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[Vo co gou]? Tak zní replika, kterou lze slyšet v různých prostředích v posledních letech. 

Tento výraz byl vytvořen podle sousloví jít o něco, přesněji od formy o co jde. Tvar slovesa jít 

je zde nahrazen anglickým slovem s týmž významem, tedy slovesem go [gou].  

Sloveso go se v angličtině používá v podobném významu, a to ve tvaru What is going on? 

Tento výraz je možné přeložit českým souslovím o co jde? co se to děje? (Podobný význam má i 

slovní spojení what is on?, které se však chápe jako co je nového?) Od anglického sousloví what is 

going on? je možné odvodit oznamovací větu doplněním objektu ve 4. pádě (it is going on that girl) 

nebo vedlejší věty objektové (it is going on the fact that he didn’t do what I had told him). Zápor se tvoří 

pomocí záporky not (it is not going on you). 

Sloveso [gou] se v češtině používá výhradně v jednočlenných větách, a má tedy pouze jediný 

tvar, který by odpovídal třetí osobě čísla jednotného, přítomného času, oznamovacího způsobu. 

Sousloví [vo co gou]? má odvozené formy s objektem ve 4. pádě ([gou vo] támhletu holku) 

nebo s vedlejší větou podmětnou ([gou vo] to, že neudělal, co jsem mu řek’). Na rozdíl od angličtiny je 

v češtině možné toto slovní spojení rozvíjet i objektem ve 3. pádě, nejčastěji osobním zájmenem ([vo] 

co ti [gou]?), řidčeji podstatným jménem vlastním nebo obecným (Karlovi [gou vo] támhletu holku, 

tomu chlápkovi [gou vo] nás).  

Používá se rovněž zápor od slovesa [gou], který má tvar [negou]. Ten je možné použít ve 

větách oznamovacích, nikoli v otázce ([vo] tebe tady [negou], Karlovi [vo] ni [negou]). 

Vazba [vo co gou]? se v češtině rozšířila zejména na počátku 90. let, kdy do češtiny začalo 

pronikat velké množství výrazů z angličtiny. Po vzoru mnoha módních anglismů ([kompjútr] místo 

počítač, gamesa místo hra, [ofis] místo kancelář a podobně) bylo i jedno z velmi běžných hovorových 

sousloví obměněno anglickým výrazem. Velmi rychle se rozšířilo mezi mladými lidmi. Důvodem, proč 

je toto slovní spojení atraktivní, je jeho expresivita: [vo] a [gou] výrazně odpovídají svou formou 

mluvené, obecné češtině. 

Mezi mladými se toto sousloví užívá při rozhovorech běžně i dnes, i když postupně čím dál tím 

řidčeji.  

Závěrem se dá říci, že i když po vzoru angličtiny je sloveso go [gou]  možné používat i ve 

složitějších větách, nejčastější jsou čtyři základní slovní spojení: [Vo] co (ti, mu...) [gou]? ( Mně, tobě..) 

[vo to negou]. [Gou vo] {něco}. [Gou vo] to, že {něco}. 


