
Anglické newspeakové zkratky, které jen těžko najdete ve slovnících TM

Zkratka Význam Poznámka, český význam

DINKI double income no kids Dva příjmy, žádné děti. Označení pro (spíše mladý) a (spíše záměrně) bezdětný
pár s poměrně vysokou životní úrovní a minimálními starostmi. Mívá lehce
negativní vyznění.

YUPPE young upwards professional Mladý, dynamický, profesionální. Dokonale profesionální, dost vydělává, chová
se podle zásad, které si přečetl v drahých časopisech, a někdy dost utrácí. Mívá
lehce negativní podtón.

NIMBY not in my backyard Postavte tu dálnici kde chcete, ale ne za mým barákem. Označení pro
jednotlivce či místní skupiny, které (pochopitelně) dávají přednost svým zájmům
před (někdy) oprávněnými zájmy celku.

ASAP as soon as possible co nejdříve aneb včera bylo pozdě. Dnes už vcelku běžná zkratka používaná i
v méně formální obchodní korespondenci (někdy psáno s tečkami: a.s.a.p.).

G.I. Joe goverment issue Joe Honza ve vlastnictví vlády, bez vlastní identity. Aneb odvedenec - zcela v moci
armády. Označení pro vojáka armády USA.

TGIF Thanks God It’s Friday. Zaplaťpánbu, že je pátek. TGI Friday je mimochodem označení i řetězce
restaurací a znamená to totéž.

NGO Non Governmental Organisation nevládní organizace. U nás spíše občanská sdružení. Poslední dobou vznikají
jak na běžícím páse, mají velmi rozlišná zaměření a často velmi znepříjemňují
život mnoha lidem, firmám, organizacím, jiným NGO, politikům atd. Není tedy
překvapivé, že NGO se často používá s negativním podtónem.

@ at při, v , ... Používá se nejen jako zavináč v e-mailové adrese (kde má přesně tento
význam), ale i např. ve fyzice: voda vře @ 100 °C.
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Se zkratkami uvedenými na této stránce se často setkáte při komunikaci prostřednictvím mailu a SMS

Zkratka Význam Poznámka, český význam

TWIT That’s what I thought. Přesně takhle jsem to myslel.

TWIS That’s what I’m saying / I said. Vždyť to říkám. anebo No neříkal jsem to?!

IMHO In my honest opinion. Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

OT Off topic. Mimo téma. expresivně až Mimo mísu. Používá se jako komentář.

LOL Laugh out lungs. Zasmát se od plic. Zkratka označující cosi vtipného. V textu se používá místo “smajlíků”

ROFL Rolling on the floor laughing. Válet se smíchy po podlaze. Zkratka označující cosi VELMI vtipného a podařeného.


