
Datum: 31. 5. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_116
Škola: Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Jméno autora: Mgr. Miroslava Pavlíková
Název sady: Český jazyk a literatura pro dvouleté maturitní studium
Název práce: Stavba slova (prezentace)
Předmět:  Český jazyk a literatura
Ročník: 2.
Studijní obor: 64-41-L/51 Podnikání
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Vzdělávací cíl: Upevnit učivo o stavbě slova.
Pomůcky: Počítač a dataprojektor, popř. sešit a propisovací tužka.
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 

mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.



22

Stavba slovaStavba slova
Slova se sklSlova se skláádajdajíí z konkrz konkréétntníích stavebnch stavebníích prvkch prvkůů

= = morfmorféémmůů -- to jsou nejmento jsou nejmenšíší ččáásti slova, dsti slova, dáále le neneččlenitellenitel--
nnéé, maj, majííccíí význam:význam:

bubuďď a) lexika) lexikáálnlníí (slovn(slovnííkový, vkový, věěcný),cný),
nebo   b) gramatický (mluvnický).nebo   b) gramatický (mluvnický).

Druhy morfDruhy morféémmůů::
-- kokořřenen
-- ppřředponaedpona
-- ppřřííponapona
-- koncovkakoncovka

(Z(Záákladnkladníím kritm kritéériem priem přři odhalovi odhalováánníí jednotlivýchjednotlivých
morfmorféémmůů je je princip opakovatelnostiprincip opakovatelnosti.).)
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KoKořřen (en (radixradix)) = = ččáást slova spolest slova společčnnáá vvššem slovem slovůům m 
etymologicky petymologicky přřííbuzným (zbuzným (zůůststáávváá po vypo vyččlenleněěnníí
vvššech ostatnech ostatníích morfch morféémmůů).).

VVššechna slova pechna slova přřííbuznbuznáá se spolese společčným koným kořřenem se enem se nazýnazý--
vajvajíí slovnslovníí rodina rodina nebo nebo slovnslovníí ččeleeleďď..

NapNapřř.: do .: do –– mluv mluv –– a             pro a             pro –– mluv mluv –– aa
nnáá –– mluv mluv –– y             py             přředed-- mluv mluv –– aa
o o -- mluv mluv –– a             pa             přříí –– mluv mluv –– aa
od od –– mluv mluv –– a             a             rozroz –– mluv mluv –– aa
po po –– mluv mluv –– a             s a             s -- mlouvmlouv-- aa

Velmi zVelmi zřříídka se kodka se kořřen = slovo (u neohebných slov,en = slovo (u neohebných slov,
napnapřř. . ven)ven). U slov ohebných se n. U slov ohebných se něěkdy v 1. pkdy v 1. páádděě vyskyvysky--
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tuje nulovtuje nulováá koncovka (napkoncovka (napřř. . kost kost –– 0, kost 0, kost –– i atd.i atd.).).
KoKořřen se men se můžůže obme obměňěňovat (ovat ( noc, noc, nonočč –– nníí ; ; nnééss ––t,t,
nes nes –– u, su, sůůl, sol l, sol –– nýný, , slsl ––anýaný; nos ; nos –– itit, , nnůůšš –– ee; ; ppéécc –– t,t,
pekpek –– aařř).).

PPřředpona (prefix)edpona (prefix) = morf= morféém nebo morfm nebo morféémy stojmy stojííccíí
ppřřed koed kořřenem. Nenem. Něěkterkteréé ppřředpony jsou shodnedpony jsou shodnéé s vlastns vlastníímimi
ppřředloedložžkami (za, s, z, do, na), jinkami (za, s, z, do, na), jinéé fungujfungujíí jen jako pjen jako přředed--
pony (pony (vvvv--, , rozroz--, p, přřee--, pra, pra--, ne, ne-- aj.).aj.).

PPřříípona (sufix) pona (sufix) = morf= morféém nebo morfm nebo morféémy stojmy stojííccíí za za koko--
řřenemenem. P. Přříípony nikdy nemohou existovat jako samostatnpony nikdy nemohou existovat jako samostatnáá

slova.slova.
KoncovkaKoncovka = morf= morféém stojm stojííccíí na na úúplnplnéém konci slova, m konci slova, 
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se jse jíí rrůůznznéé mluvnickmluvnickéé tvary ttvary tééhohožž slova (v rslova (v růůzných  zných  
tvarech ttvarech tééhohožž slova se mslova se měěnníí. . BývaBýva vvěěttššinou souinou souččááststíí
ppřříípony.pony.
PPřř.:  .:  šškol kol –– n n --íí,, -- ííhoho,, -- íímumu, , -- íí ,, -- íí,, --íímm, , -- íímm

KmenKmen = ta = ta ččáást slova, k nst slova, k níížž se pse přřipipíínajnajíí koncovky. koncovky. 
V rV růůzných tvarech tzných tvarech tééhohožž slova se nemslova se neměěnníí (kmen tedy(kmen tedy
dostaneme, odddostaneme, odděěllíímeme--li od slovnli od slovníího tvaru koncovku).ho tvaru koncovku).

PPřř.: .: kukuřřáátktk –– o, o, nepostinepostižžitelniteln –– ý, ý, tisk tisk –– ll



66

CviCviččeneníí

Vyber vVyber vžždy jednu sprdy jednu spráávnou movnou možžnost:nost:

1. Morf1. Morféémem rozummem rozumííme: me: 
a) nejmena) nejmenšíší ččáásti slova, kterými se tvosti slova, kterými se tvořříí pouze jinpouze jinéé

tvary ttvary tééhohožž slova,slova,
b) nejmenb) nejmenšíší ččáásti slova, dsti slova, dáále le neneččlenitelnlenitelnéé, kter, kteréé majmajíí

pouze mluvnický význam,pouze mluvnický význam,
c) nejmenc) nejmenšíší ččáásti slova, dsti slova, dáále le neneččlenitelnlenitelnéé, kter, kteréé jsoujsou

spolespoleččnnéé vvššem pem přřííbuzným slovbuzným slovůům,m,
d) nejmend) nejmenšíší ččáásti slova, dsti slova, dáále le neneččlenitelnlenitelnéé, kter, kteréé majmajíí

význam lexikvýznam lexikáálnlníí nebo gramatický.nebo gramatický.
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2. Mezi morf2. Mezi morféémy nepatmy nepatřříí::
a) koncovka,a) koncovka,
b) kob) kořřen,en,
c) pc) přříípona,pona,
d) pd) přředloedložžka.ka.

3. Morf3. Morféém m ––ovaova-- ve slovve slověě vystavvystav--ovaova--t je:t je:
a) koa) kořřenem,enem,
b) pb) přřííponou,ponou,
c) koncovkou,c) koncovkou,
d) slovotvorným zd) slovotvorným záákladem.kladem.

4. Morf4. Morféém m ––áámm ve slovve slověě žženenáám je:m je:
a) kmen,a) kmen,
b) kob) kořřen,en,
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c) pc) přříípona,pona,
d) koncovka.d) koncovka.

5. Ur5. Urččete, ve kterete, ve kteréém slovm slověě je zje záároveroveňň ppřředpona, koedpona, kořřen,en,
ppřříípona a koncovka:pona a koncovka:
a) doa) došškoleným,koleným,
b) ub) uččitelovi,itelovi,
c) solných,c) solných,
d) výmluva.d) výmluva.

6. Vyberte slovo s nulovou koncovkou:6. Vyberte slovo s nulovou koncovkou:
a) sta) stůůl,l,
b) zlato,b) zlato,
c) stolem,c) stolem,
d) výbornými. d) výbornými. 
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SprSpráávnvnéé odpovodpověědi:di:
1d 1d –– 2d 2d –– 3b 3b –– 4d 4d –– 5a 5a –– 6a6a
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