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Abstrakt 

Cílem této práce je dokázat, že augmentativní a deminutivní sufixy nejsou vždy pouze nositeli 

významů „velký“ / „velkých rozměrů“, v případě těch augmentativních, a „malý“ / „malých 

rozměrů“, v případě těch deminutivních, a že mohou být navíc doprovázeny různými 

konotacemi. Práce se dělí na několik částí. První z nich je zaměřena na problematiku morfému 

v portugalském jazyce obecně. Další dvě části se věnují jednotlivým augmentativním  

a deminutivním sufixům, konkrétně jejich původu, a především jejich specifikům. Zásadní je 

poslední kapitola, která se soustředí na systematizaci významů těchto sufixů zmíněných 

v kapitolách předchozích. 

Klíčová slova: slovotvorba, derivace, sufixy, augmentativní přípony, deminutivní přípony, 

konotace 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to prove that augmentative and diminutive suffixes are not 

always just bearers of senses "big" / "of big size", in the case of augmentative suffixes, and 

"small" / "of small size", in the case of diminutive suffixes, and that they can also be 

accompanied by various connotations. The thesis is divided into several parts. The first part is 

concentrated on the topic of the morpheme in Portuguese in general. The next two parts are 

dedicated to particular augmentative and diminutive suffixes, concretely to their origin and 

especially to their specifics. Fundamental is the last part which focuses on the systematization 

of the senses of suffixes mentioned in previous chapters. 

Key words: word-formation, derivation, suffixes, augmentative suffixes, diminutive suffixes, 

connotation 
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1 Úvod 

 

Předmětem diplomové práce s názvem Deminutivní a augmentativní sufixy 

v portugalštině je objasnit problematiku týkající se pragmatických sufixů, které se 

v portugalském jazyce těší velké oblibě. Celá řada autorů, mezi nimiž lze zmínit význačná 

jména jako Evanildo Bechara (1992), Celso Ferreira da Cunha a Luís F. Lindley Cintra (1999), 

Maria Helena Mira Mateus (1989), Manuel Said Ali (1964), Pila Vázquez Cuesta a Maria 

Albertina Mendes da Luz (1971), se tomuto tématu ve svých gramatikách věnuje spíše jen 

okrajově a většinou zmiňuje pouze nejfrekventovanější sufixy doplněné několika příklady. 

Zásadní význam pro tuto práci má tak studie Formação de palavras em português: Aspectos da 

construção de avaliativos (1993), jejíž autorkou je Graça Rio-Torto, která jako jediná ze 

zmíněných kapacit detailně rozebírá jednotlivé augmentativní a deminutivní sufixy, hovoří 

nejen o jejich původu, ale i morfologické a sémantické stránce. Nicméně ne vždy uvádí význam 

jednotlivých výrazů, s nimiž pracuje, a z toho důvodu je nezbytné u jednotlivých příkladů jejich 

přesný význam dohledat a následně je dle něj systematizovat. 

Tato práce je rozčleněna na několik částí. V první části pojednáme o problematice 

morfému v portugalském jazyce obecně. Zaměříme se především na rozdíl mezi sufixem  

a koncovkou, a také klasifikaci augmentativních a deminutivních morfémů dle výše zmíněných 

autorů. V následujících dvou částech uvedeme výčty jednotlivých augmentativních  

a deminutivních sufixů sestavené na základě všech dostupných gramatik a rozebereme jejich 

původ a specifika. V poslední, nejzásadnější části studie nazvané Systematizace významů, se 

budeme soustředit na sémantiku portugalských augmentativ a deminutiv zmíněných 

v kapitolách předchozích.  

Hlavním cílem této práce je tedy dokázat, že augmentativní a deminutivní sufixy nejsou 

pouze nositeli významů „velký“ / „velkých rozměrů“ a „malý“ / „malých rozměrů“, ale že 

mohou být v některých případech navíc doprovázeny různými konotacemi, ať už pozitivními 

či negativními. 
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2 Morfém 

 

Morfém je definován jako základní jazykový znak. Jedná se o minimální významovou 

a gramatickou jednotku vnímanou jako třídu alomorfů. Je charakteristický arbitrárností formy 

ve vztahu ke svému významu či funkci.  (Čermák, 1994: 97)  

Existují různé klasifikace morfémů. Morfémy se podle většiny lingvistů běžně dělí na 

lexikální (slovotvorné neboli autosémantické) a flektivní (gramatické neboli synsémantické). 

Obvykle se u lexikálních morfémů dále rozlišují morfémy volné a vázané, viz. například 

Cunha, Cintra (1999) a Svobodová (2014). Volné lexikální morfémy mívají podobu slov a jsou 

autonomní povahy, patří k nim slovní druhy podstatných jmen, přídavných jmen, sloves  

a příslovcí způsobu, zatímco vázané lexikální morfémy se v rámci jednoho slova pojí s jinými 

morfémy. Vázané morfémy se dále dělí na bázové a derivační. Morfémy bázové jsou součástí 

vnitřní struktury lexému a vytvářejí jeho lexikální základ. Slouží rovněž jako opora pro 

morfémy derivační, které k nim připojují nějaký lexikální sém. (Svobodová, 2014: 10) 

Gramatické morfémy fungují jako pomocné znaky, které označují nějakou akcesorní vlastnost 

nebo gramatický vztah (Erhart, 2001: 67). Vyskytují se ve formě jmenných a slovesných 

koncovek vyjadřujících gramatické kategorie a stejně jako v případě lexikálních morfémů 

mohou být volné a vázané. Volné gramatické morfémy mají podobu graficky oddělitelných 

slov, která bývají označována jako auxilianty, tedy slova pomocná. Konkrétně se jedná o člen, 

zájmena, číslovky, předložky, spojky a příslovce (až na příslovce způsobu, která náleží 

k morfémům lexikálním). Vázané gramatické morfémy nemohou existovat samostatně, a proto 

se připojují k lexikální složce lexému. V tomto případě se jedná o tvary vyjadřující číslo, rod, 

čas, způsob a slovesný vid. (Svobodová, 2014: 11)  

Co se týče lexikálních morfémů, lze u nich, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy, 

rozlišovat dva typy, a to kořeny a derivační afixy. Kořeny představují základní složku významu 

lexému a je možné je opět dělit na volné (hoje, aqui, pão) a vázané (filh-a, trabalh-ei). 

Derivační afixy neboli formanty potom doplňují význam lexému a mohou být pouze vázané, 

tzn., že nemohou fungovat samostatně a objevují se vždy jen ve spojení s kořenem. Existují 

různé typy derivačních afixů, a to prefixy, sufixy, infixy a interfixy. (Svobodová, 2014: 11) 
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Prefix neboli předpona předstupuje před kořen slova (des-terrar, re-novamos). Sufix neboli 

přípona následuje za kořenem slova (terr-oso, terr-eiro, nov-inho, nova-mente). Infix neboli 

vpona je konsonantický afix, který se vkládá do kořene slova, mezi prefix a kořen, případně 

mezi kořen a sufix nebo koncovku, a jeho funkcí je zejména usnadňovat výslovnost daného 

slova (cafe-t-eira). Interfix je obvykle představován vokálem, který vstupuje mezi kořenové 

konsonanty (gas-ó-metro). Kromě zmíněných derivačních afixů se ke kořeni může připojovat 

rovněž koncovka, která však náleží k morfémům gramatickým. (Cunha, Cintra, 1999: 78-81) 

 

2.1 Rozdíl mezi sufixem a koncovkou 

 

Nyní je důležité objasnit zejména termíny sufix, tedy přípona, a koncovka, a také rozdíl 

mezi nimi. Důvodem je fakt, že se v jednotlivých gramatikách objevuje odlišná terminologie 

týkající se právě augmentativních a deminutivních sufixů/koncovek, které jsou předmětem této 

práce. 

Koncovka je flektivní morfém, který označuje gramatické kategorie ohebných slovních 

druhů. V portugalském jazyce existují koncovky jmenné a slovesné. V prvním případě 

označuje koncovka rod a číslo u podstatných jmen, přídavných jmen a některých zájmen, ve 

druhém potom číslo, osobu a čas u sloves.  

Ke jmenným koncovkám se řadí (Cunha, Cintra, 1999: 79): 

 

rod číslo 

mužský ženský jednotné množné 

-o -a - -s 

Tabulka č. 1 – Jmenné koncovky 
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Z tabulky je zjevné, že se jednotné číslo vyznačuje nepřítomností koncovky, případně lze 

konstatovat, že se jedná o tzv. koncovku nulovou. 

Slovesné koncovky lze dělit na tři skupiny: a) koncovky přítomného času indikativu,  

b) koncovky minulého času indikativu a c) koncovky osobního infinitivu a budoucího času 

konjunktivu (ibid.: 79): 

 

 přítomný čas minulý čas osobní infinitiv,  

budoucí čas 

osoba jednotné 

číslo 

množné 

číslo 

jednotné 

číslo 

množné 

číslo 

jednotné 

číslo 

množné 

číslo 

1. -o -mos -i -mos - -mos 

2. -s -is (-des) -ste -stes -es -des 

3. - -m -u -ram - -em 

Tabulka č. 2 – Slovesné koncovky 

 

U ostatních finitních, tedy časovaných tvarů se koncovky shodují s koncovkami přítomného 

času indikativu, s výjimkou první osoby, která se stejně jako třetí charakterizuje nepřítomností 

jakékoliv koncovky. (ibid.: 79) 

Sufix neboli přípona se stejně jako koncovka připojuje ke koncové části kořene. Tvoří 

nové lexematické jednotky a je nositelem významové složky.  

Lexikální přípony lze rozdělit do tří základních skupin: a) přípony jmenné, b) přípony 

slovesné a c) přípony příslovečné. Jmenné přípony, někdy označované jako nominální sufixy, 

se mohou připojovat k podstatným jménům, přídavným jménům nebo slovesům. Výsledkem je 

pak derivát, který má podobu podstatného nebo přídavného jména. Jako příklad lze uvést výraz 

sapato (bota), z něhož mohou být odvozeny deriváty jako sapatada (střevíček), sapatão 

(baganče), sapataria (prodejna obuvi), sapateiro (švec), sapateira (botník), sapatilha (cvička), 

sapateado (stepování), sapateador (stepař), apod. K tomuto typu lexikálních přípon se řadí  



13 

 

i přípony augmentativní a deminutivní, kterým se budou další části této práce věnovat 

podrobněji. Slovesné přípony, známé také jako verbální sufixy, se běžně pojí přímo s kořenem 

podstatného nebo přídavného jména, případně slovesa, a slouží k tvoření slovesných derivátů. 

Z podstatného jména bordo (lem, okraj, hrana) tak lze utvořit derivát bordejar (lemovat), 

z přídavného jména suave (jemný, mírný) pak suavizar (zjemnit, zmírnit), apod. Příslovečné 

přípony neboli adverbiální sufixy se používají k utváření příslovcí. Jedinou příslovečnou 

příponou, která v portugalském jazyce existuje, je přípona latinského původu -mente. Tato 

přípona se připojuje k přídavným jménům v ženském rodě. Důvodem je fakt, že i rod 

původního podstatného jména mens, mentis byl ženský. Příslovečnou příponu -mente obsahují 

například deriváty jako perigosamente (nebezpečně), lindamente (pěkně), apod. Lexikální 

přípony je možné dále dělit na pragmatické derivační přípony, v nichž je obsažena  

pragmaticko-subjektivní a expresivní složka významu, což je patrné u derivátů jako 

homenzinho (človíček, mužíček), livrinho (knížečka), medicastro (člověk, který se pokládá za 

lékaře, aniž by vystudoval medicínu; šarlatán), papelão (cár papíru), ricaço (zbohatlík), apod.; 

a nocionální derivační přípony, které jsou nositelem objektivního významu slova a jsou 

například součástí derivátů jako adoçar (osladit), cloreto (chlorid), fenol (fenol), fracamente 

(slabě), telefonar (telefonovat), apod. (Svobodová, 2014: 20) 

Závěrem lze konstatovat, že zásadní rozdíl mezi koncovkou a sufixem spočívá 

především v tom, že koncovka na rozdíl od sufixu nemění lexikální význam slova a je pouze 

nositelem gramatických kategorií jednotlivých slovních druhů. Cunha a Cintra ve své  

Nova Gramática do Português Contemporâneo (1999) navíc poukazují na to, že ne všichni 

současní lingvisté činí mezi sufixem a koncovkou rozdíl. Navíc klasifikaci těchto gramatických 

morfémů poměrně zjednodušují. Podotýkají, že pokud na zmíněné gramatické morfémy 

pohlížíme z formálního hlediska, obejdeme se bez termínu koncovka a bohatě nám postačí 

označení sufix, zatímco v případě funkčního hlediska je nutné termíny koncovka a sufix 

rozlišovat, koncovky se totiž ztotožňují s flektivními morfémy a sufixy potom s morfémy 

derivačními. (Cunha, Cintra, 1999: 80)1 

 

1 původní znění:  
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2.2 Klasifikace augmentativních a deminutivních morfémů 

 

Pokud jde o augmentativní a deminutivní morfémy, které jsou předmětem této práce, je 

důležité podotknout, že jednotliví autoři zabývající se touto problematikou na ně pohlíží různě. 

Někteří z nich tyto morfémy pojímají za sufixy, ale následně také za koncovky, viz. 

například Cunha a Cintra, kteří ve své Nova Gramática do Português Contemporâneo (1999) 

nejprve v kapitole Derivação sufixal (Sufixální derivace) uvádí, že mezi jmenné přípony patří 

i přípony augmentativní a deminutivní. Hovoří tedy o příponách, nikoliv o koncovkách. 

(Cunha, Cintra, 1999: 90-96) Nicméně v části nazvané Flexões dos substantivos (Flexe  

u podstatných jmen) zmiňují, že podstatná jména mohou měnit gramatické kategorie čísla, rodu 

a navíc stupně. Co se týče kategorie stupně, podstatné jméno dle nich může mít a) normální 

význam: chapéu (klobouk), boca (pusa); b) nadnesený, pejorativně zesílený význam 

(augmentativní stupeň): chapelão (velký klobouk), bocarra (velká pusa, ale také velká huba); 

chapéu grande (velký klobouk), boca enorme (obrovská pusa); c) zmírněný, citově zabarvený 

význam (deminutivní stupeň): chapeuzinho (klobouček), boquinha (pusinka); chápeu pequeno 

(malý klobouk), boca minúscula (malinká pusa). Stupňování významu podstatných jmen se tak 

děje buď synteticky prostřednictvím augmentativních a deminutivních sufixů (chape-l-ão,  

boc-arra, chapeu-zinho, boqu-inha), nebo analyticky připojením přídavného jména, které značí 

 

Esta distinção entre sufixo e desinência, nem sempre observada pelos linguistas modernos, pertence à análise 

mórfica tradicional. 

Poderíamos simplificar a classificação desses morfemas gramaticais: 

1.o considerando-os apenas sob o aspecto formal, caso em que a denominação de sufixo, com abarcá-la, 

dispensaria a de desinência; 

2.o distinguindo-os pelo aspecto funcional: as desinências identificar-se-iam com os morfemas flexionais, e 

os sufixos seriam somente morfemas derivacionais. 

Nesta última hipótese, as características de tempo e modo e, por extensão, as das formas nominais do verbo, 

ficariam incluídas nas desinências. 
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zvětšení či zmenšení (chapéu grande, boca enorme, chapéu pequeno, boca minúscula). Je tedy 

zjevné, že o augmentativních a deminutivních morfémech uvažují i v oblasti týkající se flexe, 

což naopak evokuje spíše užití termínu koncovka než sufix. (ibid.: 180-199) O augmentativním 

a deminutivním stupni u podstatných jmen hovoří v gramatice Moderna Gramática Portuguesa 

(1992) také Evanildo Bechara, která rovněž zmiňuje syntetický a analytický proces stupňování 

významu podstatných jmen. (Bechara, 1992: 87) V části zabývající se sufixální derivací však 

uvádí výčet nejčastějších augmentativních a deminutivních sufixů (ibid.: 179), tzn., že je zde 

stejně jako v Nova Gramática do Português Contemporâneo (1999) patrný jistý rozpor. 

Bechara se totiž nejprve přiklání k flexi, vzápětí ale popisuje odvozování jmen pomocí 

augmentativních a deminutivních sufixů. 

Vedle autorů, v jejichž terminologii je zjevný rozpor mezi označením sufix a koncovka, 

existují také autoři, kteří augmentativní a deminutivní morfémy pokládají jednoznačně za 

sufixy, viz. například Pilar Vázquez Cuesta a Maria Albertina Mendes da Luz, které se sice ve 

své Gramática da Língua Portuguesa (1971) k problematice augmentativ a deminutiv vyjadřují 

poměrně stručně, ale jsou toho názoru, že k utváření slov tohoto typu slouží právě 

augmentativní a deminutivní přípony nikoliv koncovky. Stejně jako ve většině gramatik 

portugalského jazyka i ony uvádí výčet nejfrekventovanějších augmentativních  

a deminutivních sufixů doplněných o jednotlivé příklady. (Vázquez Cuesta, Mendes da Luz, 

1971: 378-380) Maria Helena Mira Mateus se v Gramática da Língua Portuguesa (1989) o 

augmentativních a deminutivních sufixech zmiňuje také jen krátce. Řadí je k avaliativním 

sufixům, které se připojují ke slovnímu základu během procesu označovaného jako avalitivní 

sufixace, tedy avaliativní sufixální derivace. (Mateus, 1989: 382-383) O avaliativních sufixech 

hovoří v případě augmentativ a deminutiv i Graça Rio-Torto, která ve své gramatice nazvané 

Gramática Derivacional do Português (2016) uvádí celou rozsáhlou kapitolu týkající se právě 

utváření augmentativ a deminutiv. Všechny tyto autorky se tedy v rámci problematiky utváření 

augmentativních a deminutivních tvarů přiklání k užívání termínu sufix, nikoliv koncovka.  

Také Iva Svobodová ve svých skriptech Morfologie současného portugalského jazyka I (2014) 

tíhne v případě utváření augmentativ a deminutiv k principu odvozování pomocí přípon. Čas 

od času se však v jejím výkladu vyskytne i termín koncovka, což může být poměrně matoucí. 

(Svobodová, 2014: 15-26) 
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Na základě výše uvedených poznatků lze konstatovat, že morfém, který se připojuje při 

utváření augmentativních a deminutivních tvarů ke slovnímu základu je spíše morfémem 

derivačním neboli sufixem, nikoliv koncovkou, a to hlavně z toho důvodu, že se význam 

většiny augmentativ a deminutiv liší od původního významu slov, z nichž byly odvozeny, což 

se pokusíme v následujících kapitolách této práce dokázat. 
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3 Augmentativní sufixy 

 

Tato část práce se zaměřuje na augmentativní sufixy. Nejprve je zde uveden výčet 

augmentativních sufixů sestavený na základě vybraných gramatik a poté následuje 

charakteristika jednotlivých sufixů zmíněných právě v tomto výčtu. 

Augmentativní sufixy stejně jako sufixy deminutivní náleží ke skupině sufixů 

nominálních neboli jmenných přípon. Slova utvářená prostřednictvím sufixální derivace, 

konkrétně připojením augmentativního sufixu, který vyjadřuje buď znak velkých rozměrů, 

anebo hodnocení s velkou dávkou negativně či pozitivně laděné expresivity, se běžně označují 

jako zveličené názvy nebo odborným termínem augmentativa. Tyto sufixy se nepojí vždy jen 

výhradně s podstatnými jmény, ale rovněž se jmény přídavnými, případně se slovesnými 

kořeny. Na rozdíl od deminutiv mohou utvářet pouze nominální deriváty, tzn., že výsledné 

slovo představuje slovní druh podstatných nebo přídavných jmen. (Svobodová: 20-22) 

 

3.1 Výčet augmentativních sufixů 

 

Uvést kompletní výčet všech augmentativních sufixů užívaných v portugalském jazyce 

se jeví jako poměrně problematické. Výčty těchto sufixů se od sebe totiž mohou v jednotlivých 

gramatikách do jisté míry lišit. Následující tabulka však představuje ucelený výčet 

augmentativních sufixů doplněný o jednotlivé příklady sestavený na základě gramatik různých 

autorů zmíněných v předchozí kapitole2: 

 

 

 

2 viz. Seznam použité literatury 
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sufix příklad sufix příklad 

-ão  cadeirão (velká 

židle) 

-alhaz facalhaz (velká 

kudla) 

-zão felizão (velice 

šťastný člověk) 

-anzil corpanzil (obrovité 

tělo, obrovitý člověk) 

-arro chibarro (malý 

mladý (často 

vykastrovaný) kozel) 

-ázio copázio (velký 

pohár, velká 

sklenice) 

-arra bocarra (velká pusa, 

velká huba) 

-uça dentuça (velká 

zubiska) 

-arraz pratarraz (velký 

talíř, velká porce) 

-eima guleima (velký 

jedlík) 

-arrão gatarrão (velká 

kočka) 

-anca bicanca (velký nos, 

člověk s velkým 

nosem) 

-zarrão homenzarrão (statný 

muž) 

-asco penhasco (velká 

vysoká skála) 

-eirão vozeirão (velice 

hrubý a silný hlas, 

člověk s velice 

hrubým a silným 

hlasem) 

-az lobaz (velký vlk, 

velký jedlík) 

-aço ricaço (velký boháč) -ola beiçola (velký ret) 

-astro poetastro (špatný 

básník) 

-ona mocetona (velice 

půvabná korpulentní 

dívka) 

-alho politicalho (mizerný 

politik) 

-orra patorra (velká noha) 

-alha muralha (hradba) -aréu fogaréu (velký dým) 

-alhão grandalhão 

(obrovský člověk) 

  

Tabulka č. 3 – Výčet augmentativních sufixů 
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3.2 Jednotlivé augmentativní sufixy a jejich specifika 

 

3.2.1 Sufix -(z)ão 

 

Původ sufixu -(z)ão s největší pravděpodobností souvisí s podstatnými jmény 

zakončenými na -o, v akuzativu potom na -onem. (Said Ali, 1964: 56) K utváření slov 

prostřednictvím tohoto afixu docházelo zejména v lidovém jazyce, přičemž bylo hlavním 

záměrem odkazovat na osoby, konkrétně je blíže specifikovat vyzdvižením nějaké 

charakteristiky nebo markantního rysu. K původu sufixu -(z)ão se vedle dalších autorů 

vyjadřuje také José Joaquim Nunes, který ve svém Compêndio de Gramática Histórica 

Portuguesa (1945) zmiňuje tento sufix hned ve dvou částech. Nejprve k němu odkazuje v části 

věnované augmentativům a poté také v kapitole zabývající se přídavnými jmény. V prvním 

případě dle něj tento sufix vychází z latinského -onem a ve druhém potom z latinského -anu.  

Je důležité podotknout, že ve většině románských jazyků, konkrétně v portugalštině, 

španělštině, italštině a rumunštině, je sufix -(z)ão především nositelem augmentativního 

významu, nicméně ve francouzštině, provensálštině, sicilštině, kalabrijštině, katalánštině, 

aragonštině a galicijštině je sufix -(z)ão běžně užíván i jako sufix deminutivní. Kromě 

augmentativ a deminutiv se však může tento sufix rovněž podílet na odvozování nomina 

actionis (jmen dějů) jako arranhão (škrábanec, škrábnutí, šrám), esbarrão (náraz), nevão 

(sněžení); deverbálních agentů jako brigão (rváč, výtržník), chorão (uplakánek), gritalhão 

(křikloun); nebo denominálních přídavných jmen jako mandrião (lenoch), montanhão (horal), 

turrão (morous, mrzout, bručoun). (Rio-Torto, 1993: 637-696) 

Většina lingvistů charakterizuje sufix -(z)ão jako nejproduktivnější augmentativní sufix 

současného portugalského jazyka vůbec. Nicméně existují i případy, kdy může být tento sufix 

rovněž nositelem deminutivního významu. 

Jako deminutivní sufix se však v současné portugalštině vyskytuje spíše jen ojediněle, 

tzn., že je ve většině případů pouze součástí výrazů, které se dochovaly z lidové mluvy 

některých starších variant jazyka. Připojuje se zejména ke slovním základům, z nichž mohou 
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být odvozeny deriváty označující neživé objekty jako agulhão (malá jehla), caravelão (malá 

karavela), chicharões (fazolky), feirão (malá slavnost), foução/foição (malý srp), montão 

(kopeček, malý kopec), mosquetão (malá puška), pontelhão/pontilhão (malý most), regueirão 

(malý proud vody), ribeirão (říčka); nebo zvířata jako agudião (malý okřídlený mravenec), 

cobrão (malý had), peixão (malá ryba stříbrné barvy), pintão (mládě od sluky), pulgão (mšice). 

Nicméně je důležité zmínit, že u názvů zvířat nemusí být deminutivní sufix -(z)ão pouze 

nositelem významu „malá varianta daného zvířete“, ale někdy také významu „mládě daného 

zvířete“. Dále se tento deminutivní sufix podílel také na odvozování toponym jako Albardão, 

Cabeção, Caldeirão, Castelão, Monchicão, Paranhão, Picão; a hydronym jako Mondegão. 

(ibid.: 637-645) 

Už Fernão de Oliveira pokládal augmentativní sufix -(z)ão za nejproduktivnější sufix 

v portugalském jazyce. Běžně je tedy tento sufix nositelem významu „velký“ / „velkých 

rozměrů“ a připojuje se ke slovním základům označujícím zejména neživé objekty jako 

almofadão (velký polštář), anelão (velký těžký prsten), barracão (velká bouda, velká chatrč), 

batelão (velký člun, velká loďka), bolão (velký míč), caixão (velká bedna, velká krabice), 

casão/casarão (velký dům), chapelão (velký klobouk), chavão/chaveirão (velký klíč), 

coparrão/copazião (velká číše, velká sklenice), espadagão/espadão/espadeirão (velký meč), 

facalhão/facão (velký nůž), jarrão (velká váza), sacão/sacarrão (velký pytel), salão (velká hala, 

velká místnost), apod. Méně frekventované je pak utváření derivátů vycházejících ze slovních 

základů označujících lidské bytosti jako amigalhão/amigão (velký přítel), desmanchadão (velký 

lajdák), estupidarrão (velký hlupák), felizão (velký šťastlivec), ignorantão (velký ignorant), 

pobretão (velice chudý člověk), santão/santarrão/santilão (svatoušek), sentimentalão (velice 

sentimentální člověk), simplacheirão (velice prostý člověk), valentão (velice statečný a odvážný 

člověk); u nichž je v některých případech patrný jistý pejorativní nádech, a případně také zvířata 

jako cachorrão/canzarrão (velký pes), formigão (velký mravenec), frangalhão/frangão (velké 

kuře), gatarrão (velká kočka), insectarrão (velký hmyz), lobão (velký vlk), macacão (velká 

opice), ratão (velká myš). Co se týče derivátů označujících zvířata lze podotknout, že vedle 

významu „velký“ / „velkých rozměrů“ může augmentativní sufix představovat rovněž význam 

„samec“, konkrétně k tomu dochází u výrazů jako abelhão (čmelák), aranhão (samec od 

pavouka), cobrão (samec od kobry), gansão (houser), lebrão (samec od zajíce); a to hlavně 

z toho důvodu, že zvíře mužského pohlaví bývá obvykle, v porovnání s jeho ženským 

protějškem, vnímáno jako varianta daného zvířete větší velikosti. Dále lze podoknout, že  
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u vlastních jmen dochází k připojení augmentativního sufixu -(z)ão spíše výjimečně. 

V brazilské portugalštině se však může tento sufix podílet na odvozování antroponym 

označujících některé proslulé sportovce. Týká se to zejména fotbalistů známých jako Geraldão, 

Luisão, Reinaldão, Tomasão, apod. V takovém případě je augmentativní sufix -(z)ão nositelem 

apreciativního hodnocení, a souvisí spíše s rovinou kvalitativní, nežli kvantitativní.  

(ibid.: 645-672)  

I přesto, že existuje více sufixů, jako například sufixy -aço a -arro, jejichž funkce se 

poměrně shodují s funkcemi sufixu -(z)ão, zůstává tento sufix i nadále tím nejproduktivnějším 

augmentativním sufixem v portugalském jazyce vůbec. (Pereira Santos, 2009: 2509) 

 

3.2.2 Sufix -arro, -arra 

 

Původ sufixu -arro, -arra je neznámý, víme však, že se nejedná o sufix latinského 

původu. Vyznačuje se malou produktivitou a je nositelem význačného expresivního významu. 

Může fungovat jako sufix augmentativní i deminutivní. Mezi výrazy se sufixem -arro, -arra 

s augmentativním významem, tzn. významem „velký“ / „velkých rozměrů“ se řadí například 

slova jako botarra (velká hrubá bota), naviarra (velký člun, velká loďka), pratarra (velký plný 

talíř), apod. Někdy mívá tento augmentativní sufix navíc pejorativní nádech, což je zjevné 

například u výrazu bocarra (velká pusa, velká huba). Jako sufix deminutivní utváří deriváty, 

které označují názvy zvířat mladého věku jako chibarro (malý mladý (často vykastrovaný) 

kozel), chibarra (malá mladá koza). Tento sufix se může připojovat pouze k omezenému počtu 

jmenných slovních základů. Je důležité zmínit, že se nikdy nepřipojuje k nomina actionis 

(jménům dějů), nomina essendi (jménům příznaků) nebo agentu. (Rio-Torto, 1993: 862-863) 
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3.2.3 Sufix -orro, -orra 

 

O původu sufixu -orro, -orra je stejně jako v případě sufixu -arro, -arra známý pouze 

fakt, že nepochází z latiny. Na rozdíl od sufixu -arro, -arra se však při procesu utváření derivátů 

vyznačuje větší produktivitou. Obvykle se tento sufix kombinuje se slovními základy, které 

označují živé bytosti jako gatorro (velká kočka) nebo velhorro (velmi starý člověk), případně 

konkrétní objekty, u nichž nejčastěji narazíme na části těla jako beiçorra (velký ret), cabeçorra 

(velká hlava), mãozorra/manzorra (velká ruka) nebo patorra (velká noha). Ani tento sufix 

nelze připojovat ke slovnímu základu, který má podobu nomina actionis, nomina essendi nebo 

agentu. Sufix -orro, -orra je tedy především nositelem augmentativního významu, který značí 

jistou míru negativně laděné expresivity, což je patrné zejména u výrazu beatorro (svatoušek). 

(ibid.: 863-864) 

 

3.2.4 Sufix -az 

 

Sufix -az má svůj původ v latinském -ax, -ācis3. Tento sufix sice není příliš produktivní, 

ale i přesto zastává různé funkce. Konkrétně plní především funkci nositele augmentativního, 

někdy i zesilujícího významu, případně slouží k utváření derivátů, které mají podobu 

deverbálního agentu jako estoiraz (hlučný), folgaz (hravý, veselý), lambaz (nenasytný); nebo 

denominálních přídavných jmen jako linguaraz (upovídaný, hovorný), montaraz (horský). 

(ibid.: 871-874) 

U tohoto sufixu je důležité také zmínit, že se buď připojuje hned za kořen, jako u slov 

arcaz (velká truhla se šuplíky) a lobaz (velký vlk, velký jedlík), nebo k ještě jinému 

augmentativnímu sufixu, konkrétně k sufixům -alho a -arro, kde lze jako příklad uvést slova 

 

3 dostupné z: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/sobre-os-sufixos--az-e--ace/28784  

(21. 4. 2019) 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/sobre-os-sufixos--az-e--ace/28784
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jako facalhaz (velká kudla) a pratarraz (velký talíř, velká porce). (Svobodová, 2014: 22) 

Obvykle sufix -az vytváří deriváty označující objekty jako v případě již zmíněných výrazů 

arcaz (velká truhla se šuplíky) a facalhaz (velká kudla), nebo zvířata. Některé z derivátů 

označujících zvířata bývají aplikovány i na lidské bytosti, a to v negativním slova smyslu. Zde 

lze jako příklad uvést deriváty jako cabronaz (velký kozel, velký šmejd) nebo machacaz 

(neohrabaný robusní člověk)4. (Rio-Torto, 1993: 872) 

 

3.2.5 Sufix -olo, -ola 

 

Portugalský sufix -olo, -ola se s největší pravděpodobností vyvinul buď z italského 

sufixu -ola nebo z francouzského sufixu -ole, které mají svůj původ v latinském sufixu -ola. 

(Cunha, Cintra, 1999: 95) 

Převážná část prací, které se tímto sufixem zabývají, ho charakterizuje pouze jako 

deminutivní sufix s pejorativním nádechem (Cunha, Cintra, 1999: 95, Svobodová, 2014: 25). 

Nicméně někteří autoři zmiňují i jeho další funkce, a to jak funkci augmentativní (Pontes, 1959: 

59-60, Skorge, 1956: 146-149), tak i funkci depreciativní (Maçãs, 1967: 10, Skorge, 1956:  

146-149). V portugalském jazyce lze narazit i na výraz jako festarola (malá intimní oslava, ale 

i velká oslava, velká zábava), u nějž mohou deminutivní a augmentativní význam dokonce 

koexistovat. (Paiva, 1961: 393-395) 

U sufixu -olo, -ola s augmentativním významem, tzn. významem „velký“ / „velkých 

rozměrů“, je v některých případech, stejně jako u jeho deminutivní varianty, patrný jistý 

depreciativní nádech. Tento augmentativní sufix může vytvářet deriváty označující lidské 

bytosti jako criançola/garotola (chlapec, který už není dítě, ale jako dítě se stále chová; mladý 

nerozumný muž), rapazola (velký chlapec), trangola (ošklivý vysoký vyzáblý muž); zvířata jako 

aranhola (velký krab), caranguejola (velký korýš podobný krabovi), passarola (velký pták);  

 

4 odvozeno od machacá (špatně vykastrovaný vůl) 
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a neživé objekty jako beiçola (velký ret), braçola (velká robusní paže), dentola/fav(ar)ola (velký 

zub), jantarola (velká (slavnostní) večeře), sachola (velká motyka), tachola (velký hrnec). 

Nikdy však nevytváří deriváty představující vlastní jména, nomina essendi, nomina actionis  

a deverbální agenty. (Rio-Torto, 1993: 403-405) 

 

3.2.6 Sufix -aço, -aça 

 

Sufix -aço, -aça vychází z latinského sufixu -aceu-, který sloužil zejména k utváření 

denominálních přídavných jmen. Současný portugalský sufix -aço, -aça je však především 

nositelem augmentativního významu, tzn. významu „velký“ / „velkých rozměrů“. (ibid.: 548) 

Tento sufix se může připojovat k různým typům slovních základů, z nichž mohou 

vznikat deriváty označující buď zvířata jako například animalaço (velké zvíře, ale i velký 

hlupák), bichaço (velká havěť, velké zvíře), corvinaço (velká smuha)5, galinhaça (velká tlustá 

slepice), porcaço (velké prase); nebo lidské bytosti jako v případě campeiraço (zručný  

a zkušený rolník), gentaça (lůza, chátra), mestraço (člověk, který odvádí dobře svou práci; 

zručný mistr), pecadoraço (velký hříšník), poetaço (špatný básník), professoraço (špatný 

profesor, špatný učitel), raparigaça (silná korpulentní dívka), senhoraça (žena z prostého lidu, 

která předstírá vyšší postavení; korpulentní žena); případně neživé objekty jako barcaça (velké 

dřevěné plavidlo), corpaço (obrovité tělo, obrovitý člověk), fumaça (velké množství kouře, ale 

i malé množství kouře, které lze  potáhnout z cigarety, doutníku nebo dýmky), murraça (velká 

(silná) rána (pěstí)), pecadaço (velký hřích), raivaço (velký vztek), talentaço (velký talent), 

tarraço (velká sklenice), vinhaço/a (špatné víno). (ibid.: 549) Co se týče derivátu fumaça je 

dobré zmínit, že ho někteří autoři řadí k augmentativům (Rio-Torto, 1993: 549), zatímco jiní 

naopak k deminutivům (Bechara, 1992: 179), z čehož plyne fakt, že sufix -aço, -aça nelze 

 

5 smuha – druh mořské ryby 
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pokládat za čistě augmentativní sufix, ale v některých případech ho lze charakterizovat také 

jako sufix deminutivní. 

Z výše uvedených příkladů je patrné, že sufix -aço, -aça mívá i jistý pejorativní nádech. 

Přítomnost takového negativního rysu je pak zjevná například u derivátů jako bandidaço (velký 

bandita), ladro(n)aço (velký zloděj), ministraço (zkorumpovaný ministr), apod. Nejčastěji se 

tak objevuje u slov představujících lidské bytosti. Je možné však narazit i na deriváty označující 

lidské bytosti, u nichž tento sufix posiluje nádech pozitivní. Jako příklad lze uvést výrazy 

estudantaço (dobrý student), fidalgaço (významný šlechtic), gauchaço (nebojácný jedinec), 

apod. Je tedy zřejmé, že tento augmentativní sufix může posilovat jak pozitivní, tak negativní 

vlastnosti slovního základu, ke kterému se připojuje, proto bývá navíc blíže specifikován jako 

intensifikační. (ibid.: 549-555) 

 

3.2.7 Sufix -astro, -astra 

 

Sufix -astro, -astra rovněž pochází z latiny, konkrétně ze sufixu -aster, náleží k málo 

produktivním augmentativním sufixům utvářejícím deriváty a je zejména nositelem 

pejorativního významu. (Cunha, Cintra, 1999: 92) Obvykle se připojuje ke slovním základům 

označujícím lidské bytosti a dává tak vzniknout derivátům jako criticastro (mizerný kritik), 

medicastro (člověk, který se pokládá za lékaře, aniž by vystudoval medicínu; šarlatán), 

musicastro (špatný hudebník), poetastro (špatný básník), politicastro (mizerný politik); kterým 

tento sufix připisuje jakýsi negativní hodnotící rys. Existují však i jiná jména, u nichž tento 

sufix funguje jako deminutivní, a to například u slova viliastro (vesnička, malá vesnice).  

(Rio-Torto, 1993: 882) 
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3.2.8 Sufix -alho, -alha 

 

Sufixu -alho, -alha, který se postupně vyvinul z latinského -ac(u)lu, bývají běžně 

připisovány různé funkce. Pro tuto práci jsou důležité zejména dvě, a to augmentativní  

a deminutivní6. Lze však narazit i na případy, kdy tento sufix označuje nějaký kolektiv jako 

například gentalha (spodina, lůza), livralhada (velké množství knih); nebo je nositelem 

depreciativního významu jako u slov amigalhote (nedůvěryhodný přítel), criançalho (jedinec, 

který se chová dětinsky). (Rio-Torto, 1993: 446) 

Jako sufix augmentativní má obvykle význam „velký“ / „velkých rozměrů“, což je 

patrné u slov jako bestalho/a (velké zvíře), bonecalho (velký ošklivý panák), cabeçalho (velká 

hlava), lençalho (velký šátek), ramalho (velká větev (obvykle uříznutá ze stromu)). Sufix -alho, 

-alha se může vyskytovat také ve slovech zakončených na augmentativní sufixy -ão, -az  

a -eiro, -eira jako dramalhão (drama špatné kvality), fradalhão (zavalitý mnich, nepoctivý 

mnich), facalhaz (velká kudla) nebo roubalheira (velká skandální loupež), u nichž v některých 

případech nevyjadřuje ani tak vlastnosti kvantitativní, jako spíše kvalitativní. Konkrétně 

jménům připisuje negativní vlastnosti, a tím se projevuje jeho depreciativní charakter.  

(ibid.: 455-457) 

 

3.2.9 Sufix -ázio 

 

Původ sufixu -ázio není dosud zcela jasný. Existuje však hypotéza, která zastává názor, 

že se jedná o diftongizovanou variantu sufixu -az. (Malkiel, 1959: 204) Tento sufix se 

vyznačuje především výraznou expresivitou a připojuje se zejména ke jménům označujícím 

konkrétní objekty, z nichž jsou odvozeny výrazy jako balázio (velká kulka), copázio (velký 

pohár, velká sklenice), folhetázio (brožura špatné kvality), pratázio (velký talíř, velký pokrm), 

 

6 deminutivní význam viz. str. 47 
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apod., ojediněle pak může slovní základ označovat i zvířata. Jako augmentativní sufix je tedy 

především nositelem významu „velký“ / „intenzivní“ a některým derivátům, které vytváří, 

předává negativně laděnou expresivitu. Vzhledem k tomu je využíván hlavně ve familiární  

a neformální oblasti portugalského jazyka. (Rio-Torto, 1993: 874-875) 

 

3.2.10  Sufixy -(z)arrão, -eirão, -alhão, -arraz, -alhaz 

 

Sufixy -(z)arrão, -eirão, -alhão, -arraz, -alhaz bývají většinou pokládány za sufixy 

složené, k jejichž vzniku došlo spojením dvou augmentativních sufixů, a to konkrétně: 

 

složený sufix jednotlivé složky příklad 

-(z)arrão -arro, -arra + -ão gatarrão (velká kočka), 

homenzarrão (statný muž) 

-eirão -eiro, -eira + -ão vozeirão (velice hrubý  

a silný hlas, člověk s velice 

hrubým a silným hlasem) 

-alhão -alho, -alha + -ão grandalhão (obrovský 

člověk) 

-arraz -arro, -arra + -az pratarraz (velký talíř, velká 

porce) 

-alhaz -alho, -alha + -az facalhaz (velká kudla) 

Tabulka č. 4 – Výčet složených augmentativních sufixů 

 

Co se týče těchto složených sufixů, je důležité podotknout, že Graça Rio-Torto (1993) uvádí 

příklady sufixů -(z)arrão, -eirão, -alhão v kapitole věnované sufixu -ão a příklady sufixů  

-arraz, -alhaz pak v kapitole zaměřené na sufix -az, z čehož vyplývá, že je k jednotlivým 
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sufixům přiřazuje podle konečné složky, která daný složený sufix tvoří. Z výše uvedených 

výrazů je navíc patrné, že oba sufixy sdílí stejné významy. 

 

3.2.11  Sufixy -anca; -anzil; -aréu; -asco; -eima; -ona; -uço, -uça 

 

Poslední podkapitola části zaměřené na jednotlivé augmentativní sufixy je věnována 

zmínce o sufixech -anca; -anzil; -aréu; -asco; -eima; -ona; -uço, -uça. 

Většina autorů zabývající se touto problematikou se u těchto augmentativních sufixů 

omezuje na pouhé uvedení několika příkladů ke každému z nich, a to zejména z toho důvodu, 

že se jedná o sufixy málo frekventované. 

Následuje tabulka obsahující zmíněné příklady, které dokládají existenci těchto sufixů. 

 

sufix příklad 

-anca bicanca (velký nos, člověk s velkým nosem) 

-anzil corpanzil (obrovité tělo, obrovitý člověk) 

-aréu fogaréu (velký dým) 

-asco penhasco (velká vysoká skála) 

-eima guleima (velký jedlík) 

-ona mocetona (velice půvabná korpulentní 

dívka) 

-uço, -uça dentuça (velká zubiska) 

Tabulka č. 5 – Výčet málo frekventovaných augmentativních sufixů 

 

Z příkladů vyplývá, že většina těchto derivátů je nositelem významu „velký“ / „velkých 

rozměrů“, nicméně u slova mocetona (velice půvabná korpulentní dívka) vyjadřuje sufix -ona 
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spíše větší míru intenzity dané vlastnosti a prostřednictvím sufixu -uça lze vytvořit kolektivum 

dentuça (velká zubiska). 
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4 Deminutivní sufixy 

 

Nyní následuje část, která je věnována sufixům deminutivním. Stejně jako v části 

zabývající se augmentativními sufixy zde bude nejprve uveden výčet deminutivních sufixů 

vypracovaný na základě vybraných gramatik a následně budou jednotlivé sufixy zmíněné 

v tomto výčtu rovněž blíže charakterizovány. 

Jak už bylo řečeno, ke skupině nominálních sufixů neboli jmenných přípon náleží spolu 

se sufixy augmentativními také sufixy deminutivní. Vedle augmentativ, tedy zveličených 

názvů, pak existují rovněž deminutiva, která jsou jejich opakem. Jedná se o slova se zdrobnělým 

významem, která vznikají připojením deminutivního sufixu ke slovnímu základu. Tyto sufixy 

se nepojí výhradně jen s podstatnými nebo přídavnými jmény, ale také se slovesy nebo 

příslovci. (Svobodová, 2014: 23) 

 

4.1 Výčet deminutivních sufixů 

 

Stejně jako v případě augmentativních sufixů je poměrně obtížné sestavit kompletní 

výčet deminutivních sufixů užívaných v portugalském jazyce. Následující tabulka však 

obsahuje veškeré deminutivní sufixy doplněné o jednotlivé příklady zmíněné v gramatikách 

různých autorů, které nám jsou k dispozici7: 

 

 

 

 

7 viz. Seznam použité literatury 
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sufix příklad sufix příklad 

-inho, -inha livrinho (knížečka), 

casinha (domeček, 

malý domek) 

-ete, -eto, -eta palacete (malý 

palác), livreto 

(knížečka), estatueta 

(soška, malá socha) 

-zinho, -zinha cãozinho (psíček, 

psík), ruazinha 

(ulička) 

-ito, -ita saquito (pytlíček), 

manita (ručička) 

-ino, -ina pequenino (hošík, 

malý kluk), cravina 

(malý karafiát) 

-zito, -zita jardinzito 

(zahrádka), florzita 

(kytička) 

-im espadim (mečík, 

malý meč) 

-ote, -oto, -ota barrilote (malý 

soudek), perdigoto 

(mládě od koroptve), 

ilhota (ostrůvek, 

malý ostrov) 

-zim paezim (chlebík, 

malý chléb) 

-isco, -isca andorisco (malá 

vlaštovka), 

sardanisca (malá 

hmyzožravá ještěrka) 

-acho, -acha riacho (říčka, malá 

řeka) 

-usco, -usca fachusco (svazeček, 

malý svazek), 

varusca (malý 

proutek) 

-icho, -icha gorricho (čepička), 

casicha (domeček, 

malý domek) 

-ola garçola (malá 

volavka) 

-ucho, -ucha cabanucho 

(chaloupka, malá 

chýše), casucha 

(domeček, malý 

domek) 

-íola arteríola (malá 

arterie) 
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-ebre casebre (chatrč) -ulo, -ula glóbulo (krvinka), 

nótula (drobná 

poznámka) 

-eco, -eca potreco (hříbátko), 

passareca (ptáček) 

-culo, -cula corpúsculo (tělísko), 

radícula (kořínek, 

radikula (zárodek 

kořínku)) 

-ico, -ica gatico (kočička), 

avozica (babička) 

-olho ferrolho (zástrčka  

(u dveří)) 

-ela viela (ulička) -ulho bagulho/graúlho 

(pecičky  

(u hroznového vína  

a dalších druhů 

ovoce)) 

-elho, -elha rapazelho (hošík, 

malý kluk) 

-aço, -aça fumaça (velké 

množství kouře, ale i 

malé množství kouře, 

které lze potáhnout 

z cigarety, doutníku 

nebo dýmky) 

-ejo, -eja animalejo (zvířátko, 

ale i pitomec) 

-iço, -iça caniço (tenký ohebný 

rybářský prut), 

caliça (malé kousky 

vápna (odpadlé ze 

zdi)) 

-ilho, -ilha pratilho (talířek), 

estampilha (malý 

obrázek) 

-el ranchel (malý ranč) 

-alho, -alha canicalho (psíček, 

psík), resgalha (malé 

dobytče) 

  

Tabulka č. 6 – Výčet deminutivních sufixů 
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4.2 Jednotlivé deminutivní sufixy a jejich specifika 

 

4.2.1 Sufix -(z)inho, -(z)inha  

 

Sufix -(z)inho, -(z)inha je bezesporu tím nejpoužívanějším deminutivním sufixem 

v portugalském jazyce vůbec. Vyvinul se z latinského sufixu -inus, který se připojoval ke 

jmenným slovním základům a vytvářel tak denominální přídavná jména. Varianty, které 

vznikly z tohoto sufixu, se vyskytují v různých románských jazycích, kde mají především 

deminutivní funkci. (Cunha, Cintra, 1999: 93) 

Ve 13. století, tedy po dokončení reconquisty, nahradil sufix -(z)inho, -(z)inha 

definitivně sufix -elo, -ela; se kterým dosud koexistoval, a stal se tak nejproduktivnějším 

deminutivním sufixem. (Catalán apud. Rio-Torto, 1993: 573) 

S výjimkou slov zakončených na -s a -z, jako například v případě slov pires (podšálek) 

a rapaz (kluk, chlapec), která přirozeně vyžadují tvar -inho, je obtížné určit, kdy se při utváření 

derivátů používá forma -inho, a kdy naopak -zinho, protože neexistují žádná přesně stanovená 

pravidla pro užívání těchto dvou tvarů. Často se však výběr mezi těmito dvěma možnostmi řídí 

rytmem fráze. Rovněž lze konstatovat, že v knižním jazyce se obvykle tíhne k užívání tvaru  

-zinho, zatímco v jazyce lidovém převládá tvar -inho. Deminutivum odvozené například od 

slova balde (kbelík) může mít tedy buď tvar baldezinho (malý kbelík), užívaný spíše v jazyce 

knižním, nebo baldinho se stejným významem, který se vyskytuje spíše v jazyce lidovém. 

(Cunha, Cintra, 1999: 93) 

Všestrannost tohoto sufixu vychází především z jeho schopnosti připojovat se 

k nejrůznějším typům slovních základů. Z podstatných jmen může vytvářet deriváty označující 

živé bytosti, a to jak lidi jako avozinho (dědeček), criancinha (malé dítko), doutorzinho 

(doktůrek), empregadinha (služtička), mãezinha (maminka), paizinho (tatínek); tak zvířata jako 

cãozinho (psíček, psík), passarinho (ptáček); dále deriváty, které mají podobu antroponym jako 
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Carlinhos, Joãozinho8 nebo toponym jako Barcelinhos, Caramulinho, Monfortinho; deriváty 

představující neživé objekty jako bolinha (míček), cadeirinha (židlička), casinha (domeček, 

malý domek), mesinha (stoleček), portinha (dvířka, malé dveře); deriváty v podobě nomina 

essendi jako maldadezinha (malá špatnost, špatnůstka), raridadezinha (menší rarita, raritka), 

ternurinha (malá něžnost, něžnůstka); nomina actionis jako adiantamentozinho (malý pokrok), 

constipaçãozinha (lehké nachlazení), empurrãozinho (malé postrčení); a nomina agentis (jmen 

agentů) jako estudantezinho (studentík), inspectorzinho (inspektůrek), apod. (ibid.: 575) Sufix 

-(z)inho, -(z)inha se však nepřipojuje pouze k podstatným jménům, ale také ke jménům 

přídavným, z nichž mohou být odvozeny deriváty jako bonitinho (pěkňoučký) nebo tolinho 

(hloupoučký); dále k příslovcím, u nichž lze jako příklad takových derivátů uvést výrazy jako 

cedinho/loguinho/prontinho (brzičko), devagarinho (pomaloučku), pertinho (blizoučko);  

a případně také k citoslovcím, u kterých je možné zmínit deriváty jako adeuzinho 

(nashledanou) nebo obrigadinha (děkuji). Výjimečně lze narazit i na případy, kdy má slovní 

základ, ke kterému se tento sufix připojuje, podobu zájmena jako v případě výrazu elezinho 

(on) nebo gerundia jako u dormindinho9. (Vázquez Cuesta, 1971: 473) 

Během utváření derivátů zachovává sufix -(z)inho, -(z)inha lexikální kategorii slovního 

základu, se kterým se pojí, ze slova mužského rodu dente (zub) tak vzniká derivát dentinho 

nebo dentezinho (zoubek), a ze slova v ženském rodě gente (lidé) je odvozen derivát gentinha 

nebo gentezinha (lidičky, ale také lůza). (Bazenga, 2012: 119) 

Co se týče významu tohoto deminutivního sufixu, je důležité podotknout, že se v první 

řadě jedná o nositele významu „malý“ / „malých rozměrů“, ale kromě tohoto významu může 

rovněž vyjadřovat jistý empatický vztah mluvčího k objektu, o kterém referuje, což je patrné 

například z věty Depois de uma longa viagem adoro voltar à minha casinha. (Velice rád se po 

dlouhé cestě vracím do svého milovaného domečku.), případně hodnocení zmíněného objektu, 

které může být i depreciativního nebo ironického charakteru přítomného například ve větě  

Se visses a casinha que o Pedro comprou! (Kdybys viděl ten obrovský dům, co Petr koupil!). 

Nicméně je třeba mít na paměti, že ne vždy je záměrem mluvčího být ironický. Deminutivní 

 

8 základní podoba těchto antroponym: Carlos, João 

9 odvozeno od dormir (spát) 
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sufixy totiž běžně vyjadřují intenzitu v obecném slova smyslu, a tím pádem mohou mít 

augmentativní vyznění i u neutrálních slov jako třeba branquinho (hodně bílý) (ibid.: 116) Dle 

Villalvy může tento sufix navíc zastávat i funkce rétorické, k nimž náleží zejména formulace 

vyjadřující zdvořilost či žádost jako v případě věty Podes dar-me uma ajudinha? (Mohl bys mi 

pomoct?) (2010: 788) 

Zalíbení v užívání právě tohoto sufixu souvisí tedy především s faktem, že jeho 

připojením ke slovnímu základu lze vyjádřit jistou subjektivní empatii, vztah a sympatii 

mluvčího k objektu nebo dalšímu účastníkovi hovoru, ke kterému mluvčí odkazuje, což jiný 

deminutivní sufix úplně neumožňuje. Na rozdíl od sufixu -(z)ito, -(z)ita; který implikuje lehký 

afektivní odstup nebo nějaký negativní postoj mluvčího k danému objektu, může tedy sufix  

-(z)inho, -(z)inha vyjádřit blízkost, soulad či již zmíněnou empatii, což je patrné zejména  

u výrazů označujících členy rodiny jako avozinho (dědeček), mãezinha (maminka) nebo 

paizinho (tatínek). (Rio-Torto, 1993: 580) 

 

4.2.2 Sufix -ino, -ina 

 

Sufix -ino, -ina vychází, stejně jako sufix -(z)inho, -(z)inha; z latinského sufixu -inus. 

(Cunha, Cintra, 1999: 93) V současné portugalštině se užívá zejména při odvozování relačních 

přídavných jmen, ke kterým patří deriváty jako dezembrino (prosincový), diamantino (tvrdý  

a lesklý jako diamant), vidrino (zhotovený ze skla, skleněný). Jako sufix deminutivní se však 

vyskytuje pouze v omezeném počtu výrazů. 

Většina deminutiv, na jejichž utváření se tento sufix podílí, není všeobecně známá. 

Navíc se nemůže připojovat ke slovním základům označujícím lidské bytosti, nomina essendi 

a nomina actionis. Lze na něj však narazit u výrazů označujících neživé objekty jako ancorina 

(menší kotva, druh mořské houby), pianino (pianino), sanfonina (malá (tahací) harmonika); 

rostliny jako cravina (malý karafiát), salvina (hluchavkovitá rostlina se žlutými květy  

a aromatickými listy původem z amerických tropických krajin); nebo zvířata jako garcina (druh 

mořského ptáka). (Rio-Torto, 1993: 626-627) 
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Deminutiva tvořená sufixem -ino, -ina se tedy užívají zejména v hovorovém nebo 

neformálním jazyce a vyznačují se velkou expresivitou. Takové výrazy mohou vyjadřovat 

například empatii, kterou lze pozorovat ve větě O meu amigo tem tido cá uma azarina! (Můj 

přítel měl ale smůlu!) (ibid.: 628) 

Celá řada portugalských slov zakončených na -ino, -ina byla s největší 

pravděpodobností převzatá z italštiny, v níž je v současné době deminutivní sufix -ino, -ina 

velmi frekventovaný, jedná se o slova jako andantino (andantino), bombardino (eufonium), 

concertina (concertina), maestrino (skladatel taneční hudby), violino (housle), sonatina 

(sonatina); dále z francouzštiny jako v případě výrazů botina (kotníčková bota), letrina 

(iniciála), ondina (vodní víla), tetina (dudlík od kojenecké láhve); a také španělštiny, z níž byla 

do portugalštiny převzatá slova jako barretina (typ vlněná čepice původem z Katalánska), 

clavelina (karafiát čínský) nebo lamparina (malá lampa). Většina slov převzatých z těchto 

jazyků spadá zejména do oblasti hudby, gastronomie a módy. Z uvedených příkladů je navíc 

patrné, že portugalština převzala nejen jejich formu, ale i význam, takže se nejedná  

o deminutiva jako taková. (ibid.: 629) 

 

4.2.3 Sufix -(z)im 

 

Sufix -(z)im byl pravděpodobně převzatý z francouzského sufixu -in, případně 

z italského sufixu -ino. (Cunha, Cintra, 1999: 93) Nunes připouští i možnost, že tento sufix 

mohl do portugalštiny proniknout i z asturštiny či leónštiny, a to přejetím sufixu -ín, který je  

v asturštině poměrně frekventovaný u toponym, zatímco v leónštině na něj lze nejčastěji narazit 

v hovorovém jazyce. (Nunes, 1989: 368) 

Co se týče funkce tohoto sufixu, je možné konstatovat, že je v první řadě nositelem 

deminutivního významu. V současné portugalštině je málo produktivní a vyskytuje se hlavně 

v jazyce technickém nebo odborném. Nejčastěji se připojuje ke slovním základům označujícím 

konkrétní objekty, u nichž převládá odborný význam a význam deminutivní pak ustupuje do 

pozadí. Jako příklad lze uvést termíny jako boquim (náustek užívaný u dechových nástrojů), 
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espelhim (lesklá bílá sádra), estufim (skleněný poklop na zakrytí rostlin, malý skleník), folhetim 

(fejeton), apod. Sufix -(z)im se tedy připojuje zejména ke slovním základům neživotného 

charakteru a vytváří tak deriváty jako balim (malá kulka), barraquim (boudička, malá bouda), 

carrocim (malý vozík), farolim (majáček, malý maják), flautim (flétnička, malá flétna), gaiolim 

(klícka, malá klec), janelim (okénko, malé okno), lanternim (lucernička, malá lucerna), pistolim 

(pistolka, malá pistole), tamborim (bubínek, malý buben), apod. Méně početná je pak skupina 

derivátů označujících zvířata jako v případě slov bacorim (malé selátko), galarim (malý 

kohout), lagostim (malý humr) a peixelim (drobná rybka). Deminutivní sufix -(z)im se nikdy 

nepojí se jmény představujícími lidské bytosti, nomina essendi, nomina actionis nebo vlastními 

jmény. (Rio-Torto, 1993: 632) 

 

4.2.4 Sufix -acho, -acha 

 

Sufix -acho, -acha vychází ze sufixu -asculus, který vznikl na základě kombinace dvou 

latinských sufixů, a to sufixů -ascu a -ulus. (Cunha, Cintra: 94) Běžně se řadí k málo 

produktivním deminutivním sufixům, u nichž je v případě, kdy označují lidské bytosti patrný 

jistý pejorativní/depreciativní nádech, což dokládají například výrazy populacho/vulgacho 

(lůza, chátra). I přesto, že není tento sufix v současné portugalštině příliš frekventovaný, může 

vytvářet rovněž deriváty označující zvířata jako corvacho (malý havran, malá vrána), 

corvinacho (malá smuha), lobacho (vlček, malý vlk); nebo neživé objekty jako camaracho 

(komůrka, malá komora), covacho (malá jáma), fogacho (plamínek), lagoacho (jezírko, malé 

jezero), riacho (říčka, malá řeka), apod. Nikde však nejsou zaznamenány deriváty vycházející 

ze slovních základů představujících vlastní jména, nomina essendi a nomina actionis. Zajímavé 

je, že deminutivum označující nějaké zvíře nemusí být vždy jen nositelem významu  

„malý“ / „malých rozměrů“, ale někdy také významu „mládě daného zvířete“ jako v případě 

slova lebracho (zajíček, malý zajíc, ale i mládě od zajíce). Lze také podotknout, že deminutivum 

corvacha bývá ve slovnících definováno nejen jako malý/á havran/vrána, ale také jako samička 

tohoto zvířete, což může souviset s faktem, že samička bývá obvykle menších rozměrů než 

samec, lze se samozřejmě setkat s popisem udávajícím, že se jedná o ženský rod k výrazu 

corvacho, který je rodu mužského. (Rio-Torto, 1993: 528-530) 
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Zbývá poznamenat, že některá slova zakončená sufixem -acho, -acha byla dokonce 

převzatá ze španělštiny. Do portugalštiny tak pronikla slova jako bombacha(s) (kalhoty stažené 

pod koleny), penacho (chocholka (u ptáků)), plumacho (ozdoba zhotovená z peří určená pro 

koně), populacho (lůza, chátra); u nichž však sufix -acho, -acha není nositelem deminutivního 

významu. (ibid.: 530-531) 

 

4.2.5 Sufix -echo, -echa 

 

Sufix -echo, -echa se vyvinul z latinského sufixu -esculus, který vznikl spojením dvou 

latinských sufixů, a to sufixů -escu a -ulus. Jedná se o avaliativní sufix, který se užívá při 

odvozování podstatných jmen s deminutivním významem jako rabecho (malý ocas, malý 

ohon), případně atenuativních přídavných jmen jako curtecho (velmi krátký), pequerrecho 

(velmi malý). Na tento sufix lze v současném portugalském jazyce narazit spíše ojediněle. 

Vyskytuje se zejména v lidovém jazyce užívaném v oblasti Bragançy a Guardy, a to u derivátů 

jako moirecho (označení užívané pro dítě, které prozatím nebylo pokřtěno), mezi než patří  

i slovní spojení jako às cavalechas (vysazený na ramena) a em courecho (nahý). (ibid.: 532) 

 

4.2.6 Sufix -icho, -icha 

 

Původ sufixu -icho, -icha sahá k latinskému sufixu -isculus, který vznikl spojením 

sufixů -iscu a -ulus. (Cunha, Cintra, 1999: 94) Ačkoli je tento sufix produktivnější než sufixy  

-acho, -acha a -echo, -echa; převládá spíše v dialektech užívaných v oblasti Minha,  

Trás-os-Montes, Aleneteja, Algarve a na Madeiře, než v portugalském jazyce celkově. 

Výjimkou jsou však slova jako barbicha (bradka), cornicho (malý roh), quarticho (pokojíček, 

malý pokoj) a rabicho (copánek), která jsou známá všem uživatelům jazyka. (Rio-Torto,  

1993: 533) 
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Sufix -icho, -icha lze jednoduše charakterizovat jako afix vyjadřující deminutivní, 

někdy atenuativní význam. Jako sufix deminutivní pak může vytvářet deriváty označující 

zvířata jako canicho (psíček, psík), cavalicha (malá makrela), gaticha (kočička), lobicho (vlček, 

malý vlk), mulicha (malá mula), porquicho (prasátko); lidské bytosti jako almanicha (krutý 

člověk), criadicho (služebníček), garoticho (hošík, malý kluk), literaticho (špatný literát), 

neticha (vnoučátko)10; a neživé objekty jako barrilzicho (malý soudek), bocadicho (malá 

jednohubka), capelicha (kaplička), casicha (domeček, malý domek), coisicha (věcička), 

gorricho (čepička), pedricha (kamínek), apod. Dosud však nejsou zaznamenány žádné deriváty, 

které by vycházely z výrazů majících podobu nomina essendi, nomina actionis a nomina 

agentis. (ibid.: 534) 

Obvykle je sice tento sufix nositelem deminutivního významu, tzn. významu  

„malý“ / „malých rozměrů“, ale v případě derivátů označujících lidské bytosti je nutné 

podotknout, že může mít navíc pejorativní nádech, jako v případě slov almanicha (krutý 

člověk), literaticho (špatný literát); nebo může vyjadřovat význačnou expresivitu a empatii, 

jako v případě výrazů garoticho (hošík, malý kluk) a neticha (vnoučátko). (ibid.: 534) 

 

4.2.7 Sufix -ucho, -ucha 

 

Sufix -ucho, -ucha vychází z latinského sufixu -usculus složeného ze sufixů -uscu  

a -ulus. (Cunha, Cintra, 1999: 94) V současné portugalštině je málo produktivní a vyskytuje se 

zejména u derivátů majících podobu deminutivních podstatných jmen a atenuativních 

přídavných jmen. Stejně jako sufixy -acho, -acha a -icho, -icha převládá i tento sufix spíše 

v dialektech různých regionů než portugalském jazyce obecně. Lze na něj tak narazit 

v portugalských dialektech užívaných zejména v oblasti Bragy, Bragançy, Vily Real, Viseu, 

Guardy, Coimbry, Santarému, Castela Branca, Portalegre, Alenteja a Algarve. Výjimkou jsou 

výrazy capucha/capucho (pokrývka z hrubé vlny k zakrytí hlavy a ramen) a papelucho (cár 

 

10 užíváno pouze pro ženský rod, totéž jako malá vnučka 
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papíru), které by měly být známé všem uživatelům jazyka, nikoliv pouze na úrovni regionální. 

Ve familiární podobě jazyka se pak deriváty utvářené prostřednictvím tohoto deminutivního 

sufixu vyznačují negativní expresivitou patrnou u slov jako faducho (špatné fado), viducha 

(špatný život), voltucha (malý obrat). (Rio-Torto, 1993: 540-541) 

Deminutivní sufix -ucho, -ucha se vyskytuje u derivátů označujících zvířata jako 

galarucho (kohoutek, malý kohout), lagartucha (malá housenka), marrucho (malé prasátko); 

neživé objekty jako barracucho (malý venkovský domek), cabanucho (chaloupka, malá chýše), 

casucha (domeček, malý domek), facarrucha/facucho (kudlička, malá kudla), festucho (malá 

oslava), pucarucho (malá nádoba na vodu (obvykle s uchem)); a někdy i vlastní jména jako 

Guiducha, Man(el)ucha a Minducha11, u nichž je tento sufix přívětivého a empatického 

charakteru. Lze rovněž podotknout, že se nepřipojuje ke slovním základům v podobě nomina 

agentis, deverbálních nomina actionis a nomina essendi. (ibid.: 541-542) 

 

4.2.8 Sufix -eco, -eca 

 

Původ sufixu -eco, -eca není doposud zcela jasný (Cunha, Cintra, 1999: 94), někteří 

autoři však zastávají hypotézu, že se jedná o sufix vycházející z latinského sufixu -iccus 

(Hornig apud. Cavalcanti Lima, Moreira Barbosa, 2011: 127), jiní připouští i možnost, že může 

být tento sufix dokonce etruského, keltského, germánského nebo iberského původu (Michaëlis 

de Vasconcelos, Leite de Vasconcelos, Diez, Hasselrot, González Olle, Wartburh, Iordan, 

Manoliu apud. Rio-Torto, 1993: 703). 

Co se týče významu sufixu -eco, -eca lze konstatovat, že u podstatných a přídavných 

jmen zastává deminutivní, případně atenuativní funkci, zatímco u deverbálních nomina agentis 

plní funkci agentu. Nejproduktivnější je však při utváření derivátů, kterým připisuje význam 

 

11 základní podoba těchto vlastních jmen: Guida (zkráceno z Margarida), Manuela a Minda (zkráceno 

z Arminda) 
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deminutivní. V souvislosti s tímto faktem lze poznamenat, že spolu se sufixy -(z)inho, -(z)inha  

a -(z)ito, -(z)ita patří k nejproduktivnějším deminutivním sufixům současného portugalského 

jazyka vůbec. Důležité je rovněž zmínit, že je u tohoto deminutivního sufixu běžně patrný i 

jistý pejorativní nádech, což úplně neplatí pro jeho užívání na úrovni dialektální, kde si většinou 

zachovává čistě deminutivní význam. (Rio-Torto, 1993: 705-707) Existují i případy, kdy má 

tento sufix tzv. hypokoristický význam, tzn., že je nositelem jistého apelativního významu, 

který má vyjadřovat náklonnost mluvčího k jiné osobě. (Monteiro, 1983: 83) Takový význam 

může mít sufix -eco, -eca při odvozování antroponym jako Deco, Flaveco, Leco a Maneco12. 

(Cavalcanti Lima, Moreira Barbosa, 2011: 132) 

Deminutivní sufix -eco, -eca se může připojovat k různým typům slovních základů, 

z nichž utváří deriváty označující lidské bytosti jako atrizeca (špatná herečka), canalheca 

(velký lump, darebák), doutoreco (špatný lékař), escritoreco (špatný spisovatel), estudanteco 

(špatný student), poveco (lůza, chátra), rapazeco (malý chlapec), senhoreca (bezvýznamná 

žena); u nichž je ve většině případů nositelem depreciativního významu, dále zvířata jako 

bezerreco (malé novorozené telátko), boieco (malý vůl), burreco (malý oslík, mládě od osla), 

carneireco (beránek, malý beran), muleca (malá mula), passareca (ptáček, malý pták), 

patarreco (kachnička, malá kachna), piteca (slípka, malá slepice), potreco (mladé hříbátko); 

neživé objekty jako caseca (domeček, malý domek), coiseca (věcička), copeco (malá sklenička), 

forneco (malá pec, malá trouba), livreco (knížečka, ale i špatná kniha), meseca (stoleček, malý 

stůl), revisteca (bezvýznamný časopis), saieca (sukýnka), sapateco(s) (botičky), vestideco 

(šatičky); nomina actionis jako publicaçãozeca (malá publikace (často nízké kvality)); 

denominální nebo deverbální agenty jako bailarinozeco (špatný tanečník); nomina essendi jako 

diferenceca (nepatrný rozdíl). U výrazů označujících zvířata není tento deminutivní sufix pouze 

nositelem významu „malý“ / „malých rozměrů“ jako u boieco (malý vůl), carneireco (beránek, 

malý beran), muleca (malá mula) nebo passareco (ptáček, malý pták), ale také významu 

„mladý“ jako u potreco (mladé hříbátko), „novorozený“ jako u bezerreco (malé novorozené 

telátko), „mládě“ jako u burreco (malý oslík, mládě od osla). (ibid.: 707-708) 

 

12 základní podoba těchto antroponym: André, Flávio, Leandro a Manuel 
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4.2.9 Sufix -ico, -ica 

 

Ani u sufixu -ico, -ica není možné uvést přesné informace o jeho původu. (Cunha, 

Cintra, 1999: 94) Stejně jako v případě sufixu -eco, -eca se totiž někteří autoři domnívají, že se 

jedná o sufix vycházející z latinského sufixu -iccus (Hornig apud. Cavalcanti Lima, Moreira 

Barbosa, 2011: 127) a jiní připouští jeho možný etruský, keltský, germánský nebo iberský 

původ (Michaëlis de Vasconcelos, Leite de Vasconcelos, Diez, Hasselrot, González Olle, 

Wartburh, Iordan, Manoliu apud. Rio-Torto, 1993: 703). 

Sufix -ico, -ica je v první řadě považován za sufix deminutivní, který se může připojovat 

ke slovním základům v podobě podstatných jmen, přídavných jmen a příslovcí. Ojediněle na 

něj však lze narazit i u výrazů ve formě deverbálních agentů jako je například olhica (špehoun). 

(Rio-Torto, 1993: 721) 

V současné portugalštině zůstává tento deminutivní sufix i nadále dost produktivní, 

přesto je nutné zmínit, že převládá spíše v dialektech některých regionů, a to například v oblasti 

Bragy, Bragançy, Vily Real a předměstských částech Porta, než v portugalském jazyce obecně. 

Nicméně výrazy jako burrico (oslík, malý osel), namorico (dvoření se), medrica(s) (strašpytel), 

pelica (jemná beraní nebo kůzlečí kůže, z níž se vyrábí rukavice nebo obuv) a sardanica (druh 

ještěrky) by měly být známé všem uživatelům portugalského jazyka. (ibid.: 728) Kromě 

deminutivního významu jako takového může sufix -ico, -ica vyjadřovat také mírné znevážení 

nebo vlídnou ironii. (Skorge, 1956: 135-136) Často se rovněž vyznačuje výraznou pozitivně 

laděnou expresivitou, s čímž souvisí fakt, že se užívá zejména v neformálním jazyce. 

Významově je velice blízký deminutivním sufixům -inho, -inha a -ito, -ita; které se řadí k těm 

nejvíce produktivním v portugalském jazyce vůbec. Na dialektální úrovni je nicméně užívanější 

právě sufix -ico, -ica. (Rio-Torto, 1993: 729) 

Jako deminutivní sufix může utvářet deriváty označující zvířata jako bacorico (malé 

selátko), boizico (malý vůl), cãozico (psíček, psík), cavalico (koníček, hříbátko), chibico 

(kůzlátko), coelhico (králíček), gatico (kočička), mulica (malá mula), ovelhica (ovečka), toirico 

(býček, malý býk); lidské bytosti jako avozica (babička), cachopico (malý klučina), filhico 

(synáček), homico (človíček, ale i bezvýznamný člověk), mulherico (ženuška), netico 
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(vnoučátko), paizico (tatínek), rapazico (hošík), senhorica (bezvýznamná paní); které mohou 

být v některých případech doprovázeny depreciativním významem, dále části těla jako dedico 

(prstík), dentico (zoubek), olhico (očičko), orelhica (ouško), pernica (nožička), punhico 

(pěstička); neživé objekty jako carrico (autíčko), casica (domeček, malý domek), cestico 

(košíček), copico (malá sklenička), estrelicas (hvězdičky), igrejica (kostelík, malý kostel), 

meiica (ponožtička), mesica (stoleček), pedrica (kamínek), sapat(el)ico (botička); stromy  

a plody jako bataticas (brambůrky, malé brambory), carvalhico (malý dub), cebolica (cibulka, 

malá cibule), marmelico (malá kdoule); časové intervaly jako diazico (deminutivum od slova 

den), instantico (chvilečka), tardica (deminutivum od slova odpoledne), temporadica 

(deminutivum od slova sezona); a množství jako bocadico (trošička), metadico (polovička), 

pedacico (kousíček). Existují i případy, kdy se tento sufix připojuje k vlastním jménům a stává 

se zde nositelem hypokoristického významu. Jako příklad lze uvést deriváty jako Amelica, 

Anica, (An)ton(h)ico, Joanico, Manelico, Sanica, Zezico, apod.13 (ibid.: 729-730) 

Některá slova zakončená na sufix -ico, -ica jsou dokonce převzatá ze španělštiny. 

Konkrétně se jedná o výrazy jako calçonicos (spodky ustřižené u kolen), centenico (předčasně 

sklizené žito) nebo vilancico (krátká básnická skladba zpívaná během náboženských slavností), 

které ve srovnání s většinou slov zakončených na tento sufix deminutivní význam nemají. 

(Mesquita de Almeida apud. Rio-Torto, 1993: 743) 

 

4.2.10  Sufix -elo, -ela 

 

Sufix -elo, -ela vychází z latinského sufixu -ellus, který v lidové latině vyjadřoval 

zejména deminutivní význam a byl pokládán za velice produktivní. V současném portugalském 

jazyce tento sufix rovněž zastává především deminutivní funkci, nicméně je třeba zmínit, že 

není tak frekventovaný jako jeho latinský předchůdce. Může se podílet na odvozování různých 

 

13 základní podoba těchto antroponym: Amélia, Ana, António, João, Manuel, São (zkrácená verze jména 

Conceição), Zé (zkrácená verze jména José) 
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typů derivátů, a to zejména deminutivních podstatných jmen, výjimečně pak lze narazit i na 

deriváty v podobě atenuativních přídavných jmen a deverbálních agentů. (Rio-Torto,  

1993: 417-418) 

Jako deminutivní sufix je v první řadě nositelem významu „malý“ / „malých rozměrů“ 

a může se připojovat k podstatným jménům, z nichž lze vytvořit deriváty označující zvířata 

jako chibarrela (malá mladá koza), cigarrela (malá cikáda), cobrelo (malá kobra), urselo 

(medvídek, malý medvěd); a deriváty vyznačující se neživotností jako castrelo (malý hrad), 

codelo (malá kůrka), fardelo (malý balík (slámy)), fogarela (ohýnek), fontela (malá studánka, 

pramínek), pontizela (můstek, malý most), ruela/viela (ulička). Případy, kdy se deminutivní 

sufix -elo, -ela připojuje k podstatným jménům označujícím lidské bytosti jsou spíše ojedinělé, 

nicméně existuje několik přídavných jmen, u nichž došlo k substantivizaci, a nyní jsou vnímána 

jako podstatná jména užívaná k rozlišování různých lidských typů. Obvykle se jedná o výrazy 

s negativním nádechem jako coxela(s) (kulhající člověk), doidela(s) (lehkomyslný člověk), 

magricela (vyzáblý člověk) a parvoela (hlupák). V současném portugalském jazyce lze narazit 

i na pozůstatky z dob největšího rozkvětu tohoto sufixu, tzn. z dob pozdní latiny a počátků 

portugalštiny, a to zejména v oblasti onomastiky a toponymie. Ze zmíněného období se 

dochovala například toponyma jako Agrela, Antela, Cabanelas, Campelos, Canelas, Covelo, 

Cravelo, Carrapatelo, Fontelas, Fornelos, Fragosela, Mirandela, Molelos, Mourelo, Negrelos, 

Paradela, Portela, Portuzelo, Quintela, Soutelo, Tinhela, Tondela, Varziela, Vilela. (ibid.: 418) 

 

4.2.11  Sufix -elho, -elha 

 

Sufix -elho, -elha se rovněž řadí mezi sufixy latinského původu, vyvinul se totiž 

z latinského sufixu -iculus. (Cunha, Cintra, 1999: 94). Většina lingvistů ho charakterizuje jako 

deminutivní sufix, který se vyznačuje přítomností jistého depreciativního významu. (Skorge, 

1956: 142-143, Paiva apud. Rio-Torto, 1993: 464). Existují však i autoři, kteří zastávají názor, 

že se jedná o sufix s čistě depreciativním významem. (Maças apud. Rio-Torto, 1993: 464)  
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I přesto, že je tento sufix v současné portugalštině málo produktivní, může se 

kombinovat s relativně širokou škálou slovních základů. Tyto základy mohou označovat jak 

lidské bytosti a zvířata, tak konkrétní objekty, a výjimečně dokonce i nomina actionis a nomina 

essendi. Jak už bylo řečeno, sufix -elho, -elha je běžně nositelem depreciativního významu, 

tzn., že derivátům, které utváří bývají často připisovány jisté negativní rysy, nikoliv pouze 

deminutivní význam. To se děje například u derivátů označující lidské bytosti jako 

empregadelho (špatný zaměstnanec), fidalguelho (směšný šlechtic), pessoelha (bezvýznamná 

osoba), principelho (směšné princátko), apod. Existují však i případy, kdy je tento sufix spjatý 

s kvantitativními vlastnostmi dané lidské bytosti nebo zvířete, a utváří tak deriváty, u nichž 

většinou převládá význam deminutivní. Jako příklad takových derivátů lze uvést výrazy jako 

cachopelha (děvčátko, malá holčička), cachopelho/garotelho/rapazelho (hošík, malý kluk), 

bacorelho (malé selátko), chibelho (malý kozlík) a porquelha (malé prasátko). Čistě 

deminutivní význam má pak sufix -elho, -elha u toponym dochovaných v lidové portugalštině 

v oblasti Minha, Trás-os-Montes, Beirão, Alenteja a Algarve, mezi nimiž lze zmínit například 

Caselho a Fozelha. Lze tedy podotknout, že deminutivní význam v lidové portugalštině 

doposud převládá nad významem depreciativním. (Rio-Torto, 1993: 465-467) 

  

4.2.12  Sufix -ejo, -eja 

 

Původ sufixu -ejo, -eja sahá k latinskému sufixu -ĭculus, který nejprve převzala 

španělština a následně z ní přešel i do portugalštiny. V současnosti se jedná o málo produktivní 

sufix, který zastává zejména deminutivní funkci. (Cunha, Cintra, 1999: 94) Nicméně je nutné 

poznamenat, že se k této deminutivní funkci obvykle navíc připojuje i jistý depreciativní 

význam. (Rio-Torto, 1993: 521) 

Tento deminutivní sufix se může připojovat k různým druhům slovních základů  

a vytvářet tak deriváty označující zvířata jako animalejo (zvířátko, malé zvíře, ale i pitomec), 

salmonejo (malý losos); lidské bytosti jako zagalejo (deminutivum od slova pastýř);  

a především neživé objekty jako algarejo (malá jeskyně), curralejo (malá ohrada), horteja 

(malý sad), lugarejo (malá vesnice), papelejo (bezvýznamný kus papíru) a quintalejo (malý 
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dvorek). Dále lze poznamenat, že v případě, kdy se tento sufix podílí na odvozování výrazů 

označujících zvířata, nemusí být pouze nositelem významu „malý“ / „malých rozměrů“, ale 

také „samice daného zvířete“, což dokládá například slovo pardaleja (samice od vrabce).  

(ibid.: 520) 

 

4.2.13  Sufix -ilho, -ilha 

 

Sufix -ilho, -ilha vychází z latinského sufixu -iculus. (Dicionário Priberam)14 Slova 

zakončená tímto sufixem lze rozdělit do dvou skupin: 1) slova, která nepředstavují portugalské 

deriváty a 2) portugalské deriváty. U první skupiny se většinou jedná o výrazy převzaté 

z kastilštiny, případně francouzštiny. Ke druhé potom náleží deminutivní podstatná jména, 

atenuativní přídavná jména, atenuativně-frekventativní slovesa, a někdy i deverbální agenty  

a denominální přídavná jména, jejichž slovní základy mohou rovněž vycházet ze španělštiny. 

S čímž souvisí fakt, že u celé řady takových slovních základů je navíc obtížné určit, zda se jedná 

o výraz španělského či portugalského původu. (Rio-Torto, 1993: 478-488) 

Jako deminutivní sufix, se sufix -ilho, -ilha obvykle potýká s tím, že mu bývají kromě 

deminutivního významu „malý“ / „malých rozměrů“ navíc přisuzovány i významy odborné 

nebo lexikalizované. Jako příklad lze uvést výrazy jako cabecilha (vůdce skupiny povstalců, 

předseda strany), camilha (pohovka určená k odpočinku), gargantilha (náhrdelník); jejichž 

význam byl lexikalizovaný a jejich deminutivní funkce tak ustoupila do pozadí. Čistě 

deminutivní funkci pak sufix -ilho, -ilha může zastávat pouze ve familiární podobě jazyka 

užívané na venkově v oblasti Minha, Beiry a Alenteja. (Skorge, 1956: 141-142) 

Nejčastěji tento deminutivní sufix vytváří deriváty označující neživé objekty jako 

almofadilha (polštářek, malý polštář), blusilha (blůzka), estampilha (malý obrázek), fornilho 

(malá pec, malá trouba), mantilha (dečka, malá pokrývka), pratilho (talířek), tortilha (dortík, 

 

14 dostupné z: https://dicionario.priberam.org/-ilho (28. 4. 2019) 

https://dicionario.priberam.org/-ilho
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malý dort); zřídkakdy i lidské bytosti jako politiquilho (mizerný politik), u nichž je přítomen  

i jistý pejorativní nádech; a zvířata jako asnilho (malý oslík). (Rio-Torto, 1993: 491-511) 

 

4.2.14  Sufix -alho, -alha 

 

Sufix -alho, -alha byl produktivní hlavně ve 14. a 15. století, postupně se však téměř 

přestal používat a byl nahrazen sufixy -eco, -eca; -ete, -eto, -eta; -ote, -oto, -ota. I přesto, že je 

sufix -alho, -alha především nositelem augmentativního významu, jak už bylo uvedeno v části 

týkající se augmentativních sufixů15, je důležité zmínit také jeho deminutivní funkci. Jako sufix 

deminutivní má totiž rovněž schopnost připojovat se k různým typům slovních základů, a to 

konkrétně ke slovům označujícím zvířata, z nichž vytváří deriváty jako burralho/burricalho 

(malý oslík), canicalho (psíček, psík), porcalho (selátko, malé prase), resgalha (malé dobytče); 

lidské bytosti, z nichž vznikají deriváty jako criançalho (jedinec, který se chová dětinsky), 

gentalha (spodina, lůza), maridalho (špatný manžel), politicalho (mizerný politik), viscondalho 

(směšný vikomt); nebo neživé předměty, kde lze jako výsledný derivát uvést výrazy jako 

artigalho (špatný nezajímavý článek), chancalhos (křusky (staré boty)), chiscalho/cibalho 

(malé množství), espigalho (kukuřičný klas s malým množstvím zrn), mentiralha (malá lež), 

poterringalhas (malá sklenice), tinalha (malý džbánek na víno), trapalho (starý bezcenný hadr). 

U většiny z uvedených příkladů je zjevné, že sufix -alho, -alha není pouze nositelem významu 

„malý“ / „malých rozměrů“, ale také významu s pejorativním nádechem, který je patrný 

zejména u jmen představujících lidské bytosti nebo neživé předměty. Čistě deminutivní 

charakter má pak v případě derivátů označujících zvířata jako například u již zmíněných výrazů 

burralho/burricalho (malý oslík), canicalho (psíček, psík), porcalho (selátko, malé prase), 

resgalha (malé dobytče). Rovněž lze zmínit, že se tento deminutivní sufix běžně nepoužívá ke 

zdrobnění vlastních jmen, a to především z toho důvodu, že je v něm přítomen právě 

pejorativní, případně depreciativní nádech. (Rio-Torto, 1993: 447-454) 

 

15 viz. str. 26 
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4.2.15  Sufix -ete, -eto, -eta 

 

Existují různé hypotézy o původu portugalského sufixu -ete, -eto, -eta. S největší 

pravděpodobností však tento sufix do portugalštiny pronikl z italštiny (existence sufixu -etto,  

-ette), francouzštiny (existence sufixu -et(te)), katalánštiny (existence sufixu -et, -eta) nebo 

aragónštiny (existence sufixu -et, -ete/a). (Rio-Torto, 1993: 766) Nicméně je třeba zmínit, že 

úplný počátek tohoto sufixu sahá až k latinskému sufixu -itta, -ittum. (Cunha apud. Alves,  

2010: 203) 

Sufix -ete, -eto, -eta je v současné portugalštině produktivní pouze při utváření derivátů 

s deminutivním významem. Není však uživateli jazyka užíván tak často jako například 

deminutivní sufixy -inho, -inha; -ito, -ita nebo -ote, -oto, -ota. V poměrně hojném počtu se ale 

vyskytuje u slov převzatých z jiných románských jazyků, což zjevně souvisí s jeho původem. 

(Cunha, Cintra, 1999: 94) V portugalštině tak lze narazit na slova italského původu jako corneta 

(kornet), falsete (falzet, fistule), florete (fleret), opereta (opereta), poemeto (krátká báseň), 

verseto (verš (v Bibli)); a francouzského původu jako baioneta (bajonet), curveta (zatáčka), 

gorjeta (spropitné), tamborete (stolička), vinheta (viňeta). Vliv italštiny a francouzštiny není 

však patrný jen v portugalštině, ale také ve španělštině, do níž tento sufix pronikl v době 

středověké kastilštiny, která poté s největší pravděpodobností ovlivnila právě portugalštinu. 

Dnes se tak v portugalském jazyce vyskytují slova, jimž je připisován právě španělský původ. 

Jedná se například o výrazy jako meseta (meseta, náhorní plošina), moleta (rýha, drážka), 

molinete (ventilátor), soquete (nízká ponožka) a veleta (větrná korouhvička). (Rio-Torto,  

1993: 767-770)  

První zmínky o deminutivním sufixu -ete, -eto, -eta na portugalském území sahají až do 

středověku, kdy se užíval k odvozování antroponym, z nichž byly zaznamenány Calvete  

a Johannete, ale také toponym. Proces utváření toponym pomocí tohoto deminutivního sufixu 

byl častý zejména v oblasti Algarve, kde vznikla označení jako Estorniquete, Marmelete, 

Navete, Barreta, Praceta a Fozeta. V současné době se tento deminutivní sufix připojuje  

k různým typům slovních základů a utváří tak deriváty označující lidské bytosti jako actrizeta 

(špatná herečka), canalheta (velký lump, darebák), doutorzete (špatný lékař), fidalguete 

(směšný šlechtic), ladronete (zlodějíček), malandrete (malý uličník), pequenete (hošík, malý 
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kluk), politiquete (bezvýznamný politik); zvířata jako aguieta (malý orel), burriquete (malý 

oslík), mosquete (malý kůň), perunsete (malý krocan), robalete (malý okoun), salmonete (malý 

losos), sarguete (malý mořan příčnoprutý)16; a především níže zmíněné neživé objekty. 

Nepřipojuje se však ke slovním základům ve formě agentů, nomina essendi, nomina actionis, 

vlastních jmen nebo příslovcí. Rovněž je potřeba zmínit, že některé z derivátů tvořených 

sufixem -ete, -eto, -eta nejsou pouze nositelem čistě deminutivního významu, ale někdy je  

u nich přítomen jistý depreciativní nádech. Konkrétně se to týká některých již zmíněných 

podstatných jmen označujících lidské bytosti jako actrizeta (špatná herečka), canalheta (velký 

lump, darebák), doutorzete (špatný lékař), fidalguete (směšný šlechtic), politiquete 

(bezvýznamný politik); ale i neživé objekty jako artiguete (bezvýznamný článek, krátký článek), 

cheirete (zápach), jornalete (noviny špatné kvality), musiqueta (hudba špatné kvality), roupeta 

(oblečení špatné kvality). Bez negativního nádechu většinou bývají deriváty označující zvířata, 

ale i některé lidské bytosti jako v případě garotete/mocete/rapazete (hošík, malý kluk); nebo 

neživé objekty jako estatueta (soška, malá socha), farolete (majáček, malý maják), ilheta 

(ostrůvek, malý ostrov), palacete (malý palác), saqueta (pytlíček), sineta (zvoneček), toalhete 

(ručníček, malý ručník (na ruce)). Celá řada slov zakončená tímto deminutivním sufixem 

nabyla navíc postupem času různé odborné nebo lexikalizované významy, které zastínily jeho 

původní deminutivní funkci, a stala se tak technickými, případně odbornými termíny. Jako 

příklad lze uvést výrazy luvete (typ rukavice, která chrání oblast záprstí a palec), rancheta 

(jídlo poskytované vojákům a námořníkům), ranheta (nosní hlen), apod. (ibid.: 771-778) 

Také je důležité zmínit, že některé deriváty obsahující tento sufix se mohou navíc od 

svých slovních základů lišit rodem. Změna rodu se může uskutečnit prostřednictvím připojení 

tohoto sufixu ke slovnímu základu buď z ženského (slovní základ) na mužský (derivát), nebo 

z mužského (slovní základ) na ženský (derivát). V prvním případě vznikají deriváty jako 

capeirete (pláštík), facanete (kudlička, malá kudla), pinguete (kapička), pistolete (pistolka, 

malá pistole), rodete (kolečko, malé kolo), apod.; ve druhém pak deriváty jako barrileta (malý 

soudek), carreta (malý vozík se dvěma koly), lagareta (malá lisovna), pandeireta (malá 

tamburína), sineta (zvoneček), trabalheta (bezvýznamná práce), apod. (ibid.: 778) 

 

16 mořan příčnoprutý – mořská ryba 



50 

 

4.2.16  Sufix -(z)ito, -(z)ita 

 

Původ sufixu -(z)ito, -(z)ita není zcela jasný. Existují však dvě základní teze týkající se 

právě jeho původu. Zastánci první z nich (Hornig, Grandgent, Kurylowicz apud. Rio-Torto, 

1993: 757-758) jsou toho názoru, že je jedná o sufix latinského, případně románského původu, 

zatímco zastánci té druhé ho pokládají za sufix cizího původu, a to například původu 

germánského (Diez, Meyer-Lübke, Gamillscheg apud. Rio-Torto, 1993: 758), keltského 

(Hasselrot, Gonzállez Olle apud. Rio-Torto, 1993: 758), apod. V románských jazycích se tento 

sufix začal vyskytovat počínaje 11. stoletím. Postupem času se stal poměrně frekventovaným 

zejména ve španělštině, katalánštině, italštině, francouzštině i portugalštině. Nikde však není 

zaznamenáno, kdy se v portugalském jazyce objevil poprvé, je však více než pravděpodobné, 

že do portugalštiny pronikl ze zmíněných románských jazyků. (Rio-Torto, 1993: 759) 

Sufix -(z)ito, -(z)ita je především nositelem deminutivního a atenuativního významu,  

a většinou se kombinuje se slovními základy ve formě podstatných jmen, přídavných jmen  

a někdy také sloves. Existují ale i případy, kdy se užívá také k odvozování vztažných 

přídavných jmen. V současné portugalštině patří spolu se sufixem -(z)inho, -(z)inha 

k nejproduktivnějším deminutivním sufixům vůbec a největší oblibě se těší především na 

středo-jižním území Portugalska. Může se kombinovat s různými typy podstatných jmen, 

z nichž vytváří deriváty označující lidské bytosti jako fidalguito (malý šlechtic), garotito (hošík, 

malý kluk), irmanito (bratříček), senhorita (malá paní, ale také slečna); zvířata jako cabrita 

(kozička, malá koza), canito/cãozito (psíček, psík), franganito (kuřátko, malé kuře), leitanito 

(malé selátko), zanganito (čmeláček); plody jako maçanita (jablíčko, malé jablko), 

maracotanito (broskvička, malá broskev), melanito (malý cukrový meloun), romanitas 

(granátová jablíčka, malá granátová jablka); části těla jako manita (ručička, malá ručka); 

neživé objekty a události jako balanito (balonek, malý balon), bordanito (malá hůlka), casita 

(domeček, malý domek), chisquito (trošička), exemplozito (malá ukázka), faniquito (menší 

nervové zhroucení), panito (chlebík, malý chléb), saquito (pytlíček); a časová vymezení jako 

manhanita (raníčko). Lze na něj narazit také u deminutiv představujících vlastní jména jako 
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(Isa)Belita, Janito, Manelito/Man(u)elzito, Marianita, Mariazita, Nelito, Tonito, Zezito17,  

a toponym jako Vascanito, Almarjanito. Slovní základy, ke kterým se sufix -(z)ito, -(z)ita 

připojuje, nemusí mít vždy jen podobu podstatných jmen, ale mohou se vyskytovat i ve formě 

jmen přídavných, u nichž čas od času dochází k jejich substantivizaci. Jako příklad derivátů 

odvozených od přídavných jmen lze uvést výrazy jako fresquita (čerstvé dušené maso), 

marianito (druh malého papouška, který se vyskytuje v západní části Brazílie), negrito (krvavé 

chorizo); jejichž deminutivní význam ustoupil do pozadí. Dokonce je zaznamenán případ, kdy 

se sufix -ito, -ita připojuje ke slovesu ve formě gerundia, a to konkrétně ke gerundiu 

passeando18, a vytváří tak jeho deminutivní tvar passeandito. (ibid.: 812-825) 

 

4.2.17  Sufix -ote, -oto, -ota 

 

Ani u sufixu -ote, -oto, -ota nelze uvést přesné údaje týkající se jeho původu, autoři  

u něj však aplikují stejné hypotézy jako v případě sufixu -(z)ito, -(z)ita, tzn., že někteří z nich 

(Hornig, Grandgent, Kurylowicz apud. Rio-Torto, 1993: 757-758) hovoří o jeho latinském, 

případně románském původu, zatímco jiní jsou toho názoru, že se jedná o sufix původu 

germánského (Diez, Meyer-Lübke, Gamillscheg apud. Rio-Torto, 1993: 758), keltského 

(Hasselrot, Gonzállez Olle apud. Rio-Torto, 1993: 758), apod. 

Obvykle se sufix -ote, -oto, -ota užívá při odvozování deminutivních a augmentativních 

podstatných jmen, deminutivně-frekventativních sloves a jmen přídavných. Jako sufix 

s deminutivním významem je v současné portugalštině poměrně produktivní a užívá se 

především v různých nářečích a hovorové portugalštině. Díky své všestrannosti se může 

připojovat k různým typům slovních základů, z nichž vytváří deriváty označující zvířata nebo 

jejich uskupení jako baleote (malá velryba, mládě od velryby), bezerrote (malé telátko), boiote 

 

17 základní podoba těchto antroponym: Isabel, João, Manuel, Mariana, Maria, Nélio, Toni, Zé (zkrácená 

verze jména José) 

18 utvořeno z infinitivu passear (procházet se) 
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(malý vůl, mladý vykastrovaný vůl), franganote/frangote (kuřátko, malé kuře), galarote 

(kohoutek, malý kohout), garrote (tele staré dva až čtyři roky), lebrachote (zajíček, malý zajíc, 

mládě od zajíce), marrote (doposud nevykastrované mladé prase), novilhote (rok a půl starý 

vůl), rebanhote (malé stádo); lidské bytosti jako amigalhote (nedůvěryhodný přítel), 

cavalheirote (mizerný kavalír), fidalgote (pochybný šlechtic), pequeninote/pequenote/rapazote 

(hošík, malý kluk), raparigota (děvčátko, malá holčička), velhote (stařeček); a zejména neživé 

objekty jako ancorote (malá kotva), barcote (malá loďka), casinhota/casota (malý nuzný 

domek), estradota (malá špatná cesta), folhetote (nedůležitý leták), igrejota (kostelík, malý 

kostel), ilhota/ilhote (ostrůvek, malý ostrov), malota/malote (kufřík, malý kufr), pipota/pipote 

(malý soudek), vigota (malý nosník, trámek). Dosud však nejsou zaznamenány žádné deriváty 

odvozené ze slovních zakladů označujících nomina essendi, nomina actionis nebo činitele děje. 

(Rio-Torto, 1993: 837-840) 

U názvů zvířat navíc často prostřednictvím sufixu -ote, -oto, -ota dochází k připojení 

dalšího významu, tzn., že takové deriváty nejsou pouze nositelem významu „malý“ / „malých 

rozměrů“, ale také významů „mladý“ nebo „mládě daného zvířete“ jako u výrazů baleote (malá 

velryba, mládě od velryby), lebrachote (zajíček, malý zajíc, mládě od zajíce); někdy tento sufix 

značí i konkrétní věkový údaj jako v případě garrote (tele staré dva až čtyři roky) a novilhote 

(rok a půl starý vůl), nebo se vztahuje k jistému vývojovému stádiu či reprodukční schopnosti 

daného zvířete jako u názvů boiote (malý vůl, mladý vykastrovaný vůl) či marrote (doposud 

nevykastrované mladé prase). Rovněž je důležité zmínit, že některé deriváty označující neživé 

objekty, bývají mnohdy lexikalizovány a jejich deminutivní význam se tak stává druhotným. 

Jako příklad lze uvést výrazy jako camisote (jemná košile), escadote (pohyblivý žebřík), limote 

(trojhranný pilník), papelota (domek se slaměnou střechou). (ibid.: 838) 

I u deminutiv zakončených sufixem -ote, -oto, -ota může být přítomen negativní nádech. 

Netýká se to však pouze derivátů označujících lidské bytosti jako již zmíněné výrazy 

amigalhote (nedůvěryhodný přítel), cavalheirote (mizerný kavalír), fidalgote (pochybný 

šlechtic); kterým tento deminutivní sufix připisuje jisté depreciativní hodnocení, ale někdy také 

derivátů označujících neživé objekty jako aldeota (malá nepříliš rozvinutá vesnice), estradota 

(malá špatná cesta), folhetote (nedůležitý leták), palavrotas (bezvýznamná slova), vinhote (víno 

horší kvality). (ibid.: 839) 
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Dalším specifikem tohoto deminutivního sufixu je schopnost měnit rod slovního 

základu, ke kterému se připojuje. Lze narazit zejména na případy, kdy má slovní základ podobu 

podstatného jména v ženském rodě, a připojením zmíněného sufixu z něj vzniká derivát v rodě 

mužském. Týká se to výrazů jako ancorote (malá kotva), balote (malá kulka), barcote (malá 

loďka), caixote (malá bedýnka, krabička), ilhote (ostrůvek, malý ostrov), serrote (malé 

pohoří)19. (ibid.: 840) 

Jak už bylo zmíněno, sufix -ote, -oto, -ota může být rovněž nositelem augmentativního 

významu, nicméně deminutivní význam u tohoto sufixu převládá. Jako augmentativní sufix se 

ale užívá hlavně ve sféře neformálního a familiárního jazyka, pro kterou je charakteristická 

přítomnost jisté expresity. Někdy tak bývá součástí derivátů označujících lidské bytosti jako 

meninote (velký dospělý chlapec); zvířata jako bacorote (velké dospělé sele), frangalhote (velké 

dospělé kuře), peixote (ryba střední velikosti); nebo objekty jako barrigote (velké břicho), 

fartote (velká porce), feixota (velký svazek), laçarote (velká nápadná mašle); ale doposud 

nebyly zaznamenány případy, u nichž by se podílel na odvozování výrazů představujících 

nomina actionis, nomina essendi a činitele děje. Zajímavé jsou deriváty, které se vyznačují 

přítomností jak deminutivního, tak atenuativně-augmentativního významu, z nichž lze zmínit 

výrazy jako beberrote (podnapilý člověk, ale i alkoholik) nebo malhoto (palička, ale i velké 

dřevěné kladivo určené k získání dubové kůry). (ibid.: 855-856) 

 

4.2.18  Sufix -isco, -isca 

 

Původ sufixu -isco, -isca není zcela jasný. Většina autorů (Cunha, Cintra, 1999: 95, 

Svobodová, 2014: 25) však uvádí, že se zřejmě jedná o knižní sufix vycházející z latinského 

 

19 odvozeno od slov: âncora (kotva), bala (kulka), barca (loďka, člun), caixa (bedna, krabice), ilha (ostrov), 

serra (pohoří) 
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sufixu -iscus, který pravděpodobně vznikl fúzí řeckého sufixu -iskós a germánského sufixu  

-isk. 

V současné portugalštině je tento sufix málo produktivní a vyskytuje se především  

u derivátů s deminutivním významem. Jako deminutivní sufix se pak užívá převážně v lidovém 

jazyce v oblasti Trás-os-Montes, ale také ve vnitrozemí Beiry, Alenteja a Estremadury. Může 

se podílet na odvozování derivátů označujících zvířata jako andorisco (malá vlaštovka), 

barbisco (malá parma)20, sardanisca (malá hmyzožravá ještěrka); lidské bytosti jako ladrisco 

(bezvýznamný zlodějíček); nebo neživé objekty jako farrapisco (malý cár, malý cucek), 

lugarisco (malá vesnice), varisca (malý proutek). Nejsou však zaznamenány žádné případy, 

kdy by se tento deminutivní sufix připojoval ke slovním základům označujícím nomina 

actionis, nomina essendi nebo činitele děje. (Rio-Torto, 1993: 867) 

 

4.2.19  Sufix -usco, -usca 

 

Ani původ sufixu -usco, -usca nebyl doposud spolehlivě doložen. Nicméně stejně jako 

v případě již zmíněného sufixu -isco, -isca lze uvést, že je i tento sufix většinou autorů (Cunha, 

Cintra, 1999: 95, Svobodová, 2014: 25) pokládán za knižní sufix vycházející z latinského 

sufixu -iscus, který s největší pravděpodobností vznikl spojením řeckého sufixu -iskós 

s germánským sufixem -isk. 

Sufix -usco, -usca je možné charakterizovat jako atenuativně-deminutivní, ale rovněž 

také jako velice málo produktivní. Počet derivátů zakončených tímto sufixem je totiž dost 

nízký. Jako příklad lze uvést výrazy jako fachusco (svazeček, malý svazek) či varusca (malý 

proutek). (Rio-Torto, 1993: 870) 

 

 

20 parma – sladkovodní ryba 
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4.2.20  Sufix -olo, -ola  

 

Jak už bylo řečeno v části věnované augmentativním sufixům21, sufix -olo, -ola bývá 

obvykle charakterizován jako deminutivní sufix s pejorativním nádechem (Cunha, Cintra, 

1999: 95, Svobodová, 2014: 25), přesto někteří autoři zmiňují také jeho augmentativní (Pontes, 

1959: 59-60, Skorge, 1956: 146-149), případně depreciativní funkci (Maçãs, 1967: 10, Skorge, 

1956: 146-149).  

Nejčastěji tedy tento sufix funguje jako nositel deminutivního významu, který se může 

připojovat k různým typům slovních základů a utvářet tak deriváty označující lidské bytosti 

jako barbeirola (špatný holič, nešikovný holič), caixeirola (špatný pokladník, bezvýznamný 

pokladník), carpinteirola (neschopný tesař), sapateirola (špatný švec); zvířata jako galinhola 

(malá sluka, mladá sluka), garçola (malá volavka), passarolo (malý ptáček), sargola (malý 

mořan příčnoprutý, mladý mořan příčnoprutý); a především neživé objekty jako aldeola (malá 

nepříliš rozvinutá vesnice), asneirola (sprosté slovo), bandeirola (vlaječka, malá vlajka), 

caixola (malá bedýnka, krabička), casinhola (malý ubohý domek), chacarola/estanciola (malý 

statek), graçola (urážlivý žertík), igrejola (kostelík, malý kostel), quartolo (soudek, malý sud), 

trapolas (staré hadry), apod. Nikdy však nevytváří deriváty ze slovních základů majících 

podobu vlastních jmen, nomina essendi, nomina actionis a deverbálních agentů. Rovněž lze 

podotknout, že deminutivní sufix -olo, -ola nemusí být vždy pouze nositelem významu  

„malý“ / „malých rozměrů“. Některým derivátům označujícím lidské bytosti, jako například již 

uvedeným výrazům barbeirola (špatný holič, nešikovný holič), caixeirola (špatný pokladník, 

bezvýznamný pokladník), carpinteirola (neschopný tesař), sapateirola (špatný švec); a často  

i neživé objekty, mezi než náleží výše zmíněné příklady jako aldeola (malá nepříliš rozvinutá 

vesnice), asneirola (sprosté slovo), casinhola (malý ubohý domek), graçola (urážlivý žertík), 

trapolas (staré hadry); totiž připisuje jistý pejorativní nádech, a u derivátů označujících zvířata 

jako galinhola (malá sluka, mladá sluka) či sargola (malý mořan příčnoprutý, mladý mořan 

 

21 viz. str. 23-24 
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příčnoprutý) pak představuje menší, případně mladší variantu daného zvířete.  

(Rio-Torto, 1993: 396-398) 

Následkem jeho opotřebení a nízké produktivity v současném portugalském jazyce se 

tento deminutivní sufix stal jedním z prostředků pro vyjádření expresivity, a to zejména 

v oblasti jazyka užívaného mladými mluvčími a jazyka familiárního. Expresivní, někdy  

i apreciativní význam pak má například u derivátů jako cervejola (chutné kvalitní pivo) nebo 

fatiola (chutný krajíc chleba). (ibid.: 398) 

 

4.2.21  Sufix -ulho, -ulha 

 

Sufix -ulho, -ulha se postupně vyvinul z latinského sufixu -ūc(u)lu. Obvykle bývá 

charakterizován jako deminutivní sufix, nicméně někteří autoři (Nunes apud. Rio-Torto,  

1993: 519) zmiňují i jeho případnou augmentativní funkci, kterou plní ve slově pedregulho 

(balvan, ale i štěrk). Jako deminutivní sufix je v současné době pokládán za velmi málo 

produktivní a lze na něj narazit u derivátu bagulho/graúlho (pecičky (u hroznového vína  

a dalších druhů ovoce)). Navíc se předpokládá, že pokud někdy v budoucnu dojde k jeho 

revitalizaci, bude se užívat především jako sufix augmentativní, čemuž už nyní nasvědčuje fakt, 

že nejfrekventovanějším derivátem zakončeným sufixem -ulho, -ulha je právě již zmíněný 

výraz pedregulho (balvan, ale i štěrk), u nějž tento sufix ve většině kontextů plní právě funkci 

augmentativní. (Rio-Torto, 1993: 519) 

 

 

 

 



57 

 

4.2.22  Sufix -aço, -aça 

 

O sufixu -aço, -aça bylo pojednáno už v části zabývající se augmentativními sufixy22, 

nicméně je důležité opět podotknout, že tento sufix není pouze nositelem augmentativního 

významu, ale ojediněle také významu deminutivního. Jako příklad lze uvést výraz fumaça 

(velké množství kouře, ale i malé množství kouře, které lze potáhnout z cigarety, doutníku nebo 

dýmky), který někteří autoři pokládají za derivát, u něhož je sufix -aço, -aça nositelem 

augmentativního významu (Rio-Torto, 1993: 549), zatímco jiní naopak hovoří o deminutivní 

funkci tohoto sufixu (Bechara, 1992: 179). 

 

4.2.23  Sufix -iço, -iça 

 

Sufix -iço, -iça vychází z latinského sufixu -iciu a podílí se zejména na odvozování 

výrazů v podobě deminutivních denominálních podstatných jmen a atenuativních přídavných 

jmen. (Rio-Torto, 1993: 556) 

Jako nositel deminutivního významu není v současné portugalštině příliš produktivní, 

ale i přesto se může připojovat k různým slovním základům a vytvářet tak deriváty označující 

zvířata jako aranhiço (pavouček, malý pavouk), robaliço (malý okoun); neživé objekty jako 

caliça (malé kousky vápna (odpadlé ze zdi)), caniço (tenký ohebný rybářský prut), chamiço 

(malé větvičky na podpal), jornaliço (noviny špatné kvality), lagariça (malá lisovna), 

palhiça/palhiço (drobná sláma), rabiça (řídítka u pluhu); a výjimečně i lidské bytosti jako 

literatiço (špatný literát), u nichž je sufix -iço, -iça doprovázen depreciativním významem. 

V některých případech je navíc nositelem jistého specializovaného významu. Týká se to 

 

22 viz. str. 24-25 
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především výrazů označujících různé stroje, náčiní nebo jejich části jako v případě již 

uvedených derivátů caniço (tenký ohebný rybářský prut) a rabiça (řídítka u pluhu). (ibid.: 557) 

 

4.2.24  Sufix -el 

 

Deminutivní sufix -el vznikl apokopou sufixu -elo, -ela, tzn., že jeho původ stejně jako 

v případě sufixu -elo, -ela sahá až k latinskému sufixu -ellus. V současné portugalštině je tento 

sufix velmi málo produktivní a jsou zaznamenány pouze případy, kdy se připojuje ke jmenným 

slovním základům, z nichž utváří deriváty označující neživé objekty jako canastrel (malý košík 

s uchem), carritel (malý dutý válec), faquinel (kudlička, malá kudla), ranchel (malý ranč), 

saquitel (pytlíček, malý pytlík); neexistují však žádné deriváty, které by představovaly lidské 

bytosti a zvířata. Rovněž lze podotknout, že se nekombinuje s deadjektivními ani deverbálními 

slovními základy. (Rio-Torto, 1993: 440) 

Tento sufix tvoří také součást některých toponym užívaných zejména na území jižního 

Portugalska. Jako příklad lze uvést názvy jako Aljustrel, Ervidel, Mourel, Odiel, Pinhel, Portel, 

Sousel a Turquel. (ibid.: 440) 

 

4.2.25  Sufixy -ebre; -íola; -olho, -olha; -ulo, -ula; -culo, -cula 

 

Záměrem této podkapitoly náležící k části věnované charakteristice jednotlivých 

deminutivních sufixů je alespoň zmínit sufixy -ebre; -íola; -olho, -olha; -ulo, -ula; -culo, -cula. 

Stejně jako v případě augmentativních sufixů -anca; -anzil; -aréu; -asco; -eima; -ona; 

-uço, -uça se jedná o málo frekventované sufixy, u nichž většina autorů uvádí pouhé příklady. 

Následuje tabulka, která existenci těchto sufixů zmíněnými příklady dokládá: 
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sufix příklad 

-ebre casebre (chatrč) 

-íola arteríola (malá arterie) 

-olho, -olha ferrolho (zástrčka (u dveří)) 

-ulo, -ula glóbulo (krvinka), nótula (drobná 

poznámka) 

-culo, -cula corpúsculo (tělísko), radícula (kořínek, 

radikula (zárodek kořínku)) 

Tabulka č. 7 – Výčet málo frekventovaných deminutivních sufixů 

 

Z těchto příkladů vyplývá, že sufix -ebre může být navíc doprovázen jistým pejorativním 

významem, a že sufixy -ulo, -ula; -culo, -cula typicky slouží k vytváření odborných termínů, 

které mají původ v latině. (Svobodová, 2014: 25) 
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5 Systematizace významů 

 

Tato část práce se zaměřuje na systematizaci jednotlivých významů, jejichž nositeli jsou 

právě augmentativní a deminutivní sufixy. Z předchozích kapitol je patrné, že tyto sufixy 

mohou nejen měnit základní význam slova, tedy denotát, ale také vyjadřovat různý stupeň 

velikosti, připojovat pozitivní a negativní konotace, nebo vyjadřovat větší či menší míru 

intenzity dané vlastnosti nebo procesu. 

 

5.1 Vyjádření stupně velikosti 

 

Vyjádření stupně velikosti bývá obvykle pokládáno za základní funkci augmentativních 

a deminutivních sufixů, které jsou v první řadě nositeli významů „velký“ / „velkých rozměrů“, 

v případě těch augmentativních, a „malý“ / „malých rozměrů“, v případě těch deminutivních. 

Rovněž lze podotknout, že stupeň velikosti je patrný zejména u derivátů ve formě podstatných 

jmen utvořených připojením augmentativních a deminutivních sufixů ke slovnímu základu, 

nikoliv však u derivátů v podobě jmen přídavných. 

 

5.1.1 Augmentativní význam 

 

Nositelem augmentativního významu, tzn. významu „velký“ / „velkých rozměrů“, jsou 

tedy, jak už bylo řečeno, sufixy augmentativní, pomocí nichž vznikají deriváty s tímto 

významem označující zejména lidské bytosti, zvířata i neživé objekty.  

Na odvozování slov představujících lidské bytosti se nejčastěji podílí augmentativní 

sufixy -(z)ão; -orro, -orra; -olo, -ola; -aço, -aça; prostřednictvím kterých vznikly výrazy jako 

amigalhão (velký přítel), beatorro (svatoušek), pecadoraço (velký hříšník), rapazola (velký 
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chlapec), apod. Ke vzniku derivátů označujících zvířata pak dochází zejména díky sufixům  

-(z)ão; -orro, -orra; -az; -olo, -ola; -aço, -aça; alho, -alha; -(z)arrão; které se vyskytují 

například ve slovech bestalho (velké zvíře), gatarrão/gatorro (velká kočka), macacão (velká 

opice), passarola (velký pták) a porcaço (velké prase). K utváření derivátů označujících neživé 

objekty nebo části těla dochází užitím většiny augmentativních sufixů. Patří k nim především 

sufixy -(z)ão; -arro, -arra; -orro, -orra; -az; -olo, -ola; -aço, -aça; -alho, -alha; -ázio; -arraz; 

-alhaz přítomné ve výrazech jako beiçola (velký ret), bola (velký míč), cabeçalho (velká hlava), 

facalhaz (velká kudla), mãozorra/manzorra (velká ruka), naviarra (velký člun, velká loďka), 

apod. 

 

5.1.2 Deminutivní význam 

 

Opakem augmentativního významu je význam deminutivní, tedy význam  

„malý“ / „malých rozměrů“, jehož nositelem jsou pak sufixy deminutivní. Na tento význam lze 

opět narazit u derivátů představujících jak lidské bytosti, tak zvířata i neživé objekty.  

Při odvozování slov označujících lidské bytosti se uplatňují především deminutivní 

sufixy -(z)inho, -(z)inha; -icho, -icha; -eco, -eca; -ico, -ica; -elho, -elha; -ete, -eto, -eta; -(z)ito, 

-(z)ita; -ote, -oto, -ota obsažené ve výrazech jako cachopelha/raparigota (děvčátko, malá 

holčička), cachopico (malý klučina), criancinha (malé dítko), garoticho/garotito/rapazeco 

(hošík, malý kluk), malandrete (malý uličník), apod. U derivátů spjatých se zvířaty pak 

převládají sufixy -(z)inho, -(z)inha; -(z)im; -acho, -acha; -icho, -icha; -ucho, -ucha; -eco, -eca; 

-ico, -ica; -elo, -ela; -elho, -elha; -ejo, -eja; -ilho, -ilha; -alho, -alha; -ete, -eto, -eta; -(z)ito,  

-(z)ita; -ote, -oto, -ota; -isco, -isca; -olo, -ola; -iço, iça; pomocí nichž byla odvozena označení 

jako andorisco (malá vlaštovka), asnilho/burralho (malý oslík), bezerrote (malé telátko), 

chibelho (malý kozlík), cigarrela (malá cikáda), lobacho (vlček, malý vlk), passarolo (malý 

ptáček), perunsete (malý krocan), toirico (býček, malý býk), apod. Nejpočetnější skupinu s čistě 

deminutivním významem však zastupují deriváty označující neživé objekty, mezi nimiž lze 

opět narazit na výrazy představující části těla, utvářené připojením většiny deminutivních 

sufixů, a to konkrétně sufixů -(z)inho, -(z)inha; -ino, -ina; -(z)im; -acho, -acha; -icho, -icha;  



62 

 

-ucho, -ucha; -eco, -eca; -ico, -ica; -elo, -ela; -ejo, -eja; -ilho, -ilha; -alho, -alha; -ete, -eto,  

-eta; -(z)ito, -(z)ita; -ote, -oto, -ota; -isco, -isca; -usco, -usca; -olo, -ola a -el, ke slovnímu 

základu. Jedná se o deriváty jako almofadilha (polštářek, malý polštář), bandeirola (vlaječka, 

malá vlajka), barrilzicho (malý soudek), cadeirinha (židlička), castrelo (malý hrad), 

casita/casucha (domeček, malý domek), copeco (malá sklenička), manita (ručička, malá ručka), 

olhico (očičko) a tamborim (bubínek, malý buben). 

 

5.2 Změna denotátu 

 

Připojením augmentativních a deminutivních sufixů ke slovnímu základu může 

v některých případech docházet také ke změně základního významu, tedy denotátu, daného 

výrazu. V portugalštině tak lze narazit na deriváty, u nichž jsou tyto sufixy nositeli různých 

odborných a lexikalizovaných významů. Jejich původní význam, tedy význam  

„velký“ / „velkých rozměrů“ a „malý“ / „malých rozměrů“, nebývá většinou přítomen ani  

u slov přejatých z jiných jazyků, a to zejména z italštiny, francouzštiny a španělštiny. Ke změně 

původního významu dochází i u některých výrazů označujících zvířata, kde mohou být 

augmentativní a deminutivní sufixy nositeli významů „samec“, „samice“, „mládě daného 

zvířete“ a „jedinec mladého věku“ či značí konkrétní věkový údaj, vývojové stadium nebo 

reprodukční schopnosti daného zvířete. 

 

5.2.1 Odborné a lexikalizované významy 

 

Ke vzniku derivátů, u nichž jsou augmentativní a deminutivní sufixy nositeli různých 

odborných a lexikalizovaných významů, dochází především užitím deminutivních sufixů  

-(z)im; -ilho, -ilha; -ete, -eto, -eta; -ote, -oto, -ota; -iço, -iça; pomocí nichž byly odvozeny 

výrazy jako boquim (náustek užívaný u dechových nástrojů, odvozeno od boca (ústa)), 

cabecilha (vůdce skupiny povstalců, předseda strany; odvozeno od cabeça (hlava)), camilha 
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(pohovka určená k odpočinku, odvozeno od cama (postel)), escadote (pohyblivý žebřík, 

odvozeno od escada (schody)), estufim (skleněný poklop na zakrytí rostlin, malý skleník; 

odvozeno od estufa (skleník)), gargantilha (náhrdelník, odvozeno od garganta (krk)), apod.  

Z příkladů je zjevné, že tyto sufixy úplně ztratily svůj původní deminutivní význam, a získaly 

významy nové. Rovněž lze konstatovat, že u většiny slov s odborným a lexikalizovaným 

významem odvozených prostřednictvím augmentativních a deminutivních sufixů dochází 

k posunu významu především na základě metaforické podobnosti. 

 

5.2.2 Výrazy převzaté z jiných jazyků 

 

Ani slova přejatá z jiných jazyků obvykle nemívají augmentativní a deminutivní 

význam, tzn. význam „velký“ / „velkých rozměrů“ a „malý“ / „malých rozměrů“. Jedná se 

zejména o výrazy obsahující deminutivní sufixy -ino, -ina; -acho, -acha; -ico, -ica; -ete, -eto, 

-eta převzaté z italštiny, francouzštiny a španělštiny. Z italštiny pochází slova jako andantino 

(andantino), concertina (concertina), falsete (falzet, fistule), opereta (opereta), verseto (verš  

(v Bibli)); z francouzštiny slova jako curveta (zatáčka), gorjeta (spropitné), letrina (iniciála), 

tetina (dudlík od kojenecké láhve), vinheta (viňeta); a španělštiny slova jako barretina (typ 

vlněná čepice původem z Katalánska), centenico (předčasně sklizené žito), penacho (chocholka 

(u ptáků)), plumacho (ozdoba zhotovená z peří určená pro koně), vilancico (krátká básnická 

skladba zpívaná během náboženských slavností), apod. 

 

5.2.3 Výrazy označující zvířata 

 

Součástí portugalské slovní zásoby jsou i výrazy označující zvířata, u nichž mohou být 

augmentativní a deminutivní sufixy navíc nositeli významů „samec“, „samice“, „mládě daného 

zvířete“ a „jedinec mladého věku“, a v některých případech dokonce značí konkrétní věkový 

údaj, vývojové stadium nebo reprodukční schopnosti daného zvířete. Takovou schopnost mají 
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zejména augmentativní sufixy -ão; -arro, -arra; které jsou součástí výrazů jako aranhão (samec 

od pavouka), chibarra (malá mladá koza), chibarro (malý mladý (často vykastrovaný) kozel), 

gansão (houser), lebrão (samec od zajíce); a deminutivní sufixy -acho, -acha; -eco, -eca; -elo, 

-ela; -ejo, -eja; -ote, -oto, -ota; -olo, -ola utvářející deriváty jako baleote (malá velryba, mládě 

od velryby), corvacha (malý/á havran/vrána, ale také samička od havrana/vrány), garrote (tele 

staré dva až čtyři roky), lebracho/lebrachote (zajíček, malý zajíc, ale i mládě od zajíce), marrote 

(doposud nevykastrované mladé prase), novilhote (rok a půl starý vůl), pardaleja (samice od 

vrabce), apod. 

 

5.3 Připojené konotace 

 

Augmentativní a deminutivní sufixy nemusí být vždy pouze nositeli významů  

„velký“ / „velkých rozměrů“ nebo „malý“ / „malých rozměrů“. Často bývají navíc doprovázeny 

různými pozitivními a negativními konotacemi, které mohou mít jistý apreciativní či 

depreciativní nádech. 

 

5.3.1 Apreciativní hodnocení 

 

Apreciativní hodnocení mohou výrazům dodávat jak sufixy augmentativní, tak  

i deminutivní. Nicméně lze podotknout, že v případě, kdy jde mluvčímu o vyjádření pozitivních 

rysů je frekventovanější užití sufixů deminutivních.  

Z předchozích částí této práce je zjevné, že apreciativní nádech mívají především 

deriváty označující lidské bytosti. Některé z těchto sufixů tedy umožňují vyjádřit blízkost, 

přívětivost a empatický vztah mluvčího k jiné osobě, k čemuž velice často dochází u výrazů 

označujících členy rodiny. Takovou schopnost mají například deminutivní sufixy -inho, -inha; 

-icho, -icha; -ico, -ica; -(z)ito, -(z)ita; které se podílí na tvorbě derivátů jako avozica (babička), 
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avozinho (dědeček), irmanito (bratříček), mãezinha (maminka), neticha (vnoučátko (vnučka)), 

netico (vnoučátko), paizico/paizinho (tatínek). Časté je rovněž odvozování antroponym, u nichž 

bývají augmentativní a deminutivní sufixy obvykle doprovázeny významem hypokoristickým, 

tzn. významem apelativním, jehož záměrem je vyjadřovat náklonnost mluvčího k další osobě. 

Týká se to například deminutivních sufixů -ucho, -ucha; -eco, -eca; -ico, -ica; -(z)ito, -(z)ita; 

prostřednictvím kterých lze odvodit vlastní jména jako Amelica, Anica, Deco, Flaveco, 

Guiducha, (Isa)Belita, Janito/Joanico, Leco, Maneco, Manelico, Man(el)ucha, Marianita, 

Mariazita, Minducha, Nelito, Sanica, Tonito, Zezico/Zezito; ale také augmentativního sufixu  

-ão, který se v brazilské variantě portugalštiny může podílet na odvozování antroponym 

označujících některé proslulé fotbalisty jako jsou Geraldão, Luisão, Reinaldão, Tomasão, apod. 

Prostřednictvím augmentativního sufixu -aço, -aça lze vyjádřit i jisté kvality a důležitost 

označované osoby, což je patrné u výrazů jako campeiraço (zručný a zkušený rolník), 

estudantaço (dobrý student), fidalgaço (významný šlechtic) a mestraço (člověk, který odvádí 

dobře svou práci; zručný mistr).  

Existuje i několik případů, kdy je apreciativní rys přítomen také u derivátů označujících 

neživé objekty. Jedná se například o výrazy odvozené pomocí deminutivního sufixu -olo, -ola 

jako cervejola (chutné kvalitní pivo) nebo fatiola (chutný krajíc chleba). 

K derivátům s jistým apreciativním nádechem se řadí také výrazy odvozené 

prostřednictvím některých deminutivních sufixů, které slouží k obecnému zjemnění daného 

výrazu a vyjádření jakési afektivnosti. Takové deriváty obvykle nemívají pozitivnější vyznění, 

záměrem mluvčího je totiž dát najevo svůj citový vztah k příslušné osobě či objektu. Lze na ně 

narazit při každodenní komunikaci, tzn., že se užívají především v jazyce mluveném. Příkladem 

je třeba věta Vou tomar um cafezinho. (Dám si kafíčko.). 
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5.3.2 Depreciativní hodnocení 

 

Co se týče depreciativního hodnocení, může být stejně jako hodnocení apreciativní 

vyjádřeno připojením některých augmentativních a deminutivních sufixů ke slovním základům, 

které nejčastěji označují lidské bytosti nebo neživé objekty.  

U derivátů označujících lidské bytosti tak může být patrný výrazný pejorativní nádech, 

který se zakládá na zdůraznění jisté negativně vnímané vlastnosti, která je dané osobě vlastní. 

Schopnost vytvářet takové deriváty mají například augmentativní sufixy -ão; -orro, -orra; -olo, 

-ola; -alho, -alha; u nichž lze uvést příklady jako amigalhote (nedůvěryhodný přítel), 

beatorro/santão/santarrão/santilão (svatoušek), criançola/garotola (chlapec, který už není 

dítě, ale jako dítě se stále chová; mladý nerozumný muž), desmanchadão (velký lajdák), 

estupidarrão (velký hlupák); ale i celá řada sufixů deminutivních, mezi než náleží sufixy  

-icho, -icha; -eco, -eca; -elo, -ela; -alho, -alha; -ete, -eto, -eta; -ote, -oto, -ota; které se podílí 

na utváření derivátů jako almanicha (krutý člověk), canalheca/canalheta (velký lump, darebák), 

doidela(s) (lehkomyslný člověk), parvoela (hlupák), amigalhote (nedůvěryhodný přítel). Může 

jít i o vyjádření nedostatku kvalifikace či nadání pro jisté pole působnosti nebo povolání. 

Nositelem takového významu jsou augmentativní sufixy -aço, -aça; -astro, -astra obsažené ve 

výrazech jako criticastro (mizerný kritik), medicastro (člověk, který se pokládá za lékaře, aniž 

by vystudoval medicínu; šarlatán), poetaço/poetastro (špatný básník), politicastro (mizerný 

politik), professoraço (špatný profesor, špatný učitel); ale i sufixy deminutivní jako -icho,  

-icha; -eco, -eca; -elho, -elha; -ilho, -ilha; -alho, -alha; -ete, -eto, -eta; -ote, -oto, -ota; -olo,  

-ola; -iço, -iça; které jsou součástí derivátů jako barbeirola (špatný holič, nešikovný holič), 

carpinteirola (neschopný tesař), doutoreco/doutorzete (špatný lékař), escritoreco (špatný 

spisovatel), literaticho/literatico (špatný literát), politicalho/politiquilho (mizerný politik), 

maridalho (špatný manžel). Lze se setkat i s výrazy, u nichž některé augmentativní  

a deminutivní sufixy značí nízké sociální postavení nebo jsou nositeli významů 

„bezvýznamný“, „směšný“. Ke slovnímu základu se za tímto účelem připojují augmentativní 

sufixy -aço, -aça a deminutivní sufixy -inho, -inha; -acho, -acha; -eco, -eca; -ico, -ica; -elho, 

-elha; alho, -alha; -ete, -eto, -eta; -isco, -isca; které se podílí na utváření derivátů jako 

fidalguelho/fidalguete (směšný šlechtic), gentaça/gentalha/populacho/poveco/vulgacho (lůza, 

chátra), homico (človíček, ale i bezvýznamný člověk), pessoelha (bezvýznamná osoba), 
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politiquete (bezvýznamný politik). Dále existují augmentativa a deminutiva označující zvířata, 

která mohou být v určitých kontextech aplikována také na lidské bytosti. V takových případech 

jsou však doprovázena silným pejorativním nádechem, což je zjevné u výrazů jako animalaço 

(velké zvíře, ale i velký hlupák), animalejo (zvířátko, malé zvíře, ale i pitomec), cabronaz (velký 

kozel, ale také velký šmejd), apod. 

Jak už bylo řečeno, augmentativní a deminutivní sufixy, které jsou navíc nositeli 

depreciativního hodnocení, neutváří pouze deriváty označující lidské bytosti, ale i neživé 

objekty. Jedná se zejména o augmentativní sufixy -arro, -arra; -aço, -aça; -alhão; -ázio; jejichž 

prostřednictvím vznikly deriváty jako bocarra (velká pusa, ale i velká huba), dramalhão 

(drama špatné kvality), folhetázio (brožura špatné kvality), vinhaço/a (špatné víno), apod.; ale 

i deminutivní sufixy -ucho, -ucha; -ejo, -eja; -alho, -alha; -ete, -eto, -eta; -ote, -oto, -ota; -olo, 

-ola; -iço, -iça; -ebre; které jsou součástí výrazů jako aldeota/aldeola (malá nepříliš rozvinutá 

vesnice), artigalho (špatný nezajímavý článek), chancalhos (křusky (staré boty)), 

jornalete/jornaliço (noviny špatné kvality), musiqueta (hudba špatné kvality), palavrotas 

(bezvýznamná slova), trabalheta (bezvýznamná práce), apod. 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že depreciativní hodnocení je rovnoměrně 

vyjadřováno jak sufixy augmentativními, tak sufixy deminutivními. A to i přesto, že 

v celkovém součtu je počet deminutivních sufixů, bez ohledu na jejich význam, v portugalském 

jazyce vyšší než počet sufixů augmentativních. 

 

5.4 Vyjádření intenzity dané vlastnosti/procesu 

 

Další funkcí celé řady augmentativních a deminutivních sufixů je vyjadřovat větší či 

menší míru intenzity dané vlastnosti. Takovou schopnost mají zejména v případě, kdy se 

připojují ke slovním základům, z nichž utváří deriváty v podobě přídavných jmen, což dokládá 

následující tabulka: 
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 sufix příklad 

 

 

augmentativní sufixy 

 

-ão bonitão (velmi pěkný) 

-orro, -orra velhorro (velmi starý) 

-az tolaz (velmi hloupý) 

-olo, -ola vadiola (velmi líný) 

-aço, -aça testudaço (velmi tvrdohlavý) 

-alho, -alha pequenalho (velmi malý) 

-ázio durázio (velmi tvrdý, velmi 

vyzrálý)23 

 

 

 

deminutivní sufixy 

-(z)inho, -(z)inha pobrezinho (velmi chudý) 

-acho, -acha vivaracho (velmi živý, velmi 

čilý) 

-echo, -echa curtecho (velmi krátký) 

-icho, -icha delgadicho (velmi štíhlý) 

-ucho, -ucha gorducho (trochu tlustý) 

-ico, -ica ralico (trochu zvláštní) 

-ete, -eto, -eta doudete (trochu bláznivý, 

trochu šílený) 

-(z)ito, -(z)ita carito (trochu drahý) 

-ote, -oto, -ota pesadote (trochu těžký) 

-usco, -usca velhusco (velmi starý) 

-iço, -iça vermelhiço (načervenalý) 

Tabulka č. 8 – Augmentativa a deminutiva ve formě přídavných jmen 

 

 

23 přídavné jméno užívané ve spojení s plody, které mají tvrdou kůru/skořápku, nebo s jedincem zralého věku 
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Z uvedených příkladů je zjevné, že augmentativní sufixy vyjadřují především větší míru 

intenzity dané vlastnosti, zatímco ty deminutivní se běžné užívají pro vyjádření větší i menší 

míry intenzity dané vlastnosti. 

V souvislosti s deriváty ve formě přídavných jmen lze rovněž zmínit, že u nich poměrně 

často dochází k jejich substantivizaci, a to zejména v případě, kdy dané výrazy označují lidské 

bytosti. Jedná se například o deriváty jako leigarraz (velmi laický, velký laik), parvajola (velmi 

hloupý, velký hlupák), pequenito (velmi malý, malé dítko), ricaço (velmi bohatý, velmi bohatý 

člověk), toleirão (velmi hloupý, velký hlupák), velhorro/velhote/velhusco (velmi starý, velmi 

starý člověk), apod. 

Jistou míru intenzity pak lze sledovat i u některých sloves odvozených pomocí 

následujících slovesných deminutivních sufixů doplněných o jednotlivé příklady (Rio-Torto, 

1993): 

 

sufix  příklad 

-inhar chuvinhar/chovinhar (poprchávat) 

-ichar namorichar (mít s někým krátký a 

bezvýznamný milostný vztah) 

-icar bebericar (popíjet) 

-ejar voejar (poletovat) 

-alhar conversalhar (tlachat) 

-itar dormitar (pospávat, podřimovat) 

-iscar comiscar (uždibovat) 

Tabulka č. 9 – Výčet slovesných deminutivních sufixů 

 

Z tabulky vyplývá, že tyto slovesné deminutivní sufixy mohou mít význam frekvence nebo 

menší intenzity popisovaného procesu a v případě slovesa namorichar (mít s někým krátký  

a bezvýznamný milostný vztah) je navíc patrný i jistý pejorativní nádech. 
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6 Závěr 

 

Problematice augmentativních a deminutivních sufixů je v portugalském jazyce 

věnována poměrně malá pozornost, což se může zdát paradoxní vzhledem k jejich hojnému 

užití. 

Na základě našich pozorování lze konstatovat, že celá řada význačných lingvistů ve 

svých gramatikách uvádí pouze ty nejfrekventovanější augmentativní a deminutivní sufixy,  

a to zejména augmentativní sufix -(z)ão a deminutivní sufix -(z)inho, doplněné o několik málo 

příkladů, ale už se dále detailněji nezaobírá jejich původem ani formálním či sémantickým 

aspektem, který sehrává důležitou roli v této studii. 

Co se týče formálního hlediska těchto pragmatických sufixů, zjistili jsme, že se mohou 

připojovat k různým slovním druhům, což může mít rovněž vliv na jejich význam. Zatímco 

augmentativní sufixy se pojí výhradně s podstatnými a přídavnými jmény, případně slovesnými 

kořeny, a vytváří pouze nominální deriváty, deminutivní sufixy se mohou pojit jak 

s podstatnými jmény a přídavnými jmény, tak slovesy, a výjimečně také příslovci, zájmeny 

nebo citoslovci, a podílet se tak na odvozování výrazů ve formě zmíněných slovních druhů. 

V případě, kdy je výsledným derivátem podstatné jméno, vyjadřují tyto sufixy obvykle stupeň 

velikosti (naviarra (velký člun, velká loďka), cadeirinha (židlička)), u přídavných jmen pak 

označují intenzitu dané vlastnosti (testudaço (velmi tvrdohlavý), ralico (trochu zvláštní)),  

u sloves bývají nositeli významu frekvence nebo menší intenzity popisovaného procesu 

(comiscar (uždibovat)), a u příslovcí (pertinho (blizoučko)), zájmen (elezinho (on)) a citoslovcí 

(adeuzinho (nashledanou)) je nejčastějším záměrem mluvčího příslušný výraz zdůraznit nebo 

zjemnit. 

Setkali jsme se i s případy, kdy může připojení augmentativního nebo deminutivního 

sufixu ovlivnit morfologické kategorie výchozího slova. Některé z těchto sufixů mají totiž 

schopnost měnit rod jména, ke kterému se připínají, a vytvářet tak ze slovního základu 

v mužském rodě derivát v rodě ženském (ze slova trabalho (práce) byl tímto způsobem 

odvozen derivát trabalheta (bezvýznamná práce)) a naopak (ze slova ilha (ostrov) došlo ke 

vzniku výrazu ilhote (ostrůvek, malý ostrov)). 
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Během analýzy jednotlivých příkladů se rovněž ukázalo, že připojování těchto sufixů 

ke slovním základům neprobíhá úplně nahodile, ale že může být podmíněno různými faktory,  

a to zejména slovním druhem výchozího výrazu nebo jeho sémantickým významem.  

Narazili jsme také na výrazy obsahující sufixy, které bývají pokládány za sufixy 

složené, a to z toho důvodu, že k jejich vzniku došlo spojením dvou augmentativních sufixů. 

Takovou kumulaci sufixů se stejným významem lze vnímat jako projev určité jazykové 

redundance patrné například ve slově homenzarrão (statný muž).  

V případě sémantického aspektu augmentativních a deminutivních sufixů se nám 

podařilo potvrdit hypotézu, že augmentativní a deminutivní sufixy nejsou vždy pouze nositeli 

významů „velký“ / „velkých rozměrů“, v případě těch augmentativních, a „malý“ / „malých 

rozměrů“, v případě těch deminutivních, ale že se rovněž mohou podílet na změně denotátu 

daného výrazu, k čemuž dochází především u odborných a lexikalizovaných výrazů, výrazů 

převzatých z jiných jazyků, a dokonce i některých výrazů označujících zvířata. U odborných  

a lexikalizovaných výrazů, a výrazů převzatých z jiných jazyků, tedy z italštiny, francouzštiny 

a španělštiny, se setkáváme se sufixy deminutivními, zatímco k odvozování slov označujících 

zvířata může docházet prostřednictvím obou skupin těchto sufixů, které v takovém případě 

bývají nositeli významů „samec“, „samice“, „mládě daného zvířete“ nebo „jedinec mladého 

věku“. 

Dále jsme došli k závěru, že augmentativní a deminutivní sufixy bývají velice často 

doprovázeny různými konotacemi, ať už pozitivními či negativními, a vyjadřují tak apreciativní 

nebo depreciativní hodnocení, a to zejména při utváření derivátů označujících lidské bytosti  

a někdy i neživé objekty. Apreciativní hodnocení je většinou vázáno na sufixy deminutivní, 

které mají mimo jiného schopnost vyjádřit blízkost, přívětivost, empatický vztah mluvčího 

k jiné osobě nebo obecné zjemnění příslušného výrazu či jakousi afektivnost. Hodnocení 

depreciativní je pak rovnoměrně vyjadřováno jak sufixy augmentativními, tak sufixy 

deminutivními, a zakládá se především na zdůraznění jisté negativně vnímané vlastnosti, 

vyjádření nedostatku kvalifikace či nadání pro danou oblast působnosti, nízkého sociálního 

postavení nebo významu „bezvýznamný“, „směšný“. 

Následující zjištění plynoucí z provedené analýzy souvisí se schopností 

augmentativních a deminutivních sufixů vyjadřovat větší či menší intenzitu dané vlastnosti, 
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respektive procesu. Zjistili jsme totiž, že takovou funkci mají pouze v případě, kdy jsou součástí 

derivátů ve formě přídavných jmen, které však bývají velice často substantizovány, nebo sloves. 

Na odvozování takových přídavných jmen se mohou podílet obě skupiny zmíněných sufixů, 

tzn., že je u nich možné vyjádřit jak větší, tak menší intenzitu popisované vlastnosti, zatímco 

při utváření derivátů v podobě sloves lze uplatnit pouze slovesné sufixy deminutivní, které mají 

význam frekvence nebo menší intenzity popisovaného procesu. 

Poslední poznatek, který nelze opomenout, se týká rozdílů v chování, které některé 

augmentativní a deminutivní sufixy vykazují. Jak už bylo několikrát řečeno, primární funkcí 

augmentativních sufixů je vytvářet zveličené názvy, zatímco těch deminutivních názvy 

zdrobnělé. Deminutivní sufixy mají navíc, na rozdíl od sufixů augmentativních, schopnost 

vyjadřovat intenzitu v obecném slova smyslu, a tím pádem mohou mít augmentativní vyznění 

i u neutrálních slov (branquinho (hodně bílý)). Rovněž lze zmínit, že některé deminutivní sufixy 

se dokonce podílí na odvozování odborných termínů, které mají svůj původ v latině (glóbulo 

(krvinka)), čehož augmentativní sufixy schopné nejsou. 

Z výše zmíněného tak vyplývá, že augmentativní a deminutivní sufixy se chovají 

opravdu spíše jako sufixy, nikoliv jako koncovky, což dokazuje zejména fakt, že se význam 

celé řady augmentativ a deminutiv liší od původního významu slov, z nichž byly odvozeny. 
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Resumé 

 

Diplomová práce Deminutivní a augmentativní sufixy v portugalštině si klade za cíl 

dokázat, že augmentativní a deminutivní sufixy nejsou vždy pouze nositeli významů  

„velký“ / „velkých rozměrů“, v případě těch augmentativních, a „malý“ / „malých rozměrů“, 

v případě těch deminutivních, a že mohou být navíc doprovázeny různými konotacemi. 

Poznatky čerpáme zejména z gramatik a další literatury portugalsky píšících autorů, kteří se 

touto problematikou zabývají. Náleží k nim také význačná lingvistka Graça Rio-Torto, jejíž 

studie Formação de palavras em português: Aspectos da construção de avaliativos (1993) má 

pro tuto práci zásadní význam. 

Práce sestává z několika částí. V první části je čtenář obeznámen s terminologií týkající 

se tématu morfému v portugalském jazyce obecně. Pozornost je věnována hlavně rozdílu mezi 

sufixem a koncovkou, a také klasifikaci augmentativních a deminutivních morfémů dle 

jednotlivých autorů. Následující dvě části poskytují výčty konkrétních augmentativních  

a deminutivních sufixů sestavené na základě dostupných gramatik, a rovněž je v nich detailně 

rozebrán jejich původ a specifika.  

Poslední, a zároveň nejdůležitejší část studie je zaměřena na sémantický aspekt 

portugalských augmentativ a deminutiv, o nichž bylo pojednáno v kapitolách předchozích. 

Konkrétně se jedná o systematizaci jejich významů vytvořené na základě námi provedené 

analýzy.  

Studie tedy představuje nejen augmentativní a deminutivní významy jednotlivých 

sufixů, ale rovněž se zaobírá jejich dalšími funkcemi, k nimž se řadí především změna denotátu 

příslušného výrazu, připojení různých konotací a také vyjádření intenzity dané vlastnosti, 

respektive procesu. 
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Resumo 

 

A dissertação de mestrado Os sufixos diminutivos e aumentativos em português objetiva 

comprovar que os sufixos aumentativos e diminutivos não são sempre somente os portadores 

dos significados "grande" / "das dimensões grandes", no caso dos sufixos aumentativos,  

e "pequeno" / "das dimensões pequenas", no caso dos sufixos diminutivos, e que ademais 

podem ser acompanhados de várias conotações. Aproveitamos sobretudo dos conhecimentos 

presentes nas gramáticas e em outras obras escritas em português pelos autores que se ocupam 

desta problemática, entre os quais podemos contar também a linguista significativa  

Graça Rio-Torto cujo estudo denominado Formação de palavras em português: Aspectos da 

construção de avaliativos (1993) tem a importância fundamental para este trabalho. 

O trabalho consta de várias partes. Na primeira parte o leitor é informado acerca da 

terminologia relacionada com o tema de morfema na língua portuguesa em geral. A atenção  

é principalmente prestada à diferença entre o sufixo e a desinência, e também à classificação 

dos morfemas aumentativos e diminutivos segundo diferentes autores. As duas partes seguintes 

proporcionam as listas dos sufixos aumentativos e diminutivos concretos compiladas com base 

nas gramáticas disponíveis. Além disso, são também discutidos os assuntos que se referem  

à origem e às especificações dos sufixos já mencionados.  

A última, e ao mesmo tempo a mais importante parte do estudo concentra-se no aspeto 

semântico dos aumentativos e diminutivos portugueses os quais foram tratados nos capítulos 

anteriores. Concretamente se trata da sistematização dos seus significados criada com base na 

análise realizada por nós. 

Então, o estudo representa não só os significados aumentativos e diminutivos dos 

sufixos individuais, mas soluciona também as suas outras funções, às quais pertencem 

especialmente a mudança de denotação de certa palavra, o ajuntamento de diversas conotações 

e, por último, a expressão de intensidade de certa propriedade, respetivamente de certo 

processo. 
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