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aids, - (2. j. -su, 6. j. -su)

podstatné jméno rodu mužského neživotného
angl.

onemocnění vyvolané virem HIV, jeho pozdní stadium,
způsobující postupnou ztrátu obranyschopnosti organismu, 
syndrom získaného selhání imunity:
nevyléčitelné onemocnění AIDS
příznaky aidsu
pacienti s aidsem
země s vysokým výskytem AIDS
provádět testy na AIDS
Dozvěděl se, že má AIDS.





brek, -u m. 

ob. expr. pláč: oči rudé od breku; přijít s brekem; dát 
se do breku začít plakat; to je k breku mrzuté; jaképak 
breky nářky





bugr

1. velký hluk, povyk
syn. rámus, kravál, randál: 

2. nedostatek pořádku, čistoty ap.
syn. nepořádek; binec 1, bordel 2, brajgl 1:

◊ udělat bugr kolokv. expr.
ostře, důrazně a často veřejně projevit nespokojenost, 
nesouhlas, vynadat někomu, záměrně udělat kolem 
něčeho rozruch





cela, -y (*cele, -e) ž. (z lat.) 

malá místnost vybavená jen zcela nejnutnějším 
zařízením
k obývání; kobka, komůrka: klášterní c.; žalářní,
vězeňská c.; temná c.





cit, -u m. (6. j. -u)

1. stránka duševního dění, projevující se nejč. 
libostí n. nelibostí ve vztahu k osobám, věcem, 
jevům; to, v čem se tato stránka jeví (rozl.
od vůle, rozum): c. přehlušuje rozum; být 
přemožen citem; pochopit něco 
prostřednictvím citu; rodinné, vlastenecké 
city;  

2. porozumění, vnímavost, smysl: mít c. 
pro práci, pro hru, pro čistotu; dělat, konat, 
hrát něco s citem; jazykový c.; jemný umělecký 
c.; c. povinnosti, odpovědnosti; právní c.

 3. tělesná schopnost čít, vnímat smysly, zvl. 
hmatový smysl: mít c. v prstech 

4. bás. pocit: c. zoufalého prázdna (Mach.): c. 
velepříjemný (Ner.), → hanl. zdrob. citeček, 
-čku m. (6. mn. -čcích): sentimentální c-y





ego,

Ego je pojem z oblasti psychoanalýzy a je jedno ze 
základních složek člověka. Ego nelze zcela ztotožnit 
s pojmem „já“. 
Výsledkem činnosti ega je projev chování člověka. 
Ego se řídí zásadami reality a zahrnuje působení 
pudové i sociální složky, které udržuje v rovnováze.
Pojem ega rozpracoval Sigmund Freud. Moderní 
psychologie označuje ego jako složku racionální, 
řídící se svědomím, 
vědomím povinnosti a sociální jistoty.





faul, 

‘nedovolený zákrok’, faulovat.
Z angl. foul tv., původně ‘nečistý,
špatný’. Souvisí s něm. faul ‘líný’, lat.
putēre ‘páchnout’, ř. pýos ‘hnis’.





gen, -u m. (6. j. -u) (z řec. zákl.)

biol. základní jednotka dědičnosti uložená v chromozómech 
buněčného jádra; genový příd.: biol. g-é mutace





iluse [-ze], iluze, -e ž. (z lat.)

 1. nesprávná, falešná představa, vjem neshodující se 
se skutečností; přelud, vidina; klamná, o skutečnost se 
neopírající naděje: i. štěstí; i. mládí; síla i.; – oddávat se i-ím; 
dělat si i-i (o někom, něčem); připravit někoho o i.; ztratit i-i

2. estrádní produkce, která napíná divákovu zvědavost 
(např. mizení osob n. předmětů)





klec, -e ž. 

1. schránka n. ohrada uzavřená i nahoře, tvořená mřížemi ap. a 
určená pro chov ptáků n. zvěře v zajetí: drátěná k.; železná k.; 
k. na kanára; zavěsit k. s papouškem na zeď; zavřete ptáka třebas 
do zlaté klece, les mu bude přece milejší (Něm.); k. pro opice
(ve zvěřinci); lev v kleci; mít ptáčka v kleci, přen. vyzrát na 
někoho; sedí jako ptáček v kleci tiše; byt jako k. (čast. jako klícka) 
málo prostorný, těsný n. řidč. též pěkně upravený; být někde 
jako v kleci nemít možnost volného pohybu; přen. něco 
omezujcího, tísnivého: k. města (v protikladu k volné přírodě); 
k. manželství; k. nesvobody; arg. být v kleci devět měsíců 
uvězněn 

2. zařízení podobné kleci: k. výtahu; těžná k.; sjíždět klecí
do šachty; stav. visuté lešení; stroj. k. kuličkového ložiska; zbož.
otevřená bedna na ovoce a zeleninu: k. na ovoce, zeleninu; → 
zdrob. klícka, -y ž.: k. s kanárem; byt, 
stavení jako k. pěkně upravené, útulné n. málo prostorné, těsné





lest,- lsti ž. (mn. 3. lstem, lstím, 6. lstech, lstích, 7. lstmi) 

jednání směřující k oklamání někoho; úskok, šalba: užít lsti; 
sáhnout ke lsti; utéci se ke lsti; strojit, vymýšlet l.; 
dosáhnout něčeho lstí; ženská l.; 
politická, válečná l.





lov, -u m. (6. j. -u) 

1. stíhání a zmocňování se zvěře (nejč. odstřelem); chytání ryb: 
l. jelenů, divokých kachen, velryb; l. lososů; l. perel; doba lovu; 
uspořádat l. na medvědy; vyjet na l.; právo lovu; l. odstřelem, 
chytáním, lapáním; l. lesní, polní, vodní; hromadný l. hon; liška 
vyšla na l.; lovu zdar! (lovecký pozdrav) 

2. expr. chytání, shánění čehokoliv, vůbec získávání, při kterém 
se uplatní obratnost a náhoda: l. vzácného hmyzu; sběratelé se 
vydali na l. lidových písní; policie podnikla l. na zloděje; expr. to 
je l.! šťastný nález, výhodná koupě ap.

3. výsledek lovu; úlovek, kořist: vrátit se s bohatým lovem s 
ulovenou zvěří ap., přen. expr. s věcmi získanými obratností n. 
šťastnou náhodou





masa, dř. ps. též massa), -y ž. (z lat.) 

1. hmota jako materiál, surovina: loutky vyrobené z barevné 
masy; m. těsta kynula v díži; cukrovinky z čokoládové masy; 
hektografická m.; skelná, keramická m.

2. velký shluk hmoty: m. hor na obzoru; masy bílého zdiva; 
beztvárná m. 

3. velké množství lidí, velké množství něčeho vůbec; dav, zástup: 
m. kupujících před obchodem; masy vojáků odjíždějí; masa pra-
cujících pochodovala ulicemi; mouchy se objevovaly v masách 

4. masy široké vrstvy lidu, lid: široké masy; historická úloha 
mas; lidové, dělnické masy; miliónové masy; mobilizovat, revo-
lucionovat masy

 5. zast. práv. podstata: m. konkursní; m. majetková





modla I,-y ž. (2. mn. -del) 

1. socha n. jiná podoba pohanského boha: pohanští 
předkové se klaněli modlám; cizí modly; kácet staré 
modly, přen. vymycovat přežitky 

2. předmět přepjatého, přemrštěného obdivu, zbožňování, 
uctívání, často nehodný; idol: (umělec) se stal modlou 
obecenstva; dítě bylo modlou celé rodiny; politické 
modly; hanl. m. peněz

modla II,-y ž. (2. mn. -del)
 řem. bednářská m. přístroj k stanovení urč. zakřivenosti sudu





mzda, -y ž. (2. mn. mezd) 

1. (smluvená) odměna za práci: hodinová, denní, týdenní m.; 
m. úkolová; naturální m.; spravedlivá, nízká, hladová m.; černé 
mzdy; dávat, vyplácet mzdu; najímat za mzdu; daň ze mzdy; 
zvýšení mezd; ekon. (v kapit.) cena pracovní síly; (v socialismu) 
peněžně vyjádřený podíl pracovníka na té části společenského 
produktu, který stát vyplácí zaměstnancům podle množství a 
jakosti jejich práce: nominální, reálná m. 

2. kniž. a zast. odměna, odplata: (zločinec) zaslouženou mzdu 
vzal za skutky své (J. z Hv.); sloužit za Jidášovu mzdu (Jir.)





naturel [-ty-], -u m. (6. j. -u) (z fr.)

1. kniž. vrozená, přirozená povaha: jednat podle svého n-u; náš 
národní n.; umělecký n. umělecky založená povaha

2. text. druh lehké bavlněné tkaniny





nic, zájm., přísl. a částice 

1. zájm. záp. (skloňuje se jako co: 2. j. ničeho, zast. zesílené 
ničehož,...) žádná věc, něco v žádném množství: nic netrvá 
věčně; nic nejí, expr. velmi málo; neuskutečnilo se z toho vůbec 
nic, docela nic; nemá nic; není v něm nic dobrého; neměl nic než 
pracovité ruce; neznal nic než své povinnosti; není o nic lepší 
než jeho společník; nevede se mu o nic lépe; lékař prohlásil, že to 
nic není; 30km bylo pro něho nic; nebyl ničím nedopracoval se 
žádného postavení; měl se za nic (Jir.) připadal si bezvýznamný; 
udělat něco jako nic, jakoby nic jako by se to rozumělo samo 
sebou, lehce, bez obtíží; přijít jakoby nic jako by se nic nestalo, 
bez rozpaků; někdy zastupuje vynechané záp. sloveso: mluvil na 
ni, (ale) ona nic neodpovídala, mlčela; myslil, že mu vyčiní, a 
on nic; → lepší něco než nic (pořek.); po tom ti nic není, do toho 
ti nic není to se tě netýká; nic ti to neudělá, když tam půjdeš; to 
nic nedělá (ob.) nevadí; nezůstane tam za nic na světě, ani za 
nic; na tom přece vůbec nic není je to snadné, nezávadné; 





nuda, -y ž. 

pocit neuspokojení z nedostatku činnosti, zábavy ap., dlouhá 
chvíle: zívat nudou; být trápen nudou; dělat něco z nudy





pardon I, -u m. (6. j. -u)

(z fr.) hovor. odpuštění, prominutí; smilování, milost: nezná 
žádný p.; dát někomu p. ušetřit ho, odpustit mu; bil bez p-u 
všechny nemilosrdně, bezohledně





rasa, -y ž. (z fr. driv. arab.) 

1. skupina lidstva lišící se od jiné růz. typickými znaky, zejm. 
barvou pleti; plemeno 1: bílá, černá, žlutá r.; nacistické názory 
o nadřazenosti Němců jako vyšší, nordické rase; reakční pojetí 
čisté rasy 

2. zool. částečně dědičná odchylka uvnitř druhu (u živočichů 
žijících ve volné přírodě): zeměpisná r. vzniklá zeměpisnou izo-
lací; dvě zeměpisné rasy vrány šedé; ekologická r. vzniklá vlivem 
prostředí; — rasový, poněk. zast. řidč. rasovní příd.: r-é znaky; 
r. zákon; r-á ideologie; r-á perzekuce, diskriminace; r-á nenávist; 
domnělá r-á nadřazenost; národnostně r-vní stanovisko (Šal.); 
r-á teorie rasistická; → přísl. rasově (*rasovně Kar.): r. smíšený 
národ; → podst. rasovost, -i ž. souhrn znaků rasy





recese I, -e ž. (z lat.) ekon. (v kapit.)

zpomalení ukazatelů hospodářského vývoje

recese II, -e ž. (z lat. zákl.) 
stud. slang. výstřední, často primitivní žert, žertovný kousek; 
provozování…





role II, -e ž. (z něm. driv. fr.)

 1. úloha (herce v divadelní hře n. ve filmu): r. prvního milovní-
ka; hlavní, komická, epizodní, charakterní r.; 
r. Hamleta; obsazovat role zkušenými herci; hrát významnou, 
podružnou roli, přen. mít značný, malý význam, vliv; dohrát 
roli, přen. řidč. přestat mít význam, vliv, nebýt už brán v 
úvahu; vypadnout z role splést se v ní, přen. zmást se, ztratit 
jistotu; → octnout se v roli mouřenína sklidit za své úsilí nevděk

2. text herecké úlohy: učit se roli nazpaměť; seškrtat roli 

3. často publ. postavení 

4, funkce 1, úloha, poslání 1: hráč v roli středního obránce; 
– vůdčí r.proletariátu v moderních dějinách; → expr. zdrob. 
rolička, -y ž.





ryk (*rykot Třeb. aj.), -u m. (6. j. -u) kniž. ryčení 

1. směs silných, pronikavých zvuků; hluk, povyk, vřava, řvaní, 
řev: válečný, vítězný r.; s rykem vyběhly děti ze školy s křikem, 
s halasem; r. bitvy hřmot, lomoz; r. venkovské kapely vřískot; 
kniž. r. bouře hučení, rachot 

2. (též *rýk Mácha) pronikavý, zprav. zoufalý křik; pronikavý 
zvuk vůbec: zvíře vydalo žalostný r.; mysl. řev výbojného jelena 
v říji





urna, -y ž. (2. mn. -ren) (z lat.) 

1. schránka na popel osob pohřbených žehem; popelnice 2: 
mramorová, kovová u. 

2. schránka na hlasovací lístky, losy ap.; osudí 2: volební u.; 
hodit do urny hlasovací lístek; vytáhnout z urny lístek 
s číslem
 
3. řidč. domovní nádoba na popel 
a odpadky; popelnice 1: vysypat popel do urny *

4. kniž. nádoba vůbec: kapky z překocené urny (Vrchl.); → 
zdrob. urnička, -y ž.; — urnový příd. zprav. k 1: u. háj, pomník





zisk, -u m. (6. mn. -cích) 

1. to, čeho bylo nabyto zprav. bez vlastního přičinění; výhoda, 
užitek, prospěch 1 (z něčeho plynoucí): územní z.; politické 
zisky, z toho neplyne žádný z. pro společnost; v tom vidím velký 
z.; kulturní zisky (Pražák); skutečný z. pro teorii (Engels); vlast-
ní z. (Tyl); elektr. poměr napětí (proudu, výkonu) na výstupu 
zesilovače k napětí (proudu, výkonu) na vstupu, míra zesílení 

2. to, čeho bylo nabyto zvl. z obchodu n. z podnikání (zvl. v ka-
pit.); výdělek 1, výtěžek 1, výnos 3: podnikatelský z.; nadměrný, 
bezpracný z.; válečné zisky; náhrada ušlého zisku; počítat z.; 
podíl na zisku; z. i risk (Hol.); úč. rozvahový, čistý, hrubý z.; 
ekon. (v kapit.) důchod plynoucí kapitalistovi z použití kapitálu, 
přeměněná forma nadhodnoty; (v socialismu) část čistého 
důchodu vytvářená v socialistických podnicích: míra zisku; prů-
měrný, mimořádný, průmyslový (podnikatelský) z.; obchodní z.; 
– plánovaný z.; odvody ze zisku do státního rozpočtu 

3. zř. získání (ve význ. 3), nabytí něčeho: vše pro pouhý srdce 
z. (Vrchl.); šach. z. pěšce, kvality; → expr. zdrob. †zisček, -čku 
(Wint.), †zištěk, -ťku (Čel.) m.





Parafrázovaná loga firem:
   Adidas
   Burger King
   Reebok
   Lacoste
   Citroën
   Peugeot (starší)
   Paul Frank
   Volkswagen
   Desigual
   Calvin Klein
   Tesla
   Volvo
   Aston Martin
   Mazda
   McDonald‘s
   Renault
   Humanic
   Hyundai
   Pandora
   Versace
   Mercedes
   Chevrolet
   New Yorker
   Under Armour
   Suzuki



Zdroje:
Google

Wikislovník
Slovník spisovného jazyka českého

Akademický slovník současné češtiny
Český etymologický slovník

Radek Slach
Logajové konzumu

Tato práce byla vytvořena v rámci klauzurních prací v ateliéru Digitální média na Fakultě umění a 
designu při Univerzitě J. E. Purkyně v červnu 2021. 


