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Tvoření slov v češtině
Odvozování

Nová pojmenování jednoslovná vznikají na základě
už existujících slov těmito způsoby:
A)
B)
C)

Odvozováním
Skládáním
Zkracováním

Odvozování (derivace)
= tvoření slov pomocí předpon, přípon, popř i koncovek; vznikají tak slova odvozená (= deriváty);
- ze slova základového vzniká slovo odvozené
přidáním předpony, přípony, popř. jen koncovky
(málo časté)
Př. smrk
smrkový
ledový
ledovec
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les
pata
trn

prales
podpatek
trní

- při odvozování pracujeme s těmito pojmy:
slovotvorný základ = ta část slova základového
(bez koncovky), ke které se připojuje přípona nebo
předpona, tedy ta část slova, která je společná
slovu základovému a odvozenému:

¾

Př. učitel
bránit
ohromný

učitelka
branka
ohromně
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Někdy se slovotvorný základ rovná kořeni:

Př. běhat
houba
¾

běh
houbový

Kořen = ta část, slova, která je společná všem slovům
příbuzným; je dále nečlenitelný (les, lesní, lesník,

zalesnit, lesový, zálesák, prales, lesák…).
¾

Kmen = ta část slova odvozeného, která zbude
po oddělení koncovky (tiskl, nese, učitelka, obráběči) .
Někdy se kmen rovná kořeni (tiskl , nese, ryba).

¾

Slovotvorné prostředky (= afixy) :
a) přípona (sufix) – stojí za slovotvorným základem, její
součástí bývá i koncovka:
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Př. umýva – dlo
dlaždi – či
b) předpona (prefix) – stojí před slovotvorným
základem:

Př. při – letět
ne – rozpoznat, roz – poznat
c) někdy se současně připojuje předpona i přípona:

Př. pře – lét – avý
pod – pat – ek
d) koncovka = část slova na jeho konci, která se mění
při skloňování nebo časování; tvoříme jí většinou
nové tvary téhož slova:

Př: hrad – hradu – hradem - hrady
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Nová slova se koncovkou tvoří jen výjimečně
(zlat – o, list – í, ryb – a).

1. Vyberte slova, která vznikla odvozováním:

Lesostep, Čedok, stepní, stopař, autostop, stopovat,
dopravní, ČSAD, autodoprava, nestopovat, mistryně,
látkový, modro-bílý, zmodrat, Sazka, sazeč, sázkový,
literárněkritický, knižní.
2. Vedle každého slova odvozeného napište slovo základové a podtrhněte slovotvorný základ:
motorka
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zamaskovat
dřevěný
houbička
domeček
slabší
nejslabší
tlusťoch
udírna
3. Podtrhněte kořen těchto slov:
Malovat, míčový, parník, léto, zamlžit, brouček.
4. Ve slově lakomý je kmenem:
a) lakb) lakom-

c) lako-
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Správná řešení:
cv. 1: stepní – stopař – stopovat – dopravní – nestopovat –
mistryně – látkový – zmodrat – sazeč – sázkový – knižní
cv. 2: motorka – motor, zamaskovat – maskovat, dřevěný dřevo, houbička – houba, domeček – dům, slabší – slabý,
nejslabší – slabší, tlusťoch – tlustý, udírna – udit
cv. 3: malovat – míčový – parník – léto – zamlžit – brouček
cv. 4: b)
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