň / zastávka / mezizastávka). Počet těchto zastávek se různí, od toho se pak odvíjí délka multi
cache. První stage zpravidla nese výchozí souřadnice.
Mystery cache24
Jedná se o typ keše, kde je zapotřebí zjistit informace k dopočítání (zjištění) finálních
souřadnic podobně jako u multi cache. U mystery cache ale nevycházíme z úvodní stage, ale
musíme výsledné souřadnice zjistit sami. Výchozí souřadnice schránky ukazují do blízkého
okolí finálního uložení, aby návštěvník věděl, v jaké lokalitě hledat (nemusí tomu tak vždy
být). Tento typ cache je obtížnější: bývá zapotřebí vypočítat matematické šifry, vyřešit hádanky, dohledávat informace, plnit úkoly, pokusy atp.
Earth cache25
Abychom získali tento typ cache, musíme zjistit potřebné údaje, které jsou zaměřené
na geografickou, geologickou a jinou přírodní tematiku. Na místě tudíž nehledáme žádnou
schránku. Množství a typy otázek jsou v kompetenci majitele, na něm také záleží, zda nález

21
22

Často označujeme jako tradička.
Často označujeme jako multina (multinka).

23

Často označujeme jako finálka.

24

Často označujeme jako mysterka.
Často označujeme jako earthka.

25
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uzná. S těmito typy cache se setkáváme nejčastěji v národních parcích, přírodních rezervacích, chráněných krajinných oblastech atd. Dříve bylo zapotřebí pro uznání nálezu zaslat
fotografii hledajícího přímo z místa, to však již z důvodu ochrany osobních údajů neplatí.
Event cache
Jako event cache označujeme setkání geocacherů. Eventy mohou být spojeny s programem (konkrétní tematikou). Počet účastníků je často omezený a zájemci se musí nahlásit
dopředu (zejména kvůli programu). Při setkání na eventech využívají účastníci hojně výměny tzv. trackovatelných předmětů (viz níže). Obdobou eventu je mega event (setkání min.
500 geocacherů) a giga event (setkání více než 5000 geocacherů). Stejně tak jako u earth
cache na místě eventu žádnou schránku nehledáme.

traditional

multi

mystery

earth

event

Tabulka 1 Přehled standardně užívaných obrázků pro základní typy cache. 26

Jelikož se převážná část práce věnuje jazykovému hledisku v geocachingu, nebylo
by vhodné uvádět dopodrobna charakteristiky všech typů cache. Protože se s nimi však můžeme setkat i v naší republice, uvádíme alespoň jejich název. Jedná se například o: wherigo
cache, letterbox hybrid (cache), webcam cache, virtual cache, CITO event, lab cache aj.27

wherigo

letterbox hybrid

webcam

virtual

CITO

Tabulka 2 Přehled standardně užívaných obrázků pro další typy cache. 28

Geocaching Toolbox, cit. 1. 4. 2018. Dostupné online z: https://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en&page=geocaching.
26

27

Typy skrýší, cit. 30. 3. 2018. Dostupné online z: https: / /cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching.

Geocaching Toolbox, cit. 1. 4. 2018. Dostupné online z: https://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en&page=geocaching.
28

17

1.4.3 Schránky podle obtížnosti a terénu
V listingu každá cache obsahuje informaci o úrovni obtížnosti ulovení a terénu. Jelikož se stal geocaching v posledních letech velice populární aktivitou, mnoho účastníků začalo překonávat rekordy, vytvářet statistiky atp. Velikým lákadlem pro zkušené je tudíž ulovení cache s nejtěžší úrovní obtížnosti, potažmo terénu.
Stupeň obtížnosti a terénu se pohybuje v rozmezí 1–5 bodů.29 Úroveň 1 je nejlehčí
(pro začátečníky) a úroveň 5 nejtěžší (pro zkušené). Stupnice platí pro obtížnost i terén. Většinou větší stupeň obtížnosti mívají cache, které jsou mystery (je zapotřebí něco vyluštit,
zaberou více času), naopak menší úroveň zpravidla nacházíme u klasických tradičních schránek.
K získání cache, která má nejvyšší stupeň terénu, je zapotřebí speciální vybavení
(horolezecké vybavení, potápěčská výbava aj). Vyšší stupeň terénu mají schránky zpravidla
v přírodě, daleko od civilizace. Stupeň nejnižší označuje schránky, které může odlovit i handicapovaný člověk na invalidním vozíku. 30
Člověk, který se rozhodne založit cache, by se měl řídit obecně dostupnými pravidly
geocachingu.31

1.5 Umístění schránek
Umístění a úkryty bychom mohli zařadit do dvou kategorií – schránky ve městě
a mimo město.
Nejčastějšími úkryty v přírodě jsou dutiny stromů, pařezy, skalní převisy aj. Hledání
v přírodě je většinou snazší než ve městě (více času, málo lidí, větší velikost schránek).
Ve městě se setkáváme se schránkami, které jsou menší, tomu jsou přizpůsobené
i úkryty. Většinou jsou schránky připevněné na magnetu, zastrčené ve hluché části či nahrazují například část stromu, sloupu ad. (důmyslnější provedení). Protože je ve městě riziko

Někdy hovoříme o tzv. hvězdičce, jelikož na webových stránkách je úroveň zobrazována právě pomocí hvězdičky.
29

30

Typy skrýší, cit. 30. 3. 2018. Dostupné online z: https: / /cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching.

Na světě je známo několik desítek případů, kdy při nedodržování pravidel geocachingu došlo ke smrti člověka.
31
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ztráty a poničení schránky větší, setkáváme se s rafinovanějšími typy schránek právě
ve městech. Ve městě je logicky hustota schránek větší než mimo město.
Jak jsme popsali výše (viz pravidla), majitel by měl při vytváření schránky zvážit
vhodnost umístění, včetně toho, aby místo bylo pro návštěvníky bezpečné.

1.6 Předměty
K obsahu schránek kromě tužky, pravidel32 a logbooku patří i další předměty. Předměty můžeme rozdělit na dva základní typy: trackovatelné33 a netrackovatelné.
1.6.1 Trackovatelné předměty
Ve schránkách je také možné narazit na speciální předměty, které jsou určené přímo
pro geocaching. Jedná se o dva základní trackovatelné předměty: Travel Bug (TB)34 a Geocoin (GC)35. Oba typy předmětů jsou opatřeny speciálním kódem. Pokud nálezce najde tento
trackovatelný předmět, může si ho ve svém profilu (hráčském účtu) na webu zaregistrovat.
Každý hráč může vidět ve svém profilu počet těchto předmětů (včetně jejich obrázku), který
za dobu své aktivity u geocachingu potkal, jejich registrace však není ke hře nezbytně nutná,
jedná se spíše o doplňkovou aktivitu. Majitel tohoto trackovatelného předmětu pak může
vidět počet kilometrů, jež předmět nacestoval, a také, na jakých místech se přesně nacházel.
Pokud je trackovatelný předmět ve schránce, vidíme to na webu. Mnohdy je přítomnost některého z trackovatelných předmětů velkou motivací k návštěvě schránky pro geocachery.
Trackovatelné předměty mohou nést od jejich majitele nějaký úkol, např. geocoin
s motivem žáby by mohl mít za úkol zdržovat se v blízkosti vody (jezer, řek, moří). Pokud
tak nalezneme trackovatelný předmět a budeme ho chtít přemístit do jiné schránky, měli
bychom se řídit tím, co si jeho majitel přeje (v případě zmiňované žáby umístit geocoin
do schránky, která je v blízkosti pramene řeky). Mnohdy se pak stává, že se trackovatelné
32

Někdy se základní soupis pravidel pro náhodné nálezce označuje jako mudlokarta.

33

Anglicky Trackable Items, Trackables.
Travel Bugy jsou opatřeny šedou kovovou známkou a lze k této známce připnout jakýkoliv předmět, se kte-

34

rým může známka cestovat.
Geocoiny jsou kovové mince, které mají určitý motiv (české barvy, motiv zvířete, nesou výroční číslo ulovené schránky).
35
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předměty ztratí, v tomto případě je nutné, abychom informovali o tomto podezření majitele
a ten prohlásí předmět za ztracený. Trackovatelné předměty mohou stejně jako osoby cestovat přes hranice, mnohdy proto nacestují několik desítek tisíc kilometrů.
I když je cena geocoinů poněkud vysoká, domníváme se, že spolu s Travel Bugy
Geocoiny velice zefektivňují geocaching.36
1.6.2 Netrackovatelné předměty
Jako netrackovatelné předměty můžeme označit vesměs všechny předměty, které nemůžeme na webu registrovat. Netrackovatelných předmětů je většina a existuje velké množství druhů takovýchto předmětů. Zkušení geocacheři označují netrackovatelné předměty
jako zbytečnost (nepořádek) obsahu schránek. 37 Ve schránkách se často objevují minihračky
z „kindervajíček“, drobné koruny a mince jiné měny, kartičky, odznáčky, žetony do nákupních košíků, samolepky, plyšáky, postavičky zvířátek aj.

36

Trackable, cit. 2. 4. 2018. Dostupné online z: https://www.geocachingtoolbox.com/in-

dex.php?lang=en&page=geocaching.
37
V geocachingovém slangu mnohdy označováno jako geobordel.
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2

VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Sociolekt
Termínem sociolekt označujeme součást národního jazyka, která má nespisovnou
nebo hovorovou podobu a vyskytuje se nejčastěji v neoficiálním (potažmo polooficiálním)
jazykovém styku lidí. Sociolekty se vyskytují a vznikají nejčastěji ve specifickém pracovním
prostředí nebo zájmové skupině, kde slouží jako prostředek komunikace. Uživatel sociolektu
jím někdy vyjadřuje svou příslušnost k pracovnímu prostředí či zájmové skupině.38
Termín sociolekt poprvé použil český lingvista Jaroslav Hubáček ve svém příspěvku
K základním pojmům tzv. sociální dialektologie.39 Ve svém příspěvku sociolekty popsal jako
zastřešující jazykové prostředky, které jsou charakteristické sociálním příznakem. O několik
let později definici sociolektu upřesnil: „Sociolekty jsou reprezentovány pouze specifickými
vrstvami slovní zásoby národního jazyka a realizují se na mluvnické bázi některého strukturního útvaru národního jazyka, v současnosti nejčastěji obecné češtiny.“40
Jan Hugo ve Slovníku nespisovné češtiny vymezuje sociolekt takto: „Termín sociolekt je součástí obecnějšího termínu dialekt (nespisovný útvar národního jazyka, užívaný
víceméně omezeným počtem lidí ze stejného teritoria nebo ze stejného sociálního prostředí).
Sociolekt jako jazyk určité sociální skupiny se od národního jazyka odlišuje převážně slovní
zásobou, frazeologií a sémantickými dominantami.“41
Jelikož se sociolekty neobjevují ve starších lingvistických pracích, lze usoudit, že je
termín nový. Mnohem častěji (dříve i dnes) se místo termínu sociolekt setkáváme v lingvis-

38

Hubáček, Krčmová, Sociolekt. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. 2017, cit. 5. 4. 2018.

Dostupné online z: https: //www.czechency.org/slovnik/SOCIOLEKT.
39

Křístek, Sympozium čeština – univerzália a specifika. In: Naše řeč, cit. 7. 4. 2018. Dostupné online z: http:

//nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7506.
40
41

Hubáček 2008, s. 4 – 7.
Hugo 2006, s. 10.
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tice s jinými termíny (viz dále). Podle slovenského lingvisty Martina Ološtiaka jsou sociolektismy souhrnné označení pro slang, profesní mluvu a argot. Ološtiak rozlišuje 3 typy sociolektismů takto:42

expresivnost

slangismus

nocionálnost

profesionalismus

neutajenost

sociolekt
utajenost

argotismus

Obrázek 1 Sociolekty.43
Sociolekty Ološtiak rozlišuje z hlediska záměru utajení na dvě skupiny: do prvé skupiny (neutajované) řadí slangismy a profesionalismy a do druhé (utajované) argotismy. Profesní mluvu odlišuje od slangu expresivností a nocionálností.44
Na rozdíl od Ološtiaka řadí Nový encyklopedický slovník češtiny mezi sociolektismy
i další jazykové skupiny (vrstvy). Slovník jako sociolektismy uvádí slang, argot, žargon,
profesní mluvu, sociální nářečí, společenské nářečí, speciální nářečí nebo vrstvové nářečí.45
Na základě všech výše uvedených charakteristik a tvrzení lze říci, že sociolekt je
zastřešujícím termínem pro slang a argot (případně pro profesní mluvu a další jazykové a lexikální skupiny, které jsou v lingvistice klasifikovány sociálními příznaky). Jelikož znaky
a funkčnost prostupují mezi těmito pojmy a hranice mezi nimi není zcela zřetelná, používají
se (některé) tyto pojmy jako synonyma k termínu sociolekt.

Ološtiak, Lexikológia slovenského jazyka: Sociolekty v lexike, cit. 10. 4. 2018. Dostupné online z: http: //olostiak.webz.cz/2prekl /P10-sociolekty.pdf.
43
Tamtéž.
44
Tamtéž.
45
Hubáček, Krčmová, Sociolekt. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. 2017, cit. 5. 4. 2018.
Dostupné online z: https: //www.czechency.org/slovnik/SOCIOLEKT.
42
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Termín sociolekt, argot, profesní mluva a slang označují soubor jazykových prostředků. Termín sociolektismus, argotismus, profesionalismus a slangismus pojmenovává
konkrétní jazykové prostředky.46
2.1.1 Sociolekt v sociolingvistice47
Z hlediska příslušnosti sociolektů k zájmovým skupinám či pracovnímu prostředí
jsou sociolekty jedním z předmětů studia sociolingvistiky. Příkladem sociolingvistického
zkoumání je např. použití sociolektismů, adaptace, míra zvládnutí aj. ve specifickém prostředí (profesionálním či zájmovém). Ve skupinách s větší mírou uzavřenosti lze ze sociolingvistického hlediska sledovat míru srozumitelnosti (nesrozumitelnosti) mezi zasvěcenými
a nezasvěcenými do této skupiny.
2.1.2 Sociolektologie
Jako sociolektologii označujeme jednu z lingvistických disciplín, která je charakteristická svou interdisciplinaritou,48 zasahuje zejména do oblasti sociologie a sociolingvistiky. Sociolektologie se zabývá zkoumáním nespisovných jazykových prostředků, především těch, které se vyskytují v polooficiální nebo neoficiální komunikaci různých skupin
(vrstev) společnosti.49

2.2 Slang
Jako slang označujeme takovou slovní zásobu, která je spjatá s konkrétním (sociálním) prostředím (zájmovým nebo profesním) a její podoba se řadí k nespisovné vrstvě jazyka. Slang bývá definován v užším a širším smyslu.
Jaroslav Hubáček, který se věnuje v několika svých dílech oblasti slangu, definuje
slang v širším smyslu takto: „Svébytná součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné
vrstvy speciálních pojmenování realizované v běžném (nejčastěji polooficiálním a neoficiálním) dorozumívacím styku lidí vázaných stejným pracovním prostředí nebo stejnou sférou

Ološtiak, Lexikológia slovenského jazyka: Sociolekty v lexike, cit. 10. 4. 2018. Dostupné online z: http: //olostiak.webz.cz/2prekl /P10-sociolekty.pdf.
46

47

Jazykovědná disciplína, která se zabývá vzájemnými vztahy jazyka a společnosti.

48

Propojení a přesah mezi vědními disciplínami.
Sociolektologie, cit. 10. 4. 2018. Dostupné online z: http: //kcj.osu.cz / vyzkum/.

49
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zájmů a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek
vyjádření příslušnosti k prostředí či zájmové sféře.“50 Jaroslav Hubáček ve svém širším pojetí řadí pod slang profesní mluvu, včetně profesionalismů.
Slang dle Přemysla Hausera zpravidla zahrnuje dvě základní kategorie (které se v literatuře obecně rozlišují): slovní zásoba profesionální a slovní zásoba slangová (zájmová).51
Zastánci užšího pojetí, mezi které bychom mohli zařadit A. Kellnera, F. Oberpfalcera, J. Chloupka či M. Křístku, chápou slang jako mluvu lidí, které spojuje stejný zájem.
Autoři užšího pojetí popisují rozdíly mezi slangem a profesní mluvou: podle nich jsou profesní výrazy motivovány potřebou pojmenovávat, kdežto slang je motivován citovým vztahem.52
Je však nutné uvést, že v některých případech je hranice rozpoznání výrazu profesionálního a slangového (zájmového) problematická, neboť dnes již mnohé činnosti a aktivity
mohou být jak profesí, tak zájmem (např. myslivectví, rybářství, cyklistika).
Na rozdíl od sociolektu je termín slang používanějším termínem (což dokládá
i množství vydaných publikací). V české lingvistice má pojmenování dlouholetou tradici,
zároveň je však jeho vymezení nejednotné, neboť v zahraniční i domácí literatuře postrádáme jednotu v chápání obsahu a rozsahu slangu.
2.2.1 Definice slangu ve slovnících a jazykovědných příručkách
Příruční mluvnice češtiny
„Slang je soubor slov a frází užívaných skupinou lidí spjatých stejným zájmem, eventuálně též profesí.53
Stručná mluvnice česká
„Kromě příslušných odborných názvů se užívá v běžném pracovním styku také
zvláštních názvů a obratů; ty nazýváme slangovými (jejich soubor slangem...). Obdobně
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se užívá zvláštních pojmenování ve skupinách mluvčích lišících se věkem, společnými zájmy apod.“54
Slovník jazykovědné terminologie
„Nespisovné vyjadřování spočívající v užívání zvláštních slov, uplatňované v určité
profesionální nebo zájmové skupině.“55
Slovník lingvistických termínů pro filology
„Jeden z typů sociolektů, (v širším pojetí) lexikální vrstvy příznačné pro komunikaci
v zájmovém prostředí i komunikace v prostředí pracovním, (v užším smyslu) pouze lexikální
specifika komunikace zájmové.“56
Nauka o slovní zásobě (Přemysl Hauser)
„Nespisovná slovní zásoba spjatá se sociálním prostředím, a to pracovním nebo zájmovým, se nazývá slang. Slangová pojmenování jsou omezena zpravidla na mluvené projevy příslušníků určitého povolání nebo pracovní skupiny a váží se tematicky na toto prostředí.“57
Teoretické výklady a zkoumání věnující se slangu lze sledovat u předních lingvistů
(slangologů), například u: E. Rippla, P. Hausera, F. Trávníčka, A. Jedličky, F. Oberpfalcera,
M. Křístky, L. Klimeše, A. Kellnera, A. Jaklové, J. Suky, R. Brabcové, J. Hubáčka aj.
Jelikož si práce neklade za cíl srovnat jednotlivé výklady slangu u uvedených lingvistů, nebudeme se výklady autorů dále v práci zabývat.
Jednotlivé aspekty slangu, které vychází z J. Hubáčka, O českých slanzích, jsou
popsány v souvislosti s příkladovými výrazy geocachingu (viz 3.3 Aspekty sociolektu geocachingu).
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2.3 Argot
Termínem argot rozumíme vrstvu slovní zásoby, která je specifická neoficiální ústní
komunikací sociálně nežádoucích (škodlivých) skupin.58
Ve starší terminologii se argot označuje jako hantýrka nebo žargon. Často se o argotu
hovoří jako o mluvě (jazyku) podsvětí, které má představovat negativní skupinu společnosti
(viz výše).
Mezi příklady argotu bychom mohli zařadit např. mluvu zločinců, vězňů, narkomanů, mafiánů, lupičů, pašeráků apod. Charakteristickým znakem argotismů je velká míra
utajenosti (viz obrázek výše), expresivnosti a bohatství synonym.59
Jelikož se v dalších kapitolách s argotismy nesetkáme (jazykové prostředky geocachingu zpravidla do argotu nespadají), nebudeme zde argot podrobněji rozebírat.
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3

SOCIOLEKT GEOCACHINGU
Z výše uvedeného přehledu a vymezení základních termínů je zřejmé, že chápání

pojmů sociolekt a slang (případně dalších) není jednotné. Uvedené rozdíly v chápání lze
sledovat v pojetí termínu slang (viz užší a širší pojetí). Slang je chápán jako termín charakterizovaný slovní zásobu vázanou k jedné určité zájmové (profesní) skupině, zatímco sociolekt je chápán jako termín méně izolovaný (neizolovaný), který šířeji vymezuje slovní zásobu charakterizovanou sociálním příznakem,60 navíc reflektuje i užívání běžné slovní zásoby s prostředí související. Práce dále tudíž pracuje zejména s pojmem sociolekt (zároveň
název práce), pro uchopení a zpracování je termín sociolekt příhodnější než termín slang.
V práci termín sociolekt chápeme taktéž jako zastřešující pojem pro slang, profesní
mluvu a argot (příp. ostatní výše uvedené pojmy). Výskyt argotismů v geocachingu se však
v této práci nepředpokládá.
I když jsme výše sociolekt charakterizovali jako nespisovnou (příp. hovorovou)
vrstvu slovní zásoby, je nutné uvést, že součástí sociolektu geocachingu jsou i termíny (nejčastěji z angličtiny, viz níže) a jazykové prostředky, jež řadíme mezi spisovné. Jedná
se zejména o slova, která se do sociolektu zařadila na základě přenesení významu slova
(viz tvoření sociolektismů). Lexikální registr lze vymezit jako termín uchopující vyjadřování
v geocachingu šířeji. Anna Gálisová chápe registr jako termín pro lexikální a gramatické
prostředky sloužící pro komunikaci a způsob používání těchto prostředků v komunikačních
aktech s variabilitou postoje komunikátorů ke komunikačním partnerům.61

3.1 Zdroje a metody sběru jazykového materiálu
Sběr materiálu probíhal v letech 2017–2018. Zdrojem byly zejména oficiální webové
stránky věnující se geocachingu a ojediněle stránky (portály), kde se objevovaly geocachingové diskuse. Konkrétním zdrojem pak byly samotné logy hráčů (na webu). Dalším zdrojem
materiálu byla vlastní zkušenost s geocachingem a komunikací při něm a o něm.

60
61

Janovec 2012, s. 73.
Tamtéž.

27

Hlavní metodou byla metoda excerpční, kdy jsme vybírali slova z logů geocacherů
na webových stránkách. V roce 2017 jsme pročetli velké množství logů a paralelně jsme do
databáze zaznamenávali výrazy, které na základě výše uvedeného splňují charakteristiku sociolektismů. Bylo nutné sledovat také kontext, v němž uživatelé (geocacheři) daný výraz
použili: řada pojmenovaní v geocachingu totiž vznikla přenesením významu (viz dále),
jedná se o víceslovná pojmenování, případně absence kontextu znemožňuje pochopení významu slova. Příklady slov (vč. logu) uvádíme v příloze práce.
Kromě excerpční metody jsme využili i metodu poslechovou (v samotném zkoumaném prostředí, při účasti na eventech). I v tomto případě jsme si potencionální sociolektismy
zaznamenávali do databáze.
Sběr materiálu z webových logů považujeme za vhodnější než sběr z logů ve schránkách v terénu – důvodem je množství i přehlednost záznamů. Jazyk logů na webových stránkách je navíc mnohem pestřejší a obsáhlejší než jazyk logů ve schránce (logy ve schránce
bývají dle pravidel a zkušeností stručné kvůli úspoře místa a papíru). Z uvedených důvodů
se excerpce z webových stránek stala hlavním zdrojem sběru dat.
I když jsou nám jiné metody sběru jazykového materiálu (poskytnutí audiozáznamu,
dotazníková metoda aj.) známy, nepřišly nám pro sběr v oblasti geocachingu vhodné.
V průběhu jednoho roku jsme se snažili vyhledat co největší množství slov, abychom
mohli vybraná slova do kategorií dle způsobu tvoření systematicky zařadit. Rozhodně však
nelze tvrdit, že práce zachycuje veškerá existující slova tohoto sociolektu. Pro zajímavost
a přehlednost uvádíme příklady sociolektismů v příloze této práce.

3.2 Charakteristika prostředí sociolektu
Sociolekt geocachingu bychom mohli zařadit mezi sociolekty větších sociálních skupin. Důvody pro to jsou následující:
•

rozšířenost hry geocaching (po celé ČR),62

Je zřejmé, že geocaching je rozptýlen po celém světě, avšak ČR uvádíme z důvodu toho, že práce se věnuje
popisu systému (konkrétně sociolektu) češtiny.
62
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•

hráči geocachingu se navzájem nemusí znát a netvoří tudíž malou uzavřenou skupinu,

•

heterogenní vrstva společnosti,
o mladí / dospělí (děti / rodiče; střední věk / důchodový věk, bezdětní / rodiny
s dětmi),
o majetní / méně majetní (chudí),
o ženy / muži,
o vzdělaní (vysokoškoláci, středoškoláci) / méně vzdělaní (se základním vzděláním, bez maturity),
o jednotlivec / dvojice / skupina,

•

regionální nezaměřenost,
o město / venkov,
o Čechy / Morava (sever / jih, západ / východ).
Výše jsme popisovali problematické vymezení slangu v závislosti na tom,

zda se jedná spíše o mluvu v zájmové skupině či mluvu profesní. Z tohoto hlediska bychom
sociolekt geocachingu řadili mezi mluvu zájmovou. Jako důkaz můžeme uvést vyšší míru
expresivity, vyjádření citového vztahu k pojmenovávané skutečnosti, vznik synonymických
řad aj. Pokud bychom reflektovali zařazení z laického, neodborného hlediska, klasifikovali
bychom sociolekt geocachingu jako mluvu zájmovou proto, že geocaching výše popisujeme
jako hru / volnočasovou aktivitu.
Se sociolektem geocachingu se setkáme v podobě psané i mluvené. Podoba psaná
představuje zejména logy63 ve schránkách, logy na internetových stránkách, listingy64, obsah
webových stránek u geocachingových obchodů, obsah na internetových diskusích a portálech věnující se geocachingu aj. S mluvenou podobou geocachingu se setkáme zejména
při komunikaci hráčů (geocacherů) přímo v terénu, většinou ve chvíli, kdy na sebe náhodně
narazí, nebo na eventech. Často se lze s podobou mluvenou také setkat u hráčů, kteří se vydávají cache ulovit společně (kamarádi, kolegové, partneři, manželé, příbuzní, potomci ad.).
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ternetových stránkách).
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29

Sociolekt geocachingu chápeme nejen jako soubor specifických lexikálních a gramatických prostředků pro komunikaci, ale i způsob používání těchto prostředků v komunikačních aktech.65
Sociální prostředí chápeme jako prostor, ve kterém se sociolekt používá a zároveň
se vyvíjí (mění se). Je velmi složité přesně vymezit sociální prostředí, jelikož se sociální
prostředí navzájem ovlivňují.66 J. Nekvapil rozděluje sociální prostředí na obligatorní a fakultativní. Obligatorní prostředí chápe jako nutné k absolvování (prostředí je nutné si osvojit). Jako příklad obligatorního prostředí bychom mohli uvést žákovské či studentské prostředí. Fakultativní prostředí chápe jako nepovinné (dobrovolné), kde si může jedinec vybrat,
zda do tohoto prostředí vstoupí, a bude tak jeho součástí. Sociolekt geocachingu na základě
Nekvapilova dělení zařazujeme k příkladům fakultativního prostředí.67

3.3 Aspekty sociolektu geocachingu
Podle Jaroslava Hubáčka můžeme rozdělit aspekty do dvou skupin (viz jazykové
aspekty a mimojazykové aspekty). Nutné je však dodat, že aspekty se uplatňují komplexně
a ve vzájemné součinnosti. Jejich vydělení v této práci je tak hlavně z důvodu přehlednosti
a komplexnosti.68
3.3.1 Jazykové aspekty
Nespisovnost
Nespisovnost je jedním ze základních znaků sociolektu geocachingu. Výrazy sociolektu chápeme většinou jako sociolektová synonymní pojmenování k pojmenováním spisovným. Jako příklady nespisovných slov sociolektu geocachingu můžeme uvést: kešule, megáč, petka, webka, cílovka, virtuálka, geoptákoviny, bonusovka, virtuálka, geopivko aj.
Jak jsme zmiňovali výše, ne všechny výrazy nesou v sociolektu stejnou míru nespisovnosti. U některých slov je spisovnost znatelná (např. adopce, archivace, deník, finále,
inventář, nález…), jiná slova se pohybují na hranici spisovnosti / nespisovnosti (např. bodík,
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hledáček…). Výrazy vyloženě nespisovné nesou většinou zároveň větší míru expresivity
(např. geočokl,69 žumpa, geobordel, mudločokl, megáč, zmudlovaný…).
Typické je u sociolektu tvoření slov v rámci synonymních řad, kde lze pozorovat
rozdíly slov ve spisovnosti (Jaroslav Hubáček přebírá ze stylistiky tzv. osu spisovnosti – nespisovnosti). Jako příklad takovéto synonymické řady můžeme uvést pojmenování pro geocachingovou schránku: kešulka – kešule – kéša – keška – keš – cache.70 Z příkladu uvedené
synonymní řady je patrné, že označení cache se od ostatních značně odlišuje. Používá je
oficiální stránka geocachingu a zároveň označení vzniklo v „mateřském jazyce“71 hry geocachingu. Do češtiny bylo přejato, ale rozkolísanost grafické adaptace cache – keš ukazuje,
že uživatelé chtějí využívat původní graficky neadaptovanou formu. Z tohoto hlediska bychom mohli slovo cache považovat za slovo značkové / prvotní / nemotivované, kdežto
ostatní označení za slova motivovaná označením cache, v tomto případě se značným příznakem nespisovnosti, resp. expresivity.
Komunikativní funkčnost
Aby byl sociolekt geocachingu komunikativně funkční, výrazy by měly být vyjádřeny výstižně, stručně a jednoznačně (v kontextu).72
Sociolekt geocachingu se uplatňuje jak v mluveném, tak psaném projevu (viz charakteristika prostředí).
Základním důkazem komunikativní funkčnosti je dle Hubáčka častý výskyt univerbizace73 (o univerbizaci více dále). Dle Hubáčka je dokladem aktuálnosti univerbizace i to,
že sousloví se objevují v sociolektech (slanzích) mnohem méně. Tento fakt však u sociolektu
geocachingu neplatí, jelikož výskyt sousloví v geocachingu není ojedinělý. Jako příklady
můžeme uvést: úvodní souřadnice, trackovací číslo, společný odlov, hromadný odlov, syndrom mizejících kešek, odemykací kód, klub geocacherů, geokešovací rok, na první sáhnutí,
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odlovitelnost kešek, pětihvězdičková krabka, trackovatelný předmět aj. Z příkladů je patrné,
že se jedná především o česká pojmenování (s minimálním příznakem angličtiny).
Systémovost
Systémovost lze u sociolektu vidět v tom, že pojmenování tvoří systém a mezi pojmenováními lze hledat vzájemnou souvislost. Podle Hubáčka mají příznak systémovosti
především pojmenování jednoslovná, která jsou považována za úsporná. Systémovost
se podle Hubáčka projevuje u slangů s vyšší jazykovou hravostí, vyjadřovací výjimečností
a vyšším příznakem expresivity. Uvnitř sociolektu se systémovost projevuje označováním
jevů stejné třídy.74
Jako příklad systémovosti lze uvést pojmenování geocacher, jemuž významově odpovídá pojmenování geokačer / kačer, přechýleně geokačerka / kačerka. Pro typ cache s náročným terénem se lze setkat s pojmy drsnokeš nebo T5 keš (někdy také tépětka).
Pojmová diferenciace
„Pojmová diferenciace může být ve srovnání s odborným vyjádřením větší či menší
v souladu s pojmenovacími potřebami v pracovním nebo v zájmovém prostředí.“75 Diferenciace se projevuje v tom, že si sociolekt vytváří pojmenování, která jsou pro dané prostředí
(zájmovou skupinu) blíže specifikující, nebo mohou být i nadbytečná. „Pojmová diferenciace se může také projevit jako averze k tomu, co se obvykle používá mimo dané prostředí,
ale v něm je vnímáno jako málo výrazné.“76
Pojmová diferenciace se v geocachingu projevuje zejména u pojmenování schránky,
kde je množství pojmenování značné (vznikají stále další pojmenování). Jako synonymní
pojmenování sociolektu lze pro schránku uvést následující: keš, kéša, keška, kešule, kešulka,
krabička, krába, krabka, nález, pixla, schovka aj. Mezi příklady pojmové diferenciace lze
uvést i zisk cache (ulovit, zapsat si bodík, zapsat se, zalogovat si).
Lze si povšimnout pojmové diferenciace podle toho, v jaké situaci pojmenování užijeme. S výrazem petka (plastový typ cache) se setkáme především v logu a komunikaci mezi
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geocachery, kdy budou hovořit o petce jako specifickém provedení a formě schránky (z PET
materiálu), kdežto s výrazem PET keš se setkáme v geocachingovém obchodu (pojmenování
petka by zde bylo příliš expresivní). Dalším příkladem by bylo pojmenování travelbug:
s tímto označením bychom se nesetkali nejspíše v logu ve schránce, jelikož by se mělo
(jak je tomu zvykem) šetřit místem. Z důvody úspory místa se používá ustálená zkratka TB
(která je nejen v lozích častější než samotné pojmenování travelbug). Zcela obdobně je
to u pojmenování geocoinu (GC). Pokud v logu nechceme vyzradit místo uložení cache, přidáním příznaku neurčitosti můžeme hovořit o tzv. schovce.
V případě označení typů schránek (cache) si sociolekt vytváří i pojmenování
pro různé druhy cache, např. mysterka, mystery, multina, multinka, tradička, webka, virtuálka, wigo, wherigovka, erthka aj.
Stav odborné terminologie
Stav, propracovanost, přístupnost a stupeň praktického užívání odborného názvosloví se podle Hubáčka v jednotlivých sociolektech (slanzích) liší, hlavně z důvodu toho,
že každé prostředí (sociolekt) má jiné podmínky.77
Dle Nového encyklopedického slovníku češtiny se termín vyvíjí a upřesňuje spolu
s vývojem oboru. Termíny zpravidla definují lingvisté ve spolupráci s odborníky příslušného
oboru.78
Expresivita
Jeden z aspektů uváděného sociolektu je snaha o vyjádření expresivity. Ve slovní
zásobě sociolektu se můžeme setkat s výrazy nocionálními (neexpresivními), které mají
zejména funkci věcného (jasného) pojmenování.79 Jako příklady nocionálních výrazů můžeme uvést: cache, odlov, log, hint, bod aj.
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Mnohem častěji se v sociolektu vyskytují výrazy s různou mírou expresivity. Jako
příklady expresivních výrazů můžeme uvést: drsnokeš, geobordel, geočokl, geomamka, geoobleček, geookénko, geopivko, geoptákoviny, polomudlomáma, vymudlení, vymudlený, turbokačer aj.
Motivovanost výrazů
Motivace neboli motivovanost80 je jeden ze základních aspektů sociolektu, jelikož
se výrazy realizují jako slova motivovaná (tvořená slovotvornými postupy, sémantickým
přenášením nebo přejímáním), nikoliv jako slova značková / prvotní / nemotivovaná.81
Jako příklad můžeme uvést označení keš, kéša, keška, keškoměrka, keškovací (den),
keškování, kešování, kešule, kešulka ad., která byla motivována slovem cache.82
3.3.2 Mimojazykové aspekty
Uzavřenost prostředí
Různé typy sociolektu se mohou uplatňovat s nestejnou mírou uzavřenosti určitého
prostředí. Rozlišujeme prostředí, která jsou svému okolí otevřená a uzavřená. Uzavřená prostředí jsou bez vlivu a přístupu okolí. Míra otevřenosti prostředí rozhoduje o ustálenosti pojmenování v určitém sociolektu. Prostředí, které je uzavřené, disponuje sociolektismy více
ustálenými.83 Typy prostředí otevřených disponují sociolektismy s menší mírou ustálenosti,
díky jejich většímu rozptýlení a pronikání do širší komunikace se stávají výrazy obecně známými.
Mezi prostředí otevřená řadí Hubáček zejména taková, ve kterých se můžeme snadno
ocitnout (nepodstupujeme žádnou registraci či nutné zasvěcení k této skupině). Mezi takováto lze řadit prostředí studentské, vodácké či motoristické.84
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Sociolekt geocachingu chápe L. Janovec jako prostředí otevřené a volné, které není
přesně vymezeno sociologickými (mimojazykovými) faktory: výjimečnost prostředí, věkové složení příslušníků prostředí, sociální složení příslušníků prostředí či faktory psychické.85
Jak je uvedeno výše, většina hráčů se ani nezná, k setkání dochází náhodně (výjimečně organizovaně: zejména na eventech), i tak hráči sami sebe označují jako komunitu.
Z tohoto pohledu bychom mohli hovořit o jisté minimální míře uzavřenosti, a to zejména
díky tomu, že aktivitu vykonávají zaregistrování hráči s uživatelským jménem a účtem. Registrace ke hře by mohla z hlediska uzavřenosti prostředí představovat pomyslnou bránu
do geocachingového prostředí. Uživatelský účet (včetně svého nicku86) bychom mohli
z hlediska uzavřenosti prostředí chápat jako rámec neboli ohraničení geocachingového prostředí. Některé sociolektismy geocachingu se natolik odlišují od běžné mluvy, že člověk
nezasvěcený do prostředí geocachingu jim zkrátka nerozumí (např. CITO event, letterbox,
wherigovka, vymudlováno, travelbug FTF, STF, BYOP, TNLC).
Stáří, tradice, rychlost rozvoje
Vliv na tvorbu a užívání slangových pojmenování má také stáří, tradice a rychlost
rozvoje prostředí. V sociolektu geocachingu nelze dobře sledovat jakékoliv procesy změny
a vývoj výrazů, jelikož geocaching je aktivita v porovnání s jinými druhy sociolektů (vodácký, motoristický…) poněkud mladá (viz historie geocachingu).
Věkové a sociální složení příslušníků geocachingového prostředí
Mimojazykovým faktorem je také věk příslušníků daného prostředí, stejně jako jejich
vzdělání, povahové rysy či zájmy. V sociolektu geocachingu se setkáme s velkým rozpětím
u všech uvedených mimojazykových faktorů. Příslušníci uváděného sociolektu se aktivitě
věnují od útlého věku (jedná se především o děti, které se jí věnují se svými rodiči) až po věk
důchodový. Nejvíce lze sledovat hravé a originální sociolektismy u mladých lidí, kteří jsou
myšlenkově nespoutanější než například lidé v důchodovém věku. Speciální a ustálené sociolektismy (včetně zkratek), které plní specifickou funkci, používají zejména příslušníci,

85
86

Janovec 2012, s. 74.
Přihlašovací jméno v účtu a zároveň jméno, kterým se ve hře hráč identifikuje.

35

kteří mají s geocachingem bohatou zkušenost a nalezli (ulovili) větší množství cache (i několik tisíc). Jak u mladých lidí, tak u zkušených geocacherů se setkáme s pojmenováními,
která disponují expresivním příznakem.
V geocacachingovém prostředí se pohybují lidé s rozličnými zájmy.
Pokud jde o vztah vzdělání k uváděnému sociolektu, není možno tvrdit, že vysokoškoláci nepoužívají sociolektismy. Domníváme se, že četnost užívání sociolektismů je vysoká i u těch uživatelů, kteří mají vysokoškolskou kvalifikaci.87
Psychické faktory
Významnou měrou se v sociolektech uplatňují faktory psychické. Můžeme sledovat
projevy dvojího typu: zaprvé jako snahu geocacherů o jazykové vyjádření výjimečnosti a zadruhé jako snahu geocacherů o rychlé začleňování do geocachingového prostředí, potažmo
demonstrování příslušnosti k němu. Dle Hubáčka jsou jazykové prostředky specifického
prostředí podvědomě chápány jako vnější znak příslušnosti do zájmového či pracovního společenství. Tato skutečnost dle Hubáčka přispívá ke stabilitě sociolektismů.
S projevy psychických faktorů se lze setkat i v sociolektu geocachingu. Projevy lze
pozorovat zejména u vyjádření originálních pojmenování a pojmenování nesoucí větší příznak expresivity. Většina nových členů (geocacherů) se po nějaké době snaží o osvojení
si geocacherské slovní zásoby a začlenění se tak do této sociální skupiny.88
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4

TVOŘENÍ SOCIOLEKTISMŮ V GEOCACHINGU
Tato kapitola se věnuje způsobům tvoření sociolektismů v geocachingu a klasifikaci

některých sociolektismů.
Kapitola shrnuje a krátce charakterizuje způsoby tvoření a ke každému ze způsobů
uvádí konkrétní příklady slov.
Na základě prostudovaných prací věnujících se specifickým slangům (sociolektům)
se zdá, že převažujícím způsobem tvoření slangových slov (sociolektismů) je odvozování
(např. Jirásková 2013). Klademe si za cíl zjistit, zda je i v popisovaném sociolektu nejčastějším způsobem tvoření sociolektismů právě odvozování, což doložíme procentuálním zastoupením jednotlivých způsobů tvoření sociolektismů.
Předpokládáme, že se v tomto sociolektu budou ve větší míře objevovat slova internacionální povahy (příznaku), která nemají vhodný český ekvivalent a jejich původní podoba je vhodnější či přesnější. Dle PMČ je jednou z tendencí současného českého jazyka
nárůst přejatých slov (díky častému kontaktu zejména z angličtiny).89 Ve větším množství
vznikají také slova odvozená a složená od přejatých základů (v sociolektu geocachingu
např. disablovaný, mezistage, trackovací, trackovatelný, tradička, cacherka…).
Zajímavé by jistě bylo porovnání sociolektismů v geocachingu a sociolektismů v podobné oblasti (v relativně nedávno vzniklé mimo území ČR, využívající moderní technologie, rychle se šířící díky internetu apod.).

4.1 Univerbizace
Univerbizací se rozumí proces, ve kterém dochází k transformaci víceslovného pojmenování v jednoslovné.90 Výsledné slovo označujeme jako univerbát (univerbizát). Víceslovné (převážně dvouslovné) pojmenování má v češtině většinou charakter adjektiva
se substantivem. Proces univerbizace je v češtině velmi produktivní, v sociolektech se tento
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způsob tvoření nových pojmenování hojně vyskytuje rovněž. Nový encyklopedický slovník
češtiny uvádí celkem 5 typů univerbizačních postupů.91
Jelikož se v univerbizaci projevuje výrazná jazyková ekonomie, používá se nejen
v sociolektech omezené množství sufixů. Jedná se především o sufixy: –ák a –ař (u maskulin), –ka a –ice (u feminin) a –ko (u neuter), příp. další varianty.92 Uvedené sufixy jsou produktivní i v sociolektu geocachingu (viz dále), přičemž ve většině se jedná o univerbizáty
rodu ženského.
Jako univerbáty uvádíme slova: finálka (final stage / finálová schránka), megáč
(mega event), mikro (micro cache), mysterka (mystery cache), virtuálka (virtual cache / virtuální keška), tradička (traditional cache / tradiční keška), bonusovka (bonusová cache),
cílovka (cílová stage / cílové místo), multina a multinka (multi cache), stovka (výroční stá
cache), céwégéčko (CWG / Czech Wood Geocoin), tépětka (cache s terénem 5) aj.
Nejčastějšími univerbáty v popisovaném sociolektu jsou zkrácená pojmenování jednotlivých typů cache, jako např. mysterka, mystery, multina, multinka, tradička, webka, webcam, virtuálka, wigovka, whigo, wigo, wherigovka ad.

4.2 Sociolektismy vzniklé odvozováním
Odvozování neboli derivace patří k nejproduktivnějším způsobům tvoření slangismů / sociolektismů. Tato pojmenování vznikají změnami (obměnami) základového slova
pomocí slovotvorných formantů – předpon a přípon. Pro sociolektismy geocachingu je příznačné, že se odvozování jako jeden ze způsobů tvoření realizuje především prostřednictvím
produktivních přípon.93 Při popisu sociolektismů geocachingu vzniklých odvozováním vycházíme především z práce Jaroslava Hubáčka (Onomaziologické postupy ve slovní zásobě
slangů).94
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4.2.1 Podstatná jména
Hubáček řadí vzniklá podstatná jména do slovotvorných (jména činitelská, konatelská, nositelů vlastnosti, zdrobnělá, zveličelá, místní, dějová, výsledků děje a vlastností) a významových (názvy osob, zvířat, prostředků, místní, dějové, výsledků děje a vlastností) kategorií.
Jelikož nepozorujeme, že by odvozování bylo v popisovaném sociolektu produktivní
jako v ostatních sociolektech, pro přehlednost uvádíme jen některé kategorie. Snažíme
se však v této kapitole uvést všechen sesbíraný materiál, který jsme vyhodnotili jako odvozený (viz níže).
Názvy osob
Jelikož se v sociolektu geocachingu setkáme jen s osobami, které obecně označujeme
jako jeden typ hráčů, najdeme zástupce této kategorie ojediněle. Pojmenování cacher, které
se hojně používá lze spíše označit jako přejímku, kdy si jazyk uzpůsobil či přivlastnil původní základ slova od cache.
I přesto uvádíme příklady slov zejména přechýlených, 95 jako jsou například: keškařka, cacherka, kačerka. Slova geocacherka a geokačerka lze chápat zároveň jako kompozita.
Názvy dějové
Vlastní názvy jsou motivovány slovesy nebo dějovými substantivy. Dle Hubáčka
tvoří nejpočetnější skupinu v sociolektech podstatná jména slovesná, která se běžně odvozují
od minulého kmene sloves prostých i předponových příponami –ní nebo –tí. Většinou
se jedná o slovesa 6. třídy (typu kupovat).96 V sociolektu geocachingu se setkáváme s následujícími pojmenováními: disablování, dologování, keškování, kešování, logování, zalogování aj. Ojediněle se lze setkat se slovem vymudlení, což je slovo odvozené ze slovesa
3. třídy.
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Další nezařazená pojmenování
Hledáček lze v souladu s Hubáčkovou klasifikací označit jako název prostředku, kategorii ale neuvádíme a nepopisujeme, jelikož hledáček je jediné slovo, které by této kategorii odpovídalo. Stejně jsou na tom pojmenování finálka a mezistage, která lze zařadit
jako místní název.
Jako jména nositelů vlastností lze uvést slova cílovka a bonusovka. Zároveň lze tato
slova klasifikovat jako denominativa se zřetelným vztahem k adjektivům s příponou –ový,
která jsou dle Hubáčka determinujícím členem sdruženého pojmenování předlohového.97
Zde uváděná slova nesou původní význam cílová stage / cílová schránka (cílovka) a bonusová schránka (bonusovka).
K deadjektivním odvozeninám je možno řadit i substantivizovaná adjektiva
bezmudlovská, geocachingová, virtuální, tradiční ad.
Hledáček a eventík lze uvést jako slova zdrobnělá.
4.2.2 Přídavná jména
Ve srovnání se jmény podstatnými jsou přídavná jména zastoupena v sociolektech
velmi zřídka.98 Jelikož je jejich výskyt i v sociolektu geocachingu malý, domníváme se, že je
zbytečné klasifikovat několik zde uváděných příkladů do kategorií.
Jako příklady přídavných jmen lze uvést: disablovaný, geocachingový, virtuální, vymudlená, keškovací, kešovací, bezmudlovská, dologovaný, trackovací, trackovatelný, trasovatelný, netrackovatelný, netrasovatelný, zamudlený aj.
4.2.3 Slovesa
V sociolektech jsou slovesa na rozdíl od podstatných jmen zastoupena poměrně
málo. Dle Hubáčka se slovesa nejčastěji odvozují příponami ze jmenných a slovesných základů a předponami ze sloves.99
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Nejčastější odvozovací příponou je dle Hubáčka přípona –ova– (kmenová přípona
sloves 6. třídy).100 V sociolektu geocachingu se jedná o slova logovat, keškovat, kešovat,
vymudlovat aj.
Předponovým odvozováním zpravidla nedochází k realizaci nových pojmenování.
Předponové odvozování má nejčastěji funkci vyjádření vidu a obměňování základového slovesa.101 Jedná se například o slova odlogovat, dologovat, zalogovat, vykešovat, prokešovat,
odmudlovat, zmudlovat aj.
Reflexivizace
Jako reflexivizaci lze označit proces tvoření, kdy z nereflexivního typu slovesa
vznikne sloveso reflexivní pomocí volného morfému si nebo se.102 Jako příklad takto vzniklých pojmenování lze uvést zalogovat se, zalogovat si, odlogovat se, odlogovat si aj.

4.3 Sociolektismy vzniklé skládáním
Skládání neboli kompozice se projevuje obecně v sociolektech dle našeho pozorování méně často než odvozování. Se složeninami (kompozity) se v geocachingu však setkáme hojně. Skládání je v sociolektech především motivováno snahou o jednoslovné vyjádření, avšak za účasti dvou slovotvorných základů na rozdíl od univerbizace, kde pociťujeme absenci druhého slovotvorného základu (viz univerbizace).103
Podle způsobů tvoření složenin rozlišujeme obecně v češtině skládání vlastní a nevlastní.
4.3.1 Vlastní skládání
Výsledkem procesu jsou složeniny vlastní (vlastní kompozita), jež bez formální
změny nelze rozdělit na samostatná slova.104 S tímto typem se lze v popisovaném sociolektu
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setkat ojediněle. Jako příklad vlastního kompozita bychom mohli uvést pojmenování drsnokeš a keškoměrka. Obě uvedená pojmenování disponují spojovacím morfémem (interfixem), konkrétně v tomto případě interfixem -o-, mezi oběma částmi složeniny.
4.3.2 Nevlastní skládání105
Výsledkem procesu jsou složeniny nevlastní (nevlastní kompozita, spřežky a příslovečné spřežky), jež lze bez formální změny rozdělit na volné spojení slov. Bez formální
změny nelze tyto složeniny rozdělit na samostatná slova.106
Dle Hubáčka je pro klasifikaci složenin v sociolektech příznačné, že mezi nimi nejsou doklady složenin nevlastních, ale jen složenin vlastních.107 S tvrzením Hubáčka plně
souhlasíme, jelikož jsme příklad žádné nevlastní složeniny v popisovaném sociolektu nenašli.
4.3.3 Hybridní skládání
Dle Hubáčka je více než polovina složenin v sociolektech tzv. složeninami hybridními (dále jen hybridy). Uvedená slova se skládají z cizího komponentu, který je často mezinárodně rozšířený, a komponentu domácího. Společně komponenty označujeme jako hybridy.108 Hybridy mají dnes velké uplatnění i v běžném jazyce, nejen v sociolektech.
V popisovaném sociolektu se lze setkat s velkým množstvím hybridů. Většina jich je
tvořena prefixoidem geo–, jenž vyjadřuje obecný význam vztahující se k aktivitě (geocachingu).109 Janovec píše dokonce o nadužívání prefixoidu geo– v tomto typu sociolektu.110
I když jsme se snažili najít velké množství pojmenování (hybridů) s prefixoidem geo–, jeví
se náš seznam jako neúplný. Dle Janovce působí prefixoid geo– často okazionálně.111 Jelikož
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se jeví prefixoid geo– jako vysoce produktivní, je evidentní, že počet pojmenování s prefixoidem geo– se bude zvyšovat. Jako hybridy s prefixoidem geo– lze uvést pojmenování
pro:
•

osoby a další příslušníky rodiny (geobabička, geocacher, geokačer, geokolega, geolovec, geomamka, geomanžel, geomanželka, geokolegyně, geomudla, geopřítel, geopřítelkyně, geosnoubenka…),

•

děti (geodcera, geojunior, geomládě, georobotek, geosyn, geosynek, geosynovec, geoprcek, geokačerátko, georobátko, geokáčátko…),

•

psy (geoboxer, geočokl, geopes, geopejsek, geopsisko, geobígluše…),

•

prostředky (geobicykl, geoboty, geocoin, geokalendář, geokolo, geolano, geoobleček, geopivko, geotužka, geofavorit, geopřibližovadlo…),

•

místa a vlastní pojmenování (geoOlomouc / GeoOlomouc, geoPraha / GeoPraha,
geoTřebíč / GeoTřebíč, GeoWiki…),

•

abstrakce a další označení (geobordel, geocykling, geoexpedice,geohoubaření, geokešerská, geokešovací, geolokalita, geomísto, geonárod, geoobjekt, geookénko, geoparta, geopařez, geopovídání, geopovídka, geoprojekty, geopředsevzetí, geoptákoviny, geosbírka, geoseznamka, geoslepota, geotoulky, geotúra, geotým, geovýlet…).
Méně zastoupené jsou v popisovaném sociolektu hybridy s prefixoidem mudlo–.

Jak uvádí Janovec, důvodem je nejspíše to, že prefixoid mudlo– má přesnější (užší) význam
než prefixoid geo–. Prefixoid mudlo– vyjadřuje význam (podobně jako mudla112) nezasvěcenosti ke geocachingu a nezabývající se geocachingem, kdežto výše uvedený prefixoid
geo– lze chápat o mnoho šířeji.113 Na základě tohoto vysvětlení lze tvrdit, že počet a rozmanitost slov je mnohem vyšší u hybridů s prefixoidem geo–. Jako hybridy s prefixoidem
mudlo– lze uvést tato pojmenování: mudločokl, mudlodítě, mudlokamarád, mudlokarta,
mudlomuž, mudlopes, mudloparta, mudloprázdno, mudloprovoz, mudložena… Při excerpci
z logů jsme se setkali i s hybridním kompozitem polomudlomáma.

112

Označení mudla (pl. mudlové, ang. muggle / muggles) pochází z příběhů o kouzelníkovi Harry Potterovi od

spisovatelky J.K. Rowlingové, která jako mudly označuje osoby, které nekouzlí.
113
Janovec 2012, s. 79.

43

Krom hybridů s prefixoidy geo– a mudlo– se můžeme v popisovaném sociolektu setkat s méně častými prefixoidy multi– (multibox, multikeš, multikeška, multischránka…),
mikro– (mikrokeš, mikrokeška…). Jako prefixoid můžeme chápat také anglické označení
earth, které je vázané v podstatě pouze na přejímky, adaptované i neadaptované.

4.4 Sociolektismy vzniklé zkracováním
Podle Hubáčka je méně častým způsobem tvoření sociolektismů zkracování neboli abreviace. Zkracování chápeme jako tvoření pojmenování z několikanásobných sdružených pojmenování.114 V sociolektech zkracování funguje jako zachování odborného označení a pojmenovávací záměr: vyjadřovací jednoduchost a významová zřetelnost. Podle Hubáčka abreviací vznikají iniciálové zkratky i slova zkratková.115 S oběma uvedenými typy
se setkáme i v popisovaném sociolektu.
Zkratky se v geocachingu užívají v logboocích i v lozích na webových stránkách.116
Zajišťují úsporu času a místa především v logboocích. Zkratkami se často geocacheři vymezují vůči okolnímu prostředí; tento typ sociolektismů plní tudíž funkci vymezovací.
Iniciálové zkratky neboli akronyma vznikají z počátečních písmen částí víceslovných pojmenování. Většina zkratek v socilektu geocachingu vzniká z anglického víceslovného pojmenování. V tabulce níže uvádíme příklady s vysvětlením jejich významu v angličtině i češtině.
TFTC / T4TC

Thanks fot this cache.

Děkuji za tuto keš.

TNLN / TNLC

Took nothing, left nothing.

Nic jsem nevzal, nic jsem nenechal.

TNLNSL

TNLN signed log.

TNLN + připojuji záznam do logbooku.

DNF

Did not find.

(Keš) Nenalezena.

L

left

uložení do keše

BYOP

Bring your own pen.

Přineste si vlastní psací pero.

BF

bruteforce

nalezení cache bez nápovědy

GPS

Global Positioning Systém

typ družicového navigačního systému

FTF

first to find

první nálezce

STF

second to find

druhý nálezce
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BM

basic member

neplatící (běžný) uživatel

PM

premium member

prémiový (platící) uživatel (s výhodami)

CWG

Czech Wood Geocoin

české dřevěné mince

FI

Found it.

Nalezeno.

HC

home coordinates

domovské souřadnice

WC

work coordinates

souřadnice místa zaměstnání

TB

travelbug

travelbug (trackovatelný předmět)

GC

geocoin

geocoin (trackovatelný předmět)

IN

in

označení pro vložení věci do schránky

OUT

out

označení pro vyjmutí věci ze schránky

CITO

cache in trash out event

setkání spojené s úklidem nepořádku

Tabulka 3 Přehled iniciálových geocachingových zkratek s anglickým i českým významem.117

Ojediněle se lze setkat s iniciálovými zkratkami, které vznikly z českého víceslovného pojmenování jako je např. DzK (díky za keš).118
Nový encyklopedický slovník češtiny uvádí iniciálové zkratky jako nesklonné, přičemž mnohdy v hovorovém projevu vzniká jejich modifikací zkratkové slovo,
např. céwégéčko (CWG), gécéčko (GC), tébéčko (TB), GPSka (GPS), FTFko (FTF), STFko
(STF) aj.119
Mnohem méně se můžeme setkat se zkratkovými slovy, která se tvoří např. z počátečních hláskových uskupení pojmenování (tépětka – terén pět). Frekvence zkratkových slov
a celkový jejich počet je menší než počet zkratek iniciálových.
4.4.1 Sociolektismy vzniklé mechanickým krácením
Častým způsobem tvoření sociolektismů je mechanické krácení. Ve srovnání
se svými předlohami disponují mechanicky krácená slova především těmito znaky: menší

Slovníček geocachingu, cit. 5. 4. 2018. Dostupné online z: https://geocachingpisek.webnode.cz/slovnicekgeocachingu/.
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počet slabik a zjednodušené souhláskové skupiny. Někdy může docházet i k jiným nespecifikovaným změnám.120 Jako pojmenování vzniklá mechanickým krácením uvádíme: geo,
wigo, whigo, wigčko, mudl, krabka, keš, aj.

4.5 Překrucování
Podobně jako mechanické krácení je typickým způsobem tvoření sociolektismů překrucování. Dochází k tomu, že jednotlivá pojmenování jsou různými způsoby modifikována
(přetvářena, dotvářena, upravována). Význam slova stejně jako u mechanického krácení není
měněn, nýbrž jen modifikován. Domníváme se, že v sociolektu geocachingu je hlavním motivem překrucování jazyková hravost. Jako příklad překrucování uvádíme slova kéša, kešule,
kešulína (synonyma k internacionálnímu pojmenování cache).121

4.6 Sociolektismy vzniklé přenášením slovního významu
Přenášení slovního významu neboli sémantické tvoření je podle Hubáčka velmi častým tvořením sociolektismů. Nejedná se o vlastní tvoření slov nových, nýbrž o přejetí již
hotových zdomácnělých pojmenování, která získávají nové významy. Od přejímání se sémantické tvoření liší tím, že se využívá jen bohatství domácí či zdomácnělé slovní zásoby.
Hubáček rozlišuje sémantické tvoření metaforické a metonymické.122
Metaforické přenášení neboli metaforizace je velice frekventovaným postupem
při obohacování slovní zásoby sociolektů. Metaforizace se vyznačuje použitím běžných pojmenování spisovného českého jazyka (obecné češtiny) k označení nového významu. Motivací metaforizace je potřeba označit nová pojmenování nebo vyjádření expresivity. K důležitým příznakům metaforizace lze přiřadit podobnost v celkovém vzhledu, nápadný znak,
tvar, velikost, barva apod.123
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Metonymické přenášení neboli metonymizace je méně frekventovaným postupem
při obohacování slovní zásoby sociolektů. Metonymizace se vyznačuje přenesením pojmenování na jinou věc nebo představu, která s věcí nebo představou věcně souvisí nebo s ní má
společný například vnitřní znak.124
Jako příklady pojmenování vzniklá přenesením významu lze uvést: adopce, adoptovat, aktivní, archivace, archivovaná, archivovat, bod, bodík, deník, kolize, kombajn, krabička, lov, lovení, ulovení, nález, neaktivní, odlov, odlovit, pixla, publikace, rest, restík, revize, sebrat, schovka, schránka, stanoviště, starat se, suvenýr, vylovený, vyrabování, vyrabovaný, zastávka, žumpa aj.
Většina z uvedených slov se vyskytuje v běžné (spisovné) slovní zásobě. Příznak nespisovnosti lze spatřit u pojmenování pixla, restík a schovka. U některých uvedených pojmenování si můžeme význam lehce dovodit (krabička, schránka, schovka, sebrat, ulovit, pixla
ad.). U pojmenování žumpa (nepovedená cache), kolize (krytí dvou cache při založení – nejsou dostatečně vzdálené od sebe neboli jsou v kolizi), kombajn (ulovení více cache za kratší
časový úsek) aj. si můžeme význam dovodit obtížněji.

4.7 Sociolektismy vzniklé víceslovným pojmenováváním
Dle Hubáčka jsou východiskem tohoto typu tvoření různé názvy, které víceslovným
pojmenováním utváří nový význam. Hubáček rozlišuje víceslovná pojmenování na pojmenování sdružená (sousloví) a frazeologická spojení.125
4.7.1 Sdružená pojmenování
Sdružená pojmenování jsou podle Hubáčka zastoupena v sociolektech poměrně
málo. Dokladem nízké frekvence sdružených pojmenování je silné uplatnění univerbizace
a snaha o jazykovou úspornost.126 Při excerpci jsme se setkali s těmito sdruženými pojmenováními: aktivační kód, cache zážitek, CITO event, domácí souřadnice, finální krabička,
finální stage, geokešovací rok, hádanková schránka, hromadný log, klub geocacherů, keš-
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kovací den, noční keš, odlovitelnost kešek, pětihvězdičková krabka, pohodový odlov, společný odlov, T5 keš, trackovací číslo, trackovatelný předmět, netrackovatelný předmět,
úvodní souřadnice, zmudlovaná keš ad.
Některá sdružená pojmenování obsahují i více než dvě slova (syndrom mizejících
kešek a zlatý fond českých keší).
Sdružených pojmenování jsme při excerpci nakonec našli poměrně dost, většina
těchto pojmenování disponovala nejčastěji shodným adjektivním přívlastkem a substantivem (noční keš, trackovatelný předmět, zmudlovaná keš ad. viz výše).
4.7.2 Frazeologická spojení
Frazeologická spojení jsou dle Hubáčka v sociolektech méně častá. Za frazeologická
spojení označujeme pojmenování, která jsou charakteristická vazbou slov. Zpravidla u
těchto spojení dochází k tomu, že jedno ze slov ztrácí svůj původní význam (či jiného nabývá). Hubáček frazeologická spojení odlišuje od sdružených pojmenování tím, že jejich
součástí je vždy sloveso, které má funkci řídícího členu. Nejčastěji vyjadřují specifickou
činnost.127 Zpravidla se jedná o spojení verba a substantiva. Při excerpci jsme se setkali s pojmenováními, které lze na základě výše uvedeného klasifikovat jako frazeologická spojení:
jít přímo za šipkou (řídit se navigací), mít na první sáhnutí (ulovit cache hned po příchodu
na místo), protáhnout keší (uměle zalogovat trackovatelný předmět do cache), vmáčknout
se do logu (vejít se do logbooku ve schránce), být disable (cache není v provozu), zapsat
si bodík (ulovit cache).

4.8 Sociolektismy vzniklé přejímáním
Dle Hubáčka je tvoření sociolektismů přejímáním pouze omezeně produktivní. Přejímání lze chápat jako využití již existujícího pojmenování v cizím jazyce. Do domácí slovní
zásoby se tak slovo dostává díky adaptaci.128
V sociolektu geocachingu pochází přejatá slova z angličtiny (viz kapitola Tvoření
sociolektismů v geocachingu).
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Důvody přejímání, které uvádí Hubáček jsou: chybějící / nepropracovaná / ne příliš
bohatá domácí terminologie, snaha o zachování pojmů v určitém prostředí, snaha o odlišnost
vyjádření, mezinárodní styk, expresivnější vyjádření, málo výrazné či dlouhé domácí pojmenování ad.129
Přejímání však nemůžeme chápat jako zcela pasivní způsob tvoření, jelikož jsou sociolektismy upravovány a přizpůsobují se slovům domácím.130 V sociolektu geocachingu
se lze nejčastěji setkat se způsobem, kdy se k cizím základům přidávají domácí přípony (cacher, cacherka, notifikace aj.).
Většina přejatých pojmenování se domácímu prostředí vůbec nepřizpůsobila a ponechala si původní podobu. Tato pojmenování mají zároveň příznak internacionálnosti.
Tato nepřizpůsobená slova se však hojně používají a jejich význam je u většiny uživatelů
(geocaherů) dobře znám.131 Jako příklady nepřizpůsobeného (nezdomácnělého) pojmenování můžeme uvést: basic member, benchmark, betatest, bookmark, cartridge, disable,
drive–in, earthcache, fairtrade, event, flame, geocaching, hint, challenge cache, ignore list,
letterbox, listing, log, logbook, nick, other, owner, publish, repair kit, reviewer, single, spoiler, stage, travelbug, unkown cache ad. Řadu těchto slov bychom mohli zařadit k centrální
slovní zásobě většiny geocacherů, jelikož se používají opravdu frekventovaně (např. event,
geocaching, hint, listing, log, logbook, nick, stage…), zároveň je význam těchto anglických
pojmenování zpravidla znám.
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5

MÍRA ZASTOUPENÍ SOCIOLEKTISMŮ GEOCACHINGU
Na základě výše popsaných a zařazených slov shrnujeme některé zjištěné poznatky.
Zjistili jsme, že velice častým procesem při tvoření sociolektismů v geocachingu je

univerbizace. Při excerpci jsme vyhodnotili jako univerbizát celkem 25 pojmenování (šlo
především o pojmenování jednotlivých typů cache).
I když je odvozování druhým nejčastějším způsobem tvoření sociolektismů geocachingu, v porovnávní s ostatními sociolekty se jeví jako málo produktivní tvoření (průměrné / nedominující). Celkový počet odvozených slov je 50, což je téměř polovina celkového počtu slov složených. V sociolektu se projevují unifikační tendence ve výběru odvozovacích přípon, zřetelně nejproduktivnějšími příponami jsou přípony –ka a –ní. Ostatní přípony můžeme označit jako málo produktivní. Odvozování zahrnuje jen tři slovní druhy, jejichž počet je poměrně vyrovnaný (žádný ze slovních druhů výrazně nedominuje), jak lze
vidět na grafu níže. Při excerpci jsme jako odvozená pojmenování popsali 21 substantiv,
14 adjektiv a 15 verb.
Slova odvozená

substantiva (21)

adjektiva (14)

verba (15)

Graf 3 Slova odvozená.

Skládání je podle Hubáčka v sociolektech zastoupeno méně než odvozování. V sociolektu geocachingu je tomu přesně naopak. Celkový počet klasifikovaných složenin je
93 (téměř dvakrát tolik než slov odvozených) a dle popisu, kterému jsme se věnovali výše,
můžeme tvrdit, že je tento způsob tvoření v sociolektu geocachingu mnohem produktivnější
(zejména díky univerzálním prefixoidům jako geo– a mudla–). S Hubáčkem se shodujeme
v tvrzení, že v sociolektech postrádáme doklady o složeninách nevlastních, jelikož jsme
se v popisovaném sociolektu při excerpci s žádnou nevlastní složeninou nesetkali. Velice
produktivním (v našem případě i dominujícím) podtypem skládání se jeví tvoření hybridních

50

složenin. S tímto tvrzením jsme s Hubáčkem taktéž ve shodě, jelikož Hubáček tvrdí, že více
než polovinu všech složenin v jednotlivých sociolektech tvoří složeniny hybridní. Jak jsme
popisovali výše, díky tvoření prefixoidem geo– je počet hybridních složenin vysoký, motivovaností těchto slov je vztah ke hře / geocachingu. Příklady složenin vlastních jsou ojedinělé, celkem jsme klasifikovali 2 příklady.

Slova složená

složeniny vlastní (2)

složeniny nevlastní (0)

složeniny hybridní (91)
Graf 4 Slova složená.

Podle Hubáčka je výskyt zkratkových slov v sociolektech častější než výskyt iniciálových zkratek.132 Na základě excerpce jsme zjistili, že je tomu v sociolektu geocachingu
přesně naopak. Celkem jsme popsali 31 slov utvořených pomocí zkracování, z toho 24 iniciálových zkratek a 7 zkratkových slov. Na základě toho můžeme tvrdit, že iniciálové
zkratky mají dominantnější zastoupení než slova zkratková.
Slova vzniklá zkracováním

iniciálové zkratky (21)

zkratková slova (7)

Graf 5 Slova vzniklá zkracováním.

Celkový počet pojmenování u přenášení, sousloví (víceslovných pojmenování) a přejímání splnil naše předpoklady (které se shodují zároveň s tvrzeními Hubáčka). Jejich výskyt
není dominující, rozhodně však není ani zanedbatelný.
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Zastoupení vzniklých slov v sociolektu geocachingu
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Graf 2 Zastoupení vzniklých lov v sociolektu geocachingu: odvozování 50, skládání 93, zkracování 31, mechanické krácení 7. překrucování 5, přenášení 35, sousloví (víceslovná pojmenování) 30 a přejímání 33.

Z grafu je patrné, že dominantním způsobem tvoření pojmenování v sociolektu geocachingu je skládání, z drtivé většiny skládání hybridní. Druhým nejčastějším typem je odvozování, které je však jen o něco častější než zkracování, přenášení, tvoření sousloví a přejímání. Všechny čtyři uvedené třetí nejčastější způsoby tvoření jsou téměř vyrovnané.
Jako velice ojedinělý způsob tvoření v sociolektu geoachingu můžeme označit překrucování
a mechanické krácení.

52

6

MÍRA SROZUMITELNOSTI A FREKVENCE SOCIOLEKTISMŮ
GEOCACHINGU
V sociolektu či ve slangu je potřeba zkoumat nejen samostatná slova či sousloví

(frazémy), ale také jejich užívání, případně srozumitelnost v komunitě a mimo ni. Srozumitelnost jednotlivých sociolektismů mezi geocachery budeme zkoumat v této kapitole.
Plně si uvědomujeme (a výše i popisujeme), že některá pojmenování disponují větším příznakem okaziálnosti, a tudíž se domníváme, že ne všechna pojmenování jsou pro geocachery srozumitelná. V sociolektu geocachingu můžeme sledovat pojmenování, která jsou
velmi frekventovaná, stávají se tak hojně používanými a jejich význam je díky tomu plně
znám a také pojmenování, která jsou málo frekventovaná, nepoužívaná, s větším příznakem
okaziálnosti.

6.1 Průzkum
Již během excerpce z internetových logů jsme vybrali slova, jejichž srozumitelnost
posuzovali respondenti v dotazníku. Vzorek zkoumaných slov nám předem sloužil také
jako hypotéza (na základě vlastní zkušenosti jsme u každého pojmenování předem zhodnotili, zda by mohlo patřit mezi široce srozumitelné, nesrozumitelné apod.). Výsledky dotazníku nám tedy poslouží také pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy.
Do dotazníku jsme zařadili slova rozmanitá dle způsobu tvoření (zkratky, složeniny,
odvozeniny, přejímky, pojmenování s přeneseným významem).
6.1.1 Sledovaná pojmenování a ukázka dotazníku
Do průzkumu jsme zařadili tyto sociolektismy: finálka, mudla, listing, geoseznamka,
geonárod, pixla, kombajn, BYOP, georobotek, keška, geopovídka, log, cache,, drsnokeš,
multina, TNLNSL, žumpa, repair kit.
U osmnácti vybraných sociolektismů jsme se snažili zjistit, v jaké míře jsou pro geocachery srozumitelné. 7 sociolektismů jsme si předem označili jako běžně srozumitelné
(finálka, mudla, listing, keška, log, cache, multina), 6 sociolektismů jako méně používané
nebo z hlediska srozumitelnosti mající odvoditelný význam (geoseznamka, geonárod, pixla,
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georobotek, geopovídka, drsnokeš) a 5 sociolektismů jako řídce užívané a neznámé (kombajn, žumpa, BYOP, TNLNSL, repair kit).
V dotazníku jsme zjišťovali, zda geocacheři pojmenováním rozumí / nerozumí,
zda se s pojmenováním setkali a jak často v sociolektu pojmenování užívají. Níže přikládáme ukázku dotazníku (kompletní dotazník viz přílohy práce).

Obrázek 2 Ukázka dotazníku.

6.1.2 Účastníci průzkumu
Požádali jsme celkem 40 náhodných geocacherů (různého věku, pohlaví, rozdílných regionů a prostředí, ve kterých se pohybují…) o pomoc s tímto průzkumem. Geocachery jsme oslovili prostřednictvím emailové adresy, kterou mají uvedenou ve svém hráčském účtu (na webových stránkách). Pro zachování větší míry objektivity při zjišťování odpovědí jsme o respondentech nezjišťovali žádné další informace (vybrání probíhalo na webových stránkách náhodně).
Výzkumu se zúčastnilo celkem 26 respondentů mužského pohlaví a 14 respondentů
ženského pohlaví v rozmezí 11 až 72 let. Respondenti byli z následujících krajů: Praha (11),
Středočeský (5), Liberecký (4), Moravskoslezský (4), Jihomoravský (3), Plzeňský (2), Jihočeský (2), Olomoucký (2), Vysočina (2), Zlínský (1), Královehradecký (1), Pardubický (1),
Karlovarský (1) a Ústecký (1).
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Průzkumu se zúčastnilo 5 respondentů, kteří se věnují geocachingu méně než 1 rok,
18 respondentů, kteří se věnují geocachingu méně než 5 let a 17 respondentů, kteří se věnují
geocachingu více než 5 let.
6.1.3 Výsledky průzkumu
Domníváme se, že pohlaví a regionální příslušnost neovlivnily odpovědi respondentů, kdežto věk a zkušenost s geocachingem (uváděná v letech) ovlivnit výsledky mohly.
Dále se domníváme, že u zkušenějších, déle hrajících geocacherů roste pravděpodobnost, že se respondent s dotazovaným pojmenováním setkal. Tato pravděpodobnost je vyšší
také u uživatelů, kteří např. napíší více logů, častěji přispívají na webové portály věnující
se geocachingu, čtou logy ostatních uživatelů nebo sledují geocachingová fóra.
Výsledky průzkumu jsou pro přehlednost zpracované v tabulce níže:

NE

nepoužívám

občas

používám

93 %

7%

98 %

2%

15 %

15 %

70 %

mudla

83 %

17 %

88 %

12 %

5%

15 %

80 %

listing

95 %

4%

98 %

2%

5%

0%

95 %

geoseznamka

78 %

22 %

15 %

85 %

88 %

8%

5%

geonárod

78 %

22 %

20 %

80 %

85 %

10 %

5%

pixla

83 %

17 %

80 %

20 %

25 %

25 %

50 %

kombajn

53 %

47 %

40 %

60 %

70 %

20 %

10 %

8%

92 %

25 %

75 %

75 %

15 %

10 %

80 %

20 %

68 %

32 %

50 %

20 %

30 %

100 %

0%

100 %

0%

0%

0%

100 %

BYOP
georobotek
keška

nerozumím

finálka

rozumím

ANO
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nování?
ním?
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geopovídka

73 %

27 %

20 %

80 %

90 %

5%

5%

log

95 %

5%

100 %

0%

0%

2%

98 %

100 %

0%

100 %

0%

0%

0%

100 %

drsnokeš

58 %

42 %

55 %

45 %

85 %

5%

10 %

multina

95 %

5%

100 %

0%

5%

8%

88 %

TNLNSL

8%

92 %

15 %

85 %

80 %

10 %

10 %

žumpa

53 %

47 %

35 %

65 %

90 %

5%

5%

repair kit

15 %

85 %

25 %

75 %

85 %

10 %

5%

cache

Tabulka 3 Procentuální zastoupení srozumitelnosti u vybraných sociolektismů.

Sociolektismům finálka, listing, keška, log, cache a multina rozumělo nejvíce respondentů (více než 90 %), sociolektismům cache a keška rozuměli všichni dotazovaní respondenti. Vysoká míra srozumitelnosti u těchto pojmenování je doložena i tím, že je uživatelé
(geocacheři) používají.
Sociolektismům žumpa, drsnokeš, geopovídka, geoseznamka, geonárod a kombajn
uživatelé (geocacheři) sice rozumí (případně jsou schopni dovodit jejich význam), ale v komunikaci je nepoužívají.
Sociolektismům BYOP a TNLNSL rozumělo nejméně respondentů (méně než 10 %),
zároveň tyto sociolektismy uživatelé nepoužívají. Míra nesrozumitelnosti a malé frekventovanosti u uživatelů (geocacherů) je dána nejspíše tím, že se jedná o iniciálové zkratky vzniklé
zkrácením několika anglických slov.
Předem stanovená hypotéza se potvrdila. 6 ze 7 předem zařazených sociolektismů
dosáhlo více než 90 % srozumitelnosti, sedmý sociolektismus (mudla) však lze řadit taktéž
mezi sociolektismy vysoce srozumitelné, jelikož dosáhl v průzkumu 83 %. Potvrdilo se, že
označení geoseznamka, geonárod, geopovídka a georobotek jsou sociolektismy srozumitelné, u kterých si díky prefixoidu geo– uživatelé (geocacheři) dovodí význam. Jejich míra
použití je však menší. U sociolektismů BYOP, TNLNSL a repair kit se potvrdilo, že je jejich
použití řídké a srozumitelnost velice nízká.

56

Porovnání nejpoužívanějších a nejméně používaných sociolektismů mezi geocachery
a v masových médiích se pokusíme doložit na práci s korpusem (viz dále).
6.1.4 Korpus
Pro ilustraci toho, jak jsou vybrané sociolektismy frekventované mimo komunitu geocacherů, jsme využili korpus SYN2010.133 Korpus SYN2010 obsahuje psané publicistické
texty z běžných periodik, mohl by tedy mít vypovídající hodnotu z hlediska užívání vybraných sociolektismů mimo samotný sociolekt.
Našim cílem bylo vyhledat uvedená lemmata a zaznamenat počet výskytů lemmat
v korpusu. Jako lemmata jsme vybrali stejná pojmenování jako u geocacherů (viz výše).
I když jsme čekali, že se v korpusu setkáme alespoň s výskytem pojmenování, která se jevila
u geocacherů jako běžná a frekventovaná, nestalo se tak. Z osmnácti vybraných lemmat
byly korpusem vyhledány výskyty pouze dvou lemmat.
Lemma cache obsahovalo v korpusu celkem 135 výskytů a lemma keška celkem 4
výskyty. U ostatních 16 lemmat jsme nezaznamenali žádný výskyt.

Obrázek 3 Výsledek vyhledávání lemmatu cache.134

133
134

Korpus SyD, cit. 18. 4. 2018. Dostupné online z: https://syd.korpus.cz/.
Tamtéž.
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Můžeme sledovat korelaci užívání sociolektismů geocachery a veřejností. Dvě pojmenování, kterým všichni dotazovaní respondenti rozuměli, se vyskytovala v korpusu.
S klesající frekvencí používání sociolektismů u geocacherů klesala pravděpodobnost výskytu v korpusu. Žádné ze zbylých 16 pojmenování se v korpusu nevyskytovalo.
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Závěr
Práce se zabývala tématem sociolektu geocachingu, přičemž se soustředila způsoby
tvoření sociolektismů, které se v tomto sociolektu vyskytují a užívají. Dalšími tématy, kterých se práce dotkla jen okrajově, jsou specifika geocachingového prostředí, zastoupení sociolektismů u uživatelů, frekvence a význam sociolektismů.
Úvodní kapitola nabízí pohled na aktivitu – geocaching, shrnuje základní principy,
pravidla a časté pojmy, se kterými se u geocachingu můžeme setkat.
Druhá kapitola výstižně vymezila základní pojmy: sociolekt, slang a argot. V souvislosti s těmito pojmy však v kapitole zmiňujeme i ostatní, abychom popsali přesné vymezení na základě odborné literatury. V důsledku toho jsme se rozhodli v práci nadále uvádět
termín sociolekt, což se jevilo jako nejvhodnější.
Třetí kapitola popisuje sociolekt geocachingu. Popis jazykových i mimojazykových
aspektů i s příklady sociolektismů odhalil, že mají komplexně uváděné aspekty na tvorbu
sociolektismů velký vliv jako je tomu i u ostatních sociolektů.
Těžiště bakalářské práce bylo od začátku položeno na popisu tvoření sociolektismů
v geocachingu. Pomocí excerpce logů a internetových zdrojů věnujícím se geocachingu jsme
získali celkem 284 sociolektismů. Za jeden z největších přínosů práce považujeme to, že se
podařilo zařadit příklady sociolektismů ke všem způsobům tvoření, což bylo jedním z cílů
práce. Jako produktivní proces sociolektu geocachingu lze označit univerbizaci. Jako dominantní způsob tvoření sociolektismů lze označit skládání, konkrétně skládání hybridní, které
disponuje velkým potenciálem díky prefixoidu geo–. Četnost hybridních složenin bude
s největší pravděpodobností stoupat i v budoucnu. Hojně je v sociolektu geocachingu užíváno zkratek a přenesených pojmenování. Odvozování se jevilo jako průměrně produktivní
typ tvoření, ba dokonce v porovnání s ostatními sociolekty typ neproduktivní.
Díky tomu, že nás samotná aktivita a prostředí geocachingu zajímá a sami máme
s aktivitou vlastní (dlouholetou) zkušenost, rozhodli jsme se dvě kapitoly věnovat srozumitelnosti a frekvenci některých sociolektismů, se kterými jsme se při excerpci setkali. Podařilo
se zjistit, že slova vysoce frekventovaná jsou pro většinu uživatelů srozumitelná. S klesající
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frekvencí klesá i míra porozumění. Jako vhodný způsob doložení srozumitelnosti sociolektismů u širší veřejnosti se nám zdálo porovnání s korpusem. Čekali jsme však, že v korpusu
bude výskyt sociolektismů mnohem vyšší. Zajímavé by bylo sledovat, zda v budoucnu dojde
v korpusu k nějakým změnám. Jako námět pro další průzkum s korpusem by mohl být: diachronní pohled na jednotlivé sociolektismy nebo celkové sledování vývoje sociolektu geocachingu).
Celkově bychom mohli označit sociolekt geocachingu za sociolekt poměrně mladý,
nepopsaný a neprobádaný. Během psaní bakalářské práce jsme narazili na témata, která by
mohla být dle nás předmětem dalšího zkoumání a přínosem v oblasti lingvistiky. Jednou z
disciplín, která by na něj mohla zaměřit pozornost, je onomastika, neboť téměř všechny
schránky (nejen v České republice) nesou vlastní jméno. Další pozornost by se mohla ubírat
na využití geocachingu ve výuce a to hned z několika pohledů – geografický, přírodopisný,
historický, kulturní, vlastivědný, technický, informačně-technologický…
Z důvodu velké okaziálnosti nejsou sociolektismy, které v práci prezentujeme, kompletní slovní zásobou sociolektu geocachingu. Na závěr lze konstatovat, že slovní zásoba
sociolektu geocachingu je velmi živá. Sociolektismy se vyvíjí a jejich počet bude díky tendencím a rostoucí oblibě geocachingu v budoucnu pravděpodobně narůstat.
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Seznam příloh
6.4 Příloha 1 – Ukázka dotazníku
Věk:
Pohlaví:
Kraj:
Zkušenost s geocachingem (uváděj v letech):

finálka
mudla
listing
geoseznamka
geonárod
pixla
kombajn
BYOP
georobotek
keška
geopovídka
log
cache
drsnokeš
multina
TNLNSL
žumpa
repair kit

Rozumíš významu
uvedeného pojmenování?

Setkal ses s uvedeným pojmenováním?

Jak často pojmenování užíváš?

rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím
rozumím – nerozumím

ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE

nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám
nepoužívám – občas – používám

Poznámky a jiná sdělení:
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6.5 Příloha 2 – Ukázky logů
Všechny logy uvádíme v nepozměněné (původní) formě. Náhodné logy sebrány na
webových stránkách: www.geocaching.com. V kontextu logů jsou ztučněny sociolektismy.
Jarní prázdniny se musí využít... A tak jsem s polomudlomámou vyrazil směr Praha. Hezké
počasí a pěkné keše...Co víc si přát Ale jo, krabka je tam A jaká! Parádní provedení Moc
pěkná krabička, do centra ideální Přeji co nejdelší život Rotunda je fakt hezká - to se jen
tak nevidí, památka doslova zasypaná v barácích.
Trochu jsem se obaval, ze v patecnim podveceru tu bude velky mudlo-provoz, ale nebyl a
odlov probehl celkem jednoduse. Pekna schovka, takova hezky drza. Dekuji za kesku!
Geoslepota nebo vymudleno?
Volba padla na tuto tradičku. Jednak to mám „skoro“ při cestě do práce (zacházka necelý
jeden kilometr) a druhak, krabička patřící do Zlatého fondu českých keší dávala tušit, že to
bude mít „úroveň“. A opravdu, provedení dost vychytané, použije-li člověk nápovědu v
hintu, umožňující pohodový odlov i během dne. Dnes ráno před sedmou tu až na skupinku 5
japonských turistů, kteří obligátně pořídili pár fotek a pokračovali svojí cestou, nebyla široko daleko ani noha. Děkuji za přivedení na zajímavé místo, které ráno za tmy má až mýtickou atmosféru a také za představení jedné z nejstarších staveb v Praze. Díkeš!
Nalezeno s geojuniorem při večerní procházce. Ach ty psací potřeby, ještě že jsme narazili
na milou slečnu, jinak bysme byli nejspíš bez logu.
Hromadny log doplnim o zazitky k jednotlivym keskam, pokal si spomeniem :-), virtualky
samozrejme o fotky a k eartkam poslem odpovede, hned ako to vsetko vyskládám.
Nalezeno v pohodě a celkem bez mudlů, zajímavé zákoutí, které by člověk tak nějak ani
nenašel :-) děkuji za krabičku.
Kéša mne velmi překvapila. Super nápad, díky!
Díky moc za novou Earth keš na pěkném a zajímavém místě. Pohodová po pracovní mini
geo expedice po Petříně a okolí.
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Na místě jsem byla chvíli nesvá, neboť uprostřed zástavby, všem na očích, jsem se obávala,
že bude problém s mudly. Na ulici ale bylo prázdno, tak snad jsou okolní bydlící asi zvyklí
a tolerantní. Odloveno vcelku bez problémů, jen mi to ztížil předchozí hledač, neboť byla keš
úplně nejdál a provázek pod ní. Ale podařilo se. Tím jsem splnila svoji dnešní challenge a
děkuji všem ownerům těchto keší za trpělivost a za to, že mi pomohli splnit velkou výzvu.
Přeji všem super letošní rok a spoustu skvělých cache zážitků.
Dnes jsem se šel po eventu projít na pár restíku, ke kterým jsem se ještě nedostal, moc díky
za keš a bodík :-)
Navstivil jsem tuto keš na zaver dlouheho geokesovaciho roku - a i proto, ze nedaleko prave
probehl silvestrovsky event.
Dnes jsem měla po práci čas, tak jsem si prošla toto wherigo. Hra v pořádku odehrána a
finální krabička bez problému nalezena
V místě je velký mudluprovoz, který jsem vůbec nečekal. Když už konečně ustal průvod lidí,
odlov komplikovalo podivné individuum, které se postavilo s cígem asi 50 metrů od kešky.
Hra odehrána na postarším Samsungu S III Neo a WhereYouGo bez problémů, jednotlivá
místa povětšinou důvěrně známá a umístění finálky o nějaké ty metry dále, zato ale v klidné
bezmudlovské oblasti. Díky za hru i kešku.
Wigo v pohode, jasne stage. Finalka v tento krasny den trosku zamudlena, ale dalo se to.
Dneska jsem měl cestu k lékaři,vybyl mi nějaký čas a tak jsem si udělal jarní procházku a na
závěr našel i krabku, totálně plná jak psáno v dřívějším logu, ale vmáčkl jsem se.
Nameril jsem se prevazne na ty dobre hodnocene, virtualky, webku a wiga.
Náměstí oběhnuto bez problémů, finálka směrem, kterým jsem ji čekal, nález kešky na první
sáhnutí
Umístění finálky je velmi pěkné. Doporučuji odlov ve večerních hodinách, kdy je zde naprosté mudloprázdno a navíc potěší hezký výhled. TFTC!
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Noční výprava společně s Panther16 po pražských krabkách a nedodělaných restech.
Odloveno při kešování mezi přednáškami. Konečně už není disable a já si pro ni mohl zajít.
Děkuji za kešku, díky které jsem se dozvěděl zajímavosti o náměstí Jana Palacha. Keška na
pěkném místě, kde i přez krásné počasí bylo mudloprázdno.
Nalezeno s TygrikemLiberec první den babího léta v Praze. Díky za keš. Jen jsme vůbec
netrefili finálku, tak jsme ji dali procházkou s geopsem Aimy až navečer.
Odlov proběhl v rámci našeho životního geotýmu s mojí juboxkou. Tohleto wherigo jsme
měli v plánu odlovit už mockrát, strašně častokrát ale bylo mimo provoz - buďto vymudlení
finálky nebo jiné trampoty.
Po nějaké době se nakonec se zadařilo a mohla jsem pokračovat na mezistage i finálku,
cestou už se GPSka konečně vzpamatovala.
Z předchozích logů jsem tušila, kde se bude finálka nacházet, ale vybavena geobicyklem mi
cesta uběhla rychle. Na místě vše jasné a rychlé. TFTC
S geokolegou Galahad_Pure jsme po práci a tréninku ve stolním tenise vyrazili na tuto
wherigo cache.
Odloveno během popracovní vycházky. Spojil jsem to ještě s jednou multinou a hezky jsem
se prošel.
Společný odlov s geokolegou Rossiv. Rychle jsme oběhli vše potřebné a za chvilku jsme
mohli logovat. Díky za kešku!
Konečně jsem se dostal na tohle náměstí v době, kdy keška nebyla disablovaná a já měl
trochu více času, abych si prošel zastávky a dozvěděl se něco o okolí Palachova náměstí.
U krabičky se pak našla chvilka bez mudlů.
Taky bych tu finálku měl raději blíž, kdyby ji tady bylo kam umístit, aby nebyla v kolizi s
něčím jiným.
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Celé dopoledne jsme strávili v příjemném prostředí Klánovického lesa na místních T5 keších
(padly celkem tři) a jedné (celkem) nedaleké super T5 multi, kterou jsem potřeboval pro
splnění jedné challenge na Slovensk.
Po megáči keš obnovim.
Prochazka kolem Palachova namesti uz drive ale krabka byla fuč, a dnes cestou kolem jsem
potkal kacerku s georobutkem (jeste jednou zdravim) u cílovky.
Potřeba rychlého dologování keší a TB s GC. Širší log doplním později.
Včera mi přišel dík watchlistu log o spuštění keše, a tak jsem si pohodově popracovně po
paměti přišel pro pixlu.
Volný den a vcelku přijatelné počasí vybízely k nějakému geovýletu.
U finálky to šlo rychleji než jsem čekal. Na první sáhnutí jsem jí měl v ruce.
Byla nastesti dobre zamaskovana, ale presunuti ji dost pomuze, jestli jeste pujde kam v teto
plne geolokalite.
Nalezeno s geomužem see.bee a naším geopsíkem Jerrym. Děkuji za kešku.
Začali jsme dvěma kousky v podobě vyluštěných mysterek. Obě jsme dali hned na první
sáhnutí. Následně jsme si odlovili v poklidu tradičku.
Při té příležitosti jsem si odlovil nějaké té kešky v okolí. Byl to opět pěkný den strávený
přejemném keškování.
U finálky jsem musel chvíli čeka, než se odmudlí.
Díky pěkné wigo s procházkou po známých místech a při brzkém ranním lovu téměř mudloprázdno. TNLN.
Tuhle procházku jsem si nechal jako svou první jubilejní stovku.

71

Nakonec při logování doma se v inventáři neukázal odemykací kód, který jsem na místě
viděla, takže jsem ho musela hledat ve zdrojáku.
Notifikace pípla, když na Kačerově končilo CITO. Ale řekl jsem si, že nemá cenu se honit
do centra, kde už dávno někdo je a radši si odlovím pár krabiček v blízkém lese.
Ano, mám sice popublikační FTF, ale je to skutečně ještě FTF? Vědět, že již keš nalezl
někdo přede mnou, neváhal bych ani minutu a zapsal si STFko.
K novému roku si mudlové dávají předsevzetí, já si dávám geopředsevzetí.
Vsechny indicie byly jednoznacne, tak jsem mohl za kratkou dobu logovat.
Diky za peknou multinku.
Geoboxer sleduje se mnou kachny na jezere.
U geoobjektu spí ježek, neměl jsem foťák, abych mohl podat důkaz, ale zmiňuje se o něm už
log z minulého týdne.
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