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TvoTvořřeneníí slov v slov v ččeešštintiněě

OdvozovOdvozováánníí



NovNováá pojmenovpojmenováánníí jednoslovnjednoslovnáá vznikajvznikajíí na zna záákladkladěě
uužž existujexistujííccíích slov tch slov těěmito zpmito způůsoby:soby:
A) OdvozovA) Odvozováánníím m 
B) SklB) Sklááddáánníímm
C) ZkracovC) Zkracováánníímm

OdvozovOdvozováánníí (derivace)(derivace)
= tvo= tvořřeneníí slov pomocslov pomocíí ppřředpon, pedpon, přříípon, pon, poppopřř i i konkon--
covekcovek; vznikaj; vznikajíí tak tak slova odvozenslova odvozenáá (= deriv(= deriváátyty););
-- ze ze slova zslova záákladovkladovéého vznikho vznikáá slovo odvozenslovo odvozenéé

ppřřididáánníím pm přředpony, pedpony, přříípony, poppony, popřř. jen koncovky . jen koncovky 
(m(máálo lo ččastastéé)     )     PPřř. smrk             smrk. smrk             smrkovýový

ledový             ledovledový             ledovecec
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les             les             prapralesles
pata            pata            podpodpatpatekek
trn           trntrn           trníí

-- ppřři odvozovi odvozováánníí pracujeme s tpracujeme s těěmito pojmy:mito pojmy:
slovotvorný zslovotvorný záákladklad = ta = ta ččáást slova zst slova záákladovkladovééhoho
(bez koncovky), ke kter(bez koncovky), ke kteréé se pse přřipojuje pipojuje přříípona nebopona nebo
ppřředpona, tedy ta edpona, tedy ta ččáást slova, kterst slova, kteráá je spoleje společčnnáá
slovu zslovu záákladovkladovéému a odvozenmu a odvozenéému:mu:

PPřř.  .  uuččitel itel uuččitelitelkaka
brbráánnit             it             branbrankaka
ohromnohromný            ý            ohromnohromněě
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NNěěkdy se slovotvorný zkdy se slovotvorný zááklad rovnklad rovnáá kokořřeni:eni:
PPřř. . bběěhhat            at            bběěhh

houbhouba             a             houbhoubovýový

KoKořřenen =  ta =  ta ččáást, slova, kterst, slova, kteráá je spoleje společčnnáá vvššem slovem slovůům m 
ppřřííbuzným; je dbuzným; je dáále le neneččlenitelnýlenitelný ((lesles, , leslesnníí, , leslesnníík,k,
zazaleslesnit, nit, leslesovýový, z, zááleslesáák, prak, pralesles, , leslesáákk……).).

KmenKmen = ta = ta ččáást slova odvozenst slova odvozenéého, kterho, kteráá zbude zbude 
po oddpo odděělenleníí koncovky  (koncovky  (tisktiskl,  l,  nesnese, e, uuččitelkitelka, a, obrobráábběčěči)i) ..
NNěěkdy se kmen rovnkdy se kmen rovnáá kokořřeni (eni (tiskl , nese, ryba).tiskl , nese, ryba).

SlovotvornSlovotvornéé prostprostřředky (= afixy) edky (= afixy) ::
aa) p) přřííponapona (sufix)(sufix) –– stojstojíí za slovotvorným zza slovotvorným záákladem, jejkladem, jejíí
sousouččááststíí bývbýváá i koncovka:i koncovka:
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PPřř. . umývaumýva –– dlodlo
dladlažždidi –– ččii

b) b) ppřředpona  (prefix) edpona  (prefix) –– stojstojíí ppřřed slovotvornýmed slovotvorným
zzáákladem:kladem:
PPřř. . ppřři i –– letletěětt

nene –– rozpoznat,  rozpoznat,  rozroz –– poznatpoznat
c) nc) něěkdy se kdy se sousouččasnasněě ppřřipojuje ipojuje ppřředpona i pedpona i přřííponapona::

PPřř. . ppřře e –– lléét t –– avýavý
podpod –– pat pat –– ekek

d) d) koncovkakoncovka = = ččáást slova na jeho konci, kterst slova na jeho konci, kteráá se mse měěnníí
ppřři skloi skloňňovováánníí nebo nebo ččasovasováánníí; tvo; tvořřííme jme jíí vvěěttššinouinou
novnovéé tvary ttvary tééhohožž slova:slova:
PPřř: hrad : hrad –– hradhradu u –– hradhrademem -- hradhradyy
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NovNováá slova se koncovkou tvoslova se koncovkou tvořříí jen výjimejen výjimeččnněě
((zlat zlat –– oo,  list ,  list –– íí,  ryb ,  ryb –– aa).).

1. 1. Vyberte slova, kterVyberte slova, kteráá vznikla odvozovvznikla odvozováánníím:m:
Lesostep, Lesostep, ČČedok, stepnedok, stepníí, stopa, stopařř, autostop, stopovat,, autostop, stopovat,
dopravndopravníí, , ČČSAD, autodoprava, nestopovat, mistrynSAD, autodoprava, nestopovat, mistryněě,,
lláátkový, modrotkový, modro--bbíílý, zmodrat, Sazka, sazelý, zmodrat, Sazka, sazečč, s, sáázkový,zkový,
literliteráárnrněěkritickýkritický, kni, knižžnníí..

2. Vedle ka2. Vedle kažžddéého slova odvozenho slova odvozenéého napiho napiššte slovo te slovo zzááklakla--
dovdovéé a podtrhna podtrhněěte slovotvorný zte slovotvorný zááklad:klad:
motorka motorka 
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zamaskovatzamaskovat
ddřřevevěěnýný
houbihoubiččkaka
domedomeččekek
slabslabšíší
nejslabnejslabšíší
tlustlusťťochoch
ududíírnarna

3. Podtrhn3. Podtrhněěte kote kořřen ten těěchto slov:chto slov:
Malovat, mMalovat, mííččový, parnový, parníík, lk, lééto, zamlto, zamlžžit, brouit, broučček.ek.

4. Ve slov4. Ve slověě lakomýlakomý je kmenem:je kmenem:
a) laka) lak-- b) lakomb) lakom-- c) c) lakolako--
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SprSpráávnvnáá řřeeššeneníí::

cvcv. 1. 1: stepn: stepníí –– stopastopařř –– stopovat stopovat –– dopravndopravníí –– nestopovat nestopovat ––
mistrynmistryněě –– lláátkový tkový –– zmodrat zmodrat –– sazesazečč –– ssáázkový zkový –– kniknižžnníí
cvcv. 2. 2: : motormotorka ka –– motor, zamotor, zamaskovat maskovat –– maskovat, maskovat, ddřřevevěěný ný --
ddřřevo,evo, houbička –– houba, houba, domdomeečček ek –– ddůům, m, slabšíší –– slabý,slabý,
nejnejslabslabšíší –– slabslabšíší, , tlustlusťťoch och –– tlustý, tlustý, ududíírna rna –– uditudit
cvcv. 3. 3: : malmalovat ovat –– mmííččový ový –– parparnníík k –– lléétto o –– zazamlmlžžit it –– broubrouččekek
cvcv. 4. 4: b): b)
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