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TvoTvořřeneníí slov v slov v ččeešštintiněě

SklSklááddáánníí a zkracova zkracováánníí



SklSklááddáánníí (= kompozice)(= kompozice)
= spojov= spojováánníí 2 nebo i v2 nebo i vííce slov nebo slovnce slov nebo slovníích zch záákladkladůů, , 
vznikajvznikajíí tak slova slotak slova složženenáá, slo, složženinyeniny (= kompozita).(= kompozita).

DDěěllííme je na:me je na:
a) sloa) složženiny eniny pravpravéé (vlastn(vlastníí) ) –– 1. 1. ččáást slost složženiny seeniny se

ke druhke druhéé ppřřipojuje spojovacipojuje spojovacíí samohlsamohlááskou skou ––o,e,io,e,i
(tzv. kompozi(tzv. kompoziččnníím vokm vokáálem); nedajlem); nedajíí se tedy rozlose tedy rozložžitit
na volnna volnéé spojenspojeníí slov:slov:
PPřř.: velk.: velk--oo--mměěsto, kosto, kožž--ee--luh, desetluh, deset--ii--boj, zpravboj, zprav--oo--dajdaj

b) slob) složženiny eniny nepravnepravéé (nevlastn(nevlastníí) ) –– spojujspojujíí se bez vlose bez vlo--
žžených samohlených samohláásek (1. sek (1. ččlen je beze zmlen je beze změěny);ny);

33



dajdajíí se beze zmse beze změěny rozlony rozložžit v samostatnit v samostatnáá slova:slova:
PPřř.: okam.: okamžžik, obranyschopnost, jaksepatik, obranyschopnost, jaksepatřříí......

Mezi složkami složeniny může být vztah:
a) souřadný – složky lze spojit slučovací spojkou:

Př.: štěrkopísek – štěrk a písek
hluchoněmý – hluchý a němý

b) podřadný – jedna složka je na druhé závislá:
Př.: bělovlasý – bílé vlasy (bílé = přívlastek)

vodovod – vede vodu (vodu = předmět)
tmavomodrý – modrý tmavě (tmavě =
přísl. určení způsobu)

Hybridní složeniny = takové, v nichž je 1. část cizího
a 2. část domácího původu (autodoprava, minisukně,
autoškola, fotoslužby).
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PravopisnPravopisnéé problprobléémy pmy přři skli sklááddáánníí::

SloSložženiny s podeniny s podřřadným vztahem se padným vztahem se píšííší vvžždy dody do--
hromady:hromady:
PPřř.: liter.: literáárnrněěvvěědný = týkajdný = týkajííccíí se literse literáárnrníí vvěědydy

socisociáálnlněěsprspráávnvníí = týkaj= týkajííccíí se socise sociáálnlníí sprspráávyvy
trestntrestněěprpráávnvníí = týkaj= týkajííccíí se trestnse trestníího prho práávava

PokudPokud pocipociťťujeme u sloujeme u složženin se souenin se souřřadným vztaadným vzta--
hem vztah vzhem vztah vzáájemnosti a samostatnosti, pjemnosti a samostatnosti, píšííší sese
se spojovnse spojovnííkem; tvokem; tvořříí--li jednotu, pli jednotu, píšíšeme je dohroeme je dohro--
mady bez spojovnmady bez spojovnííku:ku:
PPřř.: rusko.: rusko--japonskjaponskáá vváálka (rusklka (ruskáá i japonski japonskáá))

ččeskoesko-- polský slovnpolský slovníík (k (ččeský a polský)eský a polský)
modromodro--zelený (modrzelený (modráá a zelena zelenáá barva zvlbarva zvlášášťť))
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!   modrozelený  (maj!   modrozelený  (majííccíí barvu modrbarvu modréé a zelena zelenéé
smsmííchanchanéé dohromady), hluchondohromady), hluchoněěmý, sladkokyselýmý, sladkokyselý

ZkracovZkracováánníí

= spojov= spojováánníím dvou i vm dvou i vííce zkrce zkráácených slov, vznikajcených slov, vznikajíí tak:tak:
a) zkratkya) zkratky –– z poz poččááteteččnníích pch píísmen slov (smen slov (ČČR, OSN,R, OSN,

SOSOŠŠ, FF UK, Z, FF UK, ZŠŠ),),
-- vyslovujvyslovujíí se po pse po píísmenech (výjimesmenech (výjimeččnněě jako slovo jako slovo ––
napnapřř. UNESCO, AMU), a proto se nesklo. UNESCO, AMU), a proto se neskloňňujujíí;;

b) zkratkovb) zkratkováá slovaslova –– z poz poččááteteččnníích slabik nebo hlch slabik nebo hláásek,sek,
nemusnemusíí být vyubýt využžita vita vššechna slova (echna slova (ČČedok, Sazka,edok, Sazka,
Svazarm),Svazarm),
-- vyslovujvyslovujíí se jako slova a sklose jako slova a skloňňujujíí se.se.
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PoznPoznáámkamka: Ke zkratk: Ke zkratkáám patm patřříí zkratky fekventovazkratky fekventova--
ných slov a slovnných slov a slovníích spojench spojeníí –– z praktických dz praktických důůvodvodůů,,
jejich sprjejich spráávnvnéé uužžititíí –– viz SSviz SSČČ, p, přřííloha 2.loha 2.

PPřř.: nap.: napřř. . –– atd. atd. –– a.s. a.s. –– kW kW –– kg kg –– MUDr.  aj.MUDr.  aj.

1. Vytvo1. Vytvořřte obvyklte obvykléé zkratky (ovzkratky (ověřěřte si je ve Slovnte si je ve Slovnííkuku
spisovnspisovnéé ččeešštiny):tiny):
SleSleččna, svatý, strna, svatý, stráánka, mnonka, množžnnéé ččííslo, akciovslo, akciováá spolespoleččnost,nost,
ppřřed naed našíším letopom letopoččtem, po Kristu, a podobntem, po Kristu, a podobněě, staro, staroččeský,eský,
nad monad mořřem, napem, napřřííklad , a jinklad , a jinéé..
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2.2. UveUveďďte oficite oficiáálnlníí zkratky akademických a vzkratky akademických a věědeckýchdeckých
titultitulůů::
doktor medicdoktor medicííny, doktor pny, doktor přříírodnrodníích vch věěd, doktord, doktor
filozofie, infilozofie, inžženýr, magistr, bakalenýr, magistr, bakaláářř..

3. Vysv3. Vysvěětlete tyto zkratky:tlete tyto zkratky:
PC, cD, P.O.Box, O.K., PaeDr., s. s r.o.PC, cD, P.O.Box, O.K., PaeDr., s. s r.o.

4. Uve4. Uveďďte pte přřííklady znaklady značček pro:ek pro:
Kilometr, hektar, kus, dekagram, Kilometr, hektar, kus, dekagram, ččeskeskáá koruna,koruna,
sekunda, volt, ssekunda, volt, sííla, la, ččas, ampas, ampéér, sinus, uhlr, sinus, uhlíík,k,
drasldraslíík, forte, polomk, forte, poloměěr.r.

5. Jaký je rozd5. Jaký je rozdííl v interpunkci mezi zkratkamil v interpunkci mezi zkratkami
a znaa značčkami?kami?
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SprSpráávnvnáá řřeeššeneníí::

cv. 1cv. 1: sl. : sl. –– sv. sv. –– str. str. –– mn.mn.čč. . –– a.s. a.s. –– ppřř.n.l. .n.l. –– p. K. p. K. –– apod. apod. ––
ststčč. . –– n.m. n.m. –– napnapřř. . –– aj. aj. 

cv. 2cv. 2: MUDr. : MUDr. –– RNDr. RNDr. –– PhDr. PhDr. –– Ing. Ing. –– Mgr. Mgr. –– Bc.Bc.
cv. 3cv. 3: personal computer : personal computer –– compact disk compact disk –– post office box post office box ––

-- doktor pedagogiky doktor pedagogiky –– spolespoleččnost s runost s ruččeneníím omezenýmm omezeným
cv. 4cv. 4: km : km –– ha ha –– ks ks –– dkg dkg –– CZK CZK –– s s –– V V –– S S –– t t –– A A –– sin sin ––

C C –– K K –– f f –– rr
cv. 5cv. 5: za zkratkami se p: za zkratkami se píšíše tee teččka, za znaka, za značčkami nekami ne
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