
V dnešní lekci pojďme začít jedněmi z nejfrekventovanějších úloh, a to tzv. 
uzavřenými (multiplechoice) úlohami, kdy z nabídky možností (zpravidla A, B, C, 
D) volíte jednu správnou. Výhodou tohoto typu otázek je, že správná odpověď je vždy 
jen jedna, a když jste opravdu v úzkých a odpověď nevíte, můžete si ji „tipnout“. K 
tomuto řešení ale přistupujte jen v opravdu krajní situaci, raději si úlohu pořádně 
přečtěte, zamyslete se a odpověď vydedukujte. 
Uzavřené úlohy dnes vyzkoušíme na tématu tvoření slov v českém jazyce. Nová 
slova vznikají odvozováním, skládáním, spojováním v sousloví, 
zkracováním či přejímáním z cizích jazyků. 
––––– 
Nejčastějším způsobem tvorby nových slov je odvozování. Důležité je znát základní 
stavební jednotky slov, jimiž jsou kořen, předpona, přípona a koncovka. Kořen 
obsahuje každé slovo a slova, která mají stejný kořen (a souvisí spolu jejich věcný 
význam), nazýváme slova příbuzná. Je třeba obezřetnosti, neboť kořen může mít 
různé alternativy – 1. p. ves, 7. p. vsí). 
Celý proces odvozování má svůj počátek u tzv. základového slova, od něhož se 
utváří předponami a příponami slovo nové, odvozené. 
Předpony jsou odvozovacím prostředkem, který se klade před kořen (či základové 
slovo), jako v případě slova pod-chod, za kořen (či základové slovo) jsou kladeny 
přípony a koncovky (chod-c-i). Předpony a přípony mají schopnost měnit význam 
a slovní druh slova (sloveso chod-i-t a podstatné jméno chod-n-ík). 
Koncovka je naopak prostředkem, který slouží pouze pro změnu tvaru slova, 
mluvnických kategorií (1. p. měst-o, 2. p. měst-a) 

Uzavřená úloha týkající se odvozování by mohla mít třeba tuto podobu: 

Označte možnost, v níž jsou obsažena pouze slova příbuzná, tedy slova 
se stejným kořenem: 
A)letec, letuška, letní, létat 
B)učitel, poučit, sloučit, naučný 
C)přezimovat, zimní, zimáky, zimník 
D) sluha, posloužit, služebná, vylouhovat 

Správnou odpovědí je C (A – letní, B – sloučit, D – vylouhovat mají jiné kořeny). 
––––– 
Dalším způsobem, skládáním, vznikají slova složená, tedy slova, která obsahují dva 
či více kořenů – rychlobruslení, zeměkoule, drahokam. 
Spojováním v sousloví vznikají spojení slov (sousloví), v nichž slova získávají 
posunutý význam oproti tomu, který mají, když stojí sama o sobě (třídní schůzka).  
V případě zkracování v jazyce vznikají zkratky psané malými písmeny a zakončené 
tečkou (a tak dále), zkratková slova, která se chovají jako plnohodnotná slova 
(Krkonošský národní park – KRNAP), iniciálové zkratky, jež vznikají z prvních 
písmen slov (Evropská unie – EU). 
Přejímání slov z cizích jazyků je dnes spojeno především s příchodem slov z 
angličtiny (fitness, e-mail). V historii byla slova přejímána v řadě případů z němčiny 
(bavlna, hejtman), z latiny a řečtiny (studovat, demokracie) a jiných jazyků, jako je 
francouzština (bonbon) či maďarština (guláš). 
 
 
 
 
 



Procvičte se v probrané látce 

Výchozí text k úlohám 1–3 

Dějiny Velké Moravy jsou spojeny s dynastií Mojmírovců. Ta usedla osobou 

Mojmíra I. v 9. století na zdejší knížecí stolec a stála u zrodu velkomoravského 

knížectví po porážce knížete Pribiny, který ovládal Nitransko.   

––––– 

––––– 

––––– 

Úloha 1. Který ze slovotvorných způsobů se neuplatňuje ve výchozím textu? 

A) odvozování 

B) spojování v sousloví 

C) přejímání 

D) zkracování 

––––– 

––––– 

Úloha 2. Kolik slov složených je obsaženo ve výchozím  

textu? 

A) žádné 

B) jedno 

C) dvě 

D) tři 

––––– 

––––– 

Úloha 3. Slovem příbuzným ke slovu stolec (slovo je ve výchozím textu zvýrazněno) 

je: 

A) století 

B) stůl 

C) stát 

D) stvol 

––––– 

––––– 

––––– 



Úloha 4. Označte, ze kterého jazyka jsou dnes nejčastěji přejímána slova z oblasti 

techniky, sportu či informačních technologií. 

A) z němčiny 

B) z japonštiny 

C) z francouzštiny  

D) z angličtiny 

 

 

Řešení: 
1. D; 2. C (století, velkomoravského); 3. B; 4. D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A právě procvičování základních pravopisných jevů se pojďme věnovat. 
Mezi důležité znalosti patří pravopis vyjmenovaných slov. Typická otevřená úloha 
může být sestavena stylem: Vyhledejte ve výchozím textu tři slova zapsaná 
chybně a napište je pravopisně správně. Vaším úkolem je přečíst si bedlivě 
text a čitelně vypsat správné odpovědi. Pojďme si podobnou úlohu vyzkoušet. 

Výchozí text: 

Jako malí jsme jezdili k babičce a dědovi na Moravu a trávili úžasné a výjimečné 
dny v jejich mlýně. Nejvíc jsme se těšili, až děda začne mlýt obilí. Vždy spustil 
mlýnské kolo, my, děti, jsme se okolo něj shlukly a oči se nám blískaly nadšením. 
Pomáhali jsme mu vázat pytle a byli jsme vždy pišní, když se mouka předávala 
zákazníkům. 

Odhalili jste chybně zapsaná slova? A vypsali jste je správně? Šlo o slova mlít, 
blýskaly, pyšní. 
––––– 
Dále se pojďme věnovat odůvodnění pravopisu slov se zdvojenými souhláskami. U 
přídavných jmen odvozených příponou -ní, -ný od podstatných jmen, jejichž kořen 
končí na -n, -ň-, píšeme nn (denní, ranní, vinný). 
Slova, která mají na počátku d- a před něž pokládáme předponu nad-,pod- nebo 
od-, píšeme tedy také se skupinou dd (oddělat, oddálit). 
Stejně tak u slov začínajících na z- a tvořených předponami bez- nebo roz- (bezzubý, 
rozzlobený) píšeme zz. 
Písmena šš- se objevují u přídavných jmen ve 2. a 3. stupni, která ve stupni 1. končí 
na -chý (jednoduchý – jednodušší). 
U třetího stupně přídavných jmen a příslovcí, která začínají na j-, potom vzniká 
situace, kdy vedle sebe píšeme jj (nejjasnější). 
––––– 
Znát byste v rámci pravopisu měli také zásady psaní skupin vě/vje, bě/bje, pě, 
mě/mně. 
Vždy si je odůvodňujeme na základě odvozování. Po předponě v- (vjem, vjezd) a ob- 
(objem,) píšeme skupinu -je-, v ostatních případech, pokud se nejedná o předponu, 
jen -ě- (vědět, obětovat). 
Ve všech slovech českého původu se píše skupina -pě- (zpěvák). 
Z odůvodnění skrze příbuzné slovo vycházíme také u skupin mě/mně. Pokud je v 
příbuzném slově skupina -mn-, píšeme -mně- a naopak. Kupříkladu u slova 
domněnka vycházíme z příbuzného slova domnívat, u slova rozumět z příbuzného 
rozumí. 
––––– 
Zmiňme ještě pravidla pro psaní předpon s(e)-, z(e)-, vz-, kdy platí, že při vyjádření 
směru shora dolů, z povrchu pryč a dohromady píšeme v předponě s- (schoulit, 
sbírat, skapat). 
Při vyjádření změny stavu píšeme z- (ztrouchnivět). 
Pozor si dejme na výjimky, např. shořet, shnít, skončit, skonat, strávit, a na dvojice 
typu smazat (školní tabuli) a zmazat (zašpinit), u nichž si musíme určit význam 
slova. Při vyjádření směru vzhůru a vymanění se z něčeho píšeme vz- (vzlétnout, 
vzpamatovat). 

 

Procvičte se v probrané látce 



Výchozí text k úloze 1 

Milá Péťo, 

moc tě zdravím z tábora a je my líto, že jsi nemohla jet také. Takhle si zlomit v létě 

nohu, to je, viď? Celá naše chatka na tebe ale myslí a budeme ti po návratu 

vyprávět. Co ti ale povím, stejně tady chybíš. Určitě by ses mi smála, jak mi včera 

zhořel buřt, když jsme opékali. Všichni jsme totiž zpívali, vzhlíželi k noční obloze a já 

na něj úplně zapoměla. Potom jsem se samozřejmě na sebe rozlobila, no znáš mě. 

Zase napíšu. Pa, Eva 

Úloha 1. Najděte ve výchozím textu čtyři slova zapsaná s pravopisnou chybou a 

napište je pravopisně správně. 

Výchozí text k úloze 2 

Jedním z nejzajímavějších obyvatel lesů, luk, ale i našich zahrad je bezzesporu 

ježek. Výjimečný je jednak svojí stavbou těla a pokrytím bodlinami, ale i úlohou, 

kterou pylně plní. Působí jako přirozený predátor mnohého hmyzu. My, lidé, ho ale 

od svých obidlí často nevědomně odháníme, a to snahou udržovat dokonale 

zastřižený a čistě upravený trávník, na němž není stopy po chroští, keřících či 

bylinách, jež by ježkovi posloužily jako bydlení a úkryt. 

Úloha 2. Najděte ve výchozím textu čtyři slova zapsaná s pravopisnou chybou a 

napište je pravopisně správně. 

Úloha 3. Doplňte na vynechaná místa v textu (*****) správná slova. 

Výchozí text k úloze 3 

V češtině se setkáváme s dvojicemi slov, jejichž pravopis předpony s- nebo z- si 

musíme odvodit podle významu. Například sloveso (3.1*****) znamená činit úzkým, 

změnit šířku kupříkladu kalhot či sukně. Oproti tomu (3.2****) znamená trápit se 

něčím, být z něčeho nešťastný. 

Řešení: 
1. mi, shořel, zapomněla, rozzlobila; 2. bezesporu, pilně, obydlí, nevědomě; 3.1 
zužovat, 3.2 sužovat  
 
 
 


