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Vzniká nový slang maminek?

Nelze pochybovat o tom, �e být maminkou novorozence je svým zpùsobem
získaná profese a jako taková mù�e mít i svùj profesní slang. Zároveò jde také o tzv.
sociolekt, tj. jazykový úzus skupiny � v na�em pøípadì velice rozsáhlé � lidí
spojených urèitým spoleèným zájmem. Navíc vstupuje do hry i emotivní aspekt toho-
to spoleèného zájmu, tedy zpravidla s láskou oèekávaný potomek, dì�átko. Toto v�e
se promítalo do mluvy maminek (obèas i tatínkù) v�dy, ale teprve v poslední dobì,
v dùsledku mo�nosti vyu�ívat internetových stránek, chatování, lze tyto jazykové
projevy velmi snadno zachycovat, registrovat a následnì i analyzovat. Tímto novým
fenoménem se ji� nìjakou dobu zabývá M. Li�ková z Ústavu pro jazyk èeský AV ÈR
(srov. napø. poøad O èe�tinì z 06.12.2008) nebo R.Wallerová (èlánek v �MFDnes� ze
17.03.2009), z jejich� materiálu také èerpáme.

Øada výrazù z tohoto okruhu je srozumitelná i �neodborníkovi�, který ji doká�e
bez vìt�ích obtí�í správnì dekódovat. Máme na mysli slova jako tìhulka/tìhule
(tìhotná �ena), tìhutest, odplenkovat, protidudlíkáøi (odpùrci pou�ívání dudlíkù), su-
narovat (podávat umìlou vý�ivu, resp. nekojit), prùjmovat a teplotovat, pamprsky,
proto�e jejich slovotvorný základ i zpùsob tvoøení je celkem jednoznaèný nebo jde
o slova i vlivem reklam notoricky známá. Mnohdy jsou v�ak výrazy a obraty tohoto
typu neoficiální komunikace relativnì uzavøeného spoleèenství maminek zatemnìlé
pro svou metaforiènost � napø. poslíèkovat (mít pøedzvìstné stahy), vypustit bazén
(odtok plodové vody), vylodit (porodit), èi pro nutnost znalosti pøíslu�né reálie � napø.
být na rizikáèi v Podolí (být hospitalizována v souvislosti s rizikovým tìhotenství na
pøíslu�ném oddìlení porodnice v Praze Podolí). Rizikovì tìhotným �enám se nìkdy
øíká èekatelky (S. Poberová, Èekatelky. Praha 1989).

Asi bez vìt�ích problémù si z kontextu vylo�íme oznaèení jako druhátko (druhé
dítì), ètvrtì (ètvrté dítì � snad podle mrnì, høíbì), ménì ji� sna�ilku (�enu sna�ící se
otìhotnìt), ov�em nedorozumìní mù�e vyvolat sdìlení �eny »mám dvojky« (tj. buï
dvojèata, nebo dvì dìti s malým vìkovým odstupem), zejména pokud by je u�ila
v rozhovoru s mu�em. Nezasvìcenci ale nebudou zøejmì rozumìt témìø profesiona-
lismùm látkovat (pou�ívat látkové pleny), papírovky (papírové pleny), èeské ètverce

(látkové pleny ètvercového tvaru) apod., které se primárnì vyskytnou v hovorumami-
nek s dìtskou sestrou. Sem patøí i zkratkaBKM (bezplenková komunikaèní metoda).

Øeèi maminek na procházkách na dìtských høi�tích, ale i na internetu mají v�ak
je�tì dal�í rysy, kvùli nim� bychom u�ité výrazivo nezaøazovali k slangovým pro-
støedkùm. Za prvé jde o jazykovì kreativní obraty, høíèky vzniklé ad hoc, napø. �e mi-
minko je noèní kojovník, �e »mé mateøství získalo nový, èistì noèníkovì vysazovací
charakter«, èi re�im »asi zuby« (tedy �e miminko je nevrlé, nesvé, má teplotu, ale
nevíme proè, nejspí�e od proøezávajících se zoubkù). K slangovým prostøedkùm by-
chom nepoèítali ani slova jako bejbísek, kojo (kojení), man�a (man�el) a podobné
zdrobnìliny èi deformace, kdy jde spí�e o idiolekty, rodinný vyjadøovací úzus.
A samozøejmì nelze slang maminek zamìòovat a mísit s dìtskou øeèí, resp. s øeèí
rodièù s malými dìtmi (hajinkat, hafík, je to bak, vláèek dìlá � � �) a jejím výzkumem.
To je zcela jiná oblast, kterou se zabývá jazykovìda � v poslední dobì zejména
slovenská (D. Slanèová aj.).
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