
termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

TERMÍN
CVIČEBNICE/UČEBNICE JAZYKA 

ČESKÉHO

UČEBNÍ TEXT JAZYKA ČESKÉHO 

PRO ODBORNÁ UČILIŠTĚ A 

UČŇOVSKÉ ŠKOLY

UČEBNICE JAZYKA ČESKÉHO PRO 9.-

11. POSTUPNÝ ROČNÍK

morfologie tvarosloví tvarosloví tvarosloví

mluvnické kategorie
mluvnické významy, gramatické významy mluvnické významy mluvnické významy

ohýbání ohýbání (flexe) ohýbání ohýbání (flexe)

slova ohebná tvarově proměnné (ohebné) slova ohebná slova ohebná

slova neohebná tvarově neměnné (neohebné) slova neohebná slova neohebná

deklinace/skloňování skloňování skloňování skloňování

konjugace/časování časování časování časování

slovní druhy slovní druhy slovní druhy slovní druhy

podstatné jméno podstatná jména (substantiva) podstatná jména podstatné jméno

přídavné jméno přídavná jména (adjektiva) přídavná jména přídavná jména

zájmena zájmena zájmena zájmena

číslovky/numeralia číslovky číslovky číslovky

sloveso slovesa slovesa slovesa

příslovce příslovce (adverbia) příslovce příslovce

předložky předložky předložky předložky

spojky spojky spojky spojky 

částice částice částice částice 

citoslovce citoslovce (interjekce) citoslovce citoslovce

pád pád pád pád

nominativ/1. pád nominativ (1. pád) 1. pád 1. pád (nominativ)

genitiv/2. pád genitiv (2. pád) 2. pád 2. pád (genitiv)

dativ/3. pád dativ (3. pád) 3. pád 3. pád (dativ)

akuzativ/4. pád akusativ (4. pád) 4. pád 4. pád (akusativ)

vokativ/5. pád vokativ (5. pád) 5. pád 5. pád (vokativ)

TERMÍNY POUŽITÉ V UČEBNICÍCH Z PADESÁTÝCH LET
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lokál/6. pád lokál (6. pád) 6. pád 6.pád (lokál)

instrumentál/7. pád instrumentál (7. pád) 7. pád 7. pád (instrumentál)

číslo číslo číslo číslo

singulár/jednotné číslo číslo jednotné (singulár) číslo jednotné číslo jednotné (singulár)

plurál/množné číslo číslo množné (plurál) číslo množné číslo množné (plurál)

číslo dvojné číslo dvojné (duál) číslo dvojné číslo dvojné (duál)

jmenný rod rod rod jmenný rod

podstatné jméno rodu mužského maskulinum mužský rod maskulinum (mužský)

podstatné jméno rodu ženského femininum ženský rod femininum (ženský)

podstatné jméno rodu středního neutrum střední rod neutrum (stední)

životnost bytost životnost životnost

rod životný životný životný životný

rod neživotný neživotný neživotný neživotný

stupňování stupňování (gradace) stupňování stupňování (gradace)

první stupeň první stupeň (positiv) první stupeň první stupeň (positiv)

druhý stupeň druhý stupeň (komparativ) druhý stupeň druhý stupeň (komparativ)

třetí stupeň třetí stupeň (superlativ) třetí stupeň třetí stupeň (superlativ)

slovesná osoba mluvnická osoba osoba osoba

slovesný způsob slovesný způsob (modus) způsob slovesný způsob

indikativ/oznamovací způsob indikativ, způsob oznamovací způsob oznamovací způsob oznamovací (indikativ)

imperativ/rozkazovací způsob imperativ, rozkazovací způsob způsob rozkazovací způsob rozkazovací (imperativ)

podmiňovací způsob kondicionál, způsob podmiňovací způsob podmiňovací způsob podmiňovací (kondicionál)

slovesný čas slovesný čas čas čas

prézens/přítomný čas čas přítomný, présens přítomný čas čas přítomný (présens)

imperfektum/minulý čas čas minulý, préteritum minulý čas čas minulý (préteritum)

budoucí čas čas budoucí, futurum budoucí čas čas budoucí (futurum)

slovesný rod slovesný rod slovesný rod slovesný rod

činný rod rod činný, aktivum rod činný rod činný, aktivum

trpný rod rod trpný, passivum rod trpný rod trpný, passivum

vid slovesný vid slovesný vid slovesný vid

dokonavý dokonavý dokonavý dokonavý
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nedokonavý nedokonavý nedokonavý nedokonavý

určitý slovesný tvar určitý tvar slovesný určitý tvar slovesa určitý slovesný tvar

neurřitý slovesný tvar neurčitý tvar slovesný neurčitý tvar slovesa neurčitý slovesný tvar

infinitiv infinitiv infinitiv infinitiv

přechodník přechodník přechodník přechodník

přechodník minulý přechodník minulý přechodník minulý přechodník minulý

přechodník přítomný přechodník přítomný přechodník přítomný přechodník přítomný

přechodník budoucí přechodník budoucí

příčestí příčestí příčestí příčestí 

příčestí přítomné příčestí minulé činné minulé příčestí příčestí minulé

příčestí minulé příčestí trpné příčestí trpné příčestí trpné

podstatné jméno slovesné podstatné jméno slovesné podstatné jméno slovesné

třída třída slovesná třída skupina, třída

vzor (u časování) slovesný typ vzor vzor

vzor (u skloňování) skloňovací typ vzor vzor

syntax skladba skladba skladba

věta věta věta věta

druhy vět podle členitosti druhy vět podle členitosti

věta jednočlenná věta jednočlenná věta jednočlenná věta jednočlenná

věta dvojčlenná věta dvojčlenná věta dvojčlenná věta dvojčlenná

větný ekvivalent jednočlenná věta neslovesná jednočlenná věta jmenná jednočlenná věta neslovesná

jednočlenná věta slovesná jednočlenná věta slovesná jednočlenná věta slovesná

druhy vět podle postoje mluvčího druhy vět podle obsahu (postoje mluvčího) věty podle postoje mluvčího

věta oznamovací věta oznamovací věta oznamovací věta oznamovací

věta tázací věta tázací věta tázací věta tázací

věta žádací věta žádací věta žádací

věta rozkazovací věta rozkazovací věta rozkazovací věta rozkazovací

věta přací věta přací věta přací věta přací
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věta zvolací věta zvolací věta zvolací věta zvolací

větné vztahy větné vztahy větné vztahy syntaktické vztahy

skladební dvojice syntaktické (větné) dvojice větné dvojice větné dvojice

predikace predikace neboli přisuzování přisuzování přisuzování (predikace)

determinace určování neboli determinace určování určování (determinace)

koordinace přiřaďování neboli koordinace přiřaďování přiřaďování (koordinace)

kongruence shoda neboli kongruence shoda

rekce podřízenost neboli rekce řízenost

věta jednoduchá věta jednoduchá věta jednoduchá věta jednoduchá

větný člen větný člen větný člen větný člen

několikanásobný větný člen několikanásobný člen větný několikanásobný větný člen několikanásobný větný člen

přísudek přísudek přísudek přísudek (predikát)

slovesný přísudek slovesný přísudek slovesný přísudek slovesný přísudek

jmenný přísudek přísudek jmenný jmenný přísudek

spona spona spona spona

přísudek jmenný se sponou přísudek jmenný se sponou přísudek jmenný se sponou přísudek jmenný se sponou

podmět podmět podmět podmět (subjekt)

podmět všeobecný podmět všeobecný podmět všeobecný podmět všeobecný

podmět ne/vyjádřený ne/vyjádřený podmět

předmět předmět předmět předmět (objekt)

příslovečné určení příslovečné určení příslovečné určení příslovečné určení

příslovečné určení místa příslovečné určení místa příslovečné určení místa příslovečné určení místa

příslovečné určení času příslovečné určení času příslovečné určení času příslovečné určení času

příslovečné určení způsobu a míry příslovečné určení způsobu příslovečné určení způsobu příslovečné určení způsobu

příslovečné určení míry

příslovečné určení příčiny příslovečné určení příčiny příslovečné určení příčiny (důvodu) a účelu

příslovečné určení podmínky příslovečné určení podmínky a přípustky

příslovečné určení účelu příslovečné určení příčiny (důvodu) a účelu

příslovečné určení přípustky příslovečné určení podmínky a přípustky
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doplněk dopněk doplněk doplněk

přívlastek přívlastek přívlastek přívlastek

přívlastek ne/shodný přívlastek ne/shodný přívlastek ne/shodný přívlastek ne/neshodný

souvětí věta složená neboli souvětí souvětí neboli věta složená souvětí

souřadné souvětí souřadné souvětí souvětí souřadné souvětí souřadné

podřadné souvětí podřadné souvětí souvětí podřadné souvětí podřadné

věta hlavní věta hlavní věta hlavní věta hlavní

věta vedlejší věta vedlejší věta vedlejší věta vedlejší

významový poměr mezi souřadně 

spojenými členy významový vztah, spojení, poměr významový poměr

slučovací slučovací význam slučovací slučovací

stupňovací stupňovací stupňovací

vylučovací význam vylučovací vylučovací

odporovací odporovací význam odporovací odporovací

 důsledkový důsledkový význam důsledkový důsledkové

příčinný důvodové

slovosled pořádek slov pořádek slov pořádek slov

aktuální členění větné členění aktuální členění vět podle kontextu

réma jádro výpovědi jádro jádro sdělení

téma východisko výpovědi východisko sdělení základ výpovědi

odchylky od pravidelné větné stavby
zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby, 

odchylky

zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby, 

odchylky

anakolut anakolut (vyšinutí z vazby) anakolut (vyšinutí z vazby)

kontaminace kontaminace (směšování) kontaminace (směšování)

atrakce atrakce (větná spodoba) atrakce (větná spodoba)

vsuvka vsuvka vsuvka

elipsa elipsa elipsa

eliptická věta eliptická (neúplná) věta elipsa (eliptická, neúplná věta)

samostatný větný člen samostatné členy větné samostatný větný člen

přístavek aposice neboli přístavek přístavek přístavek (aposice)
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lexikologie nauka o slovní zásobě nauka o slově nauka o slovní zásobě (lexikologie)

slovní zásoba slovní zásoba slovní zásoba slovní zásoba

slovo slovo slovo slovo

kmen kmen kmen kmen

kořen základ slova kořen kořen

koncovka koncovka koncovka koncovka

jednoslovné pojmenování jednoslovné pojmenování jednoslovná pojmenování

sousloví sousloví sousloví víceslovná pojmenování, sousloví

význam věcný věcný (lexikální) význam význam věcný neboli lexikální
věcný (reální, slovníkový, lexikální) 

význam

význam mluvnický mluvnický (gramatický) význam význam mluvnický neboli gramatický mluvnický (gramatický) význam

slovo jednoznačné slova jednoznačná slova jednoznačná slovo jednoznačné

slovo mnohoznačné slova mnohoznačná slovo mnohoznačné slovo mnohoznačné

změny významu změny významu změny věcného významu

metafora metafora metafora metafora

metonymie metonymie metonymie

homonyma slova stejnozvučná, homonyma homonyma neboli slova souzvučná homonyma

synonyma slova souznačná neboli synonyma synonyma neboli slova souzvučná slova souznačná neboli synonyma

antonyma
slova protikladná neboli opposita, 

antonyma
slova protikladná neboli antonyma

slova neutrální neutrální slova

slova citově zabarvená slova citově zabarvená (emocionální) slova s citovým zabarvením slova citově zabarvená (expresivní)

tvoření slov tvoření slov tvoření slov tvoření slov

přejímání přejímání přejímání přejímání

odvozování odvozování odvozování odvozování

slova odvozená slovo odvozené, odvozenina slova odvozená slova odvozená
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základ základ slova základ kořen slova

přípona přípona přípona přípona

předpona předpona předpona předpona

slova příbuzná slova příbuzná slova příbuzná

skládání slov skládání skládání skládání

složeniny složeniny složeniny neboli slova složená složeniny

zkracování zkracování zkracování

zkratky, zkratková slova zkratky, slova zkratková zkratková slova, zkratky zkratková slova, zkratky

nářečí nářečí nářečí nářečí

slang slang slang

slova hovorová slova hovorová hovorový styl slova hovorová

obecná čeština obecná čeština obecná čeština obecná čeština

slova knižní slova knižní výrazy knižní slova knižní

slova básnická slova básnická slova básnická

termíny
odborné názvy, odborné termíny 

odborné názvy neboli termíny odborné názvy neboli termíny

terminologie
odborné názvosloví, terminologie

odborné názvosloví neboli terminologie odborné názvosloví neboli terminologie

pravopis pravopis (orthografie) pravopis pravopis

gramatika mluvnice (gramatika) mluvnice neboli gramatika

spisovná výslovnost spisovná výslovnost (orthoepie) spisovná výslovnost spisovná výslovnost (orthoepie)

jazyk jazyk jazyk jazyk

spisovný ne/spisovný jazyk ne/spisovný jazyk ne/spisovný jazyk

členicí znaménka znaménka rozdělovací a rozlišovací rozdělovací znaménka
rozlišovací znaménka větná, interpunkční, 

rozdělovací znaménka

interpunkce interpunkce interpunkce
interpunkce

vykřičník vykřičník vykřičník vykřičník

otazník otazník otazník otazník
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tečka tečka tečka tečka

čárka čárka čárka čárka

středník středník středník středník

dvojtečka dvojtečka dvojtečka dvojtečka

závorka závorka závorka závorka

uvozovky uvozovky uvozovky uvozovky

pomlčka pomlčka pomlčka pomlčka

hláskoví hláskoví hláskoví hláskoví

hláska hláska (foném) hláska hláska

samohlásky samohlásky samohláska samohlásky

souhlásky souhlásky souhláska souhlásky

dvojhlásky dvojhláska dvojhláska dvojhláska

délka samohlásek kvantita hlásek délka samohlásek délka (kvantita) samohlásek

párové souhlásky párová souhláska párové hlásky párové souhlásky

souhlásky znělé znělá souhláska znělá souhláska souhlásky znělé

souhlásky neznělé neznělá souhláska neznělá souhláska souhlásky neznělé

slabika slabika slabika slabika

spodoba znělosti spodoba (assimilace) spodoba neboli asimilace ve znělosti

písmeno písmeno písmeno písmeno 

tvrdé souhlásky tvrdá souhláska tvrdá souhláska souhláska tvrdá

měkké souhlásky měkká souhláska měkká souhláska souhláska měkká

obojetné souhlásky obojetná souhláska
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TERMÍN
ČESKÝ JAZYK PRO ODBORNÁ 

UČILIŠTĚ A UČŇOVSKÉ ŠKOLY

ČESKÝ JAZYK PRO STŘEDNÍ 

ŠKOLY

ČESKÝ JAZYK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I-

IV

morfologie tvarosloví tvarosloví tvarosloví (morfologie)

mluvnické kategorie
mluvnické významy morfologické kategorie

ohýbání ohýbání

slova ohebná slova ohebná slova ohebná slova ohebná

slova neohebná slova neohebná slova neohebná

deklinace/skloňování skloňování skloňování skloňování

konjugace/časování časování časování časování

slovní druhy slovní druhy slovní druhy slovní druhy

podstatné jméno podstatná jména podstatná jména podstatné jméno

přídavné jméno přídavná jména přídavná jména přídavná jména

zájmena zájmena zájmena zájmena

číslovky/numeralia číslovky číslovky číslovky

sloveso slovesa slovesa slovesa

příslovce příslovce příslovce příslovce

předložky předložky předložky předložky

spojky spojky spojky spojky 

částice částice částice částice 

citoslovce citoslovce citoslovce citoslovce

pád pád pád pád

nominativ/1. pád 1. pád 1. pád 1.

genitiv/2. pád 2. pád 2. pád 2.

dativ/3. pád 3. pád 3. pád 3.

akuzativ/4. pád 4. pád 4. pád 4. 

vokativ/5. pád 5. pád 5. pád 5. 

TERMÍNY POUŽITÉ V UČEBNICÍCH ZE SEDMDESÁTÝCH A OSMDESÁTÝCH LET
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lokál/6. pád 6. pád 6. pád 6. 

instrumentál/7. pád 7. pád 7. pád 7. 

číslo číslo mluvnické číslo jmenné číslo, mluvnické číslo

singulár/jednotné číslo číslo jednotné číslo jednotné číslo jednotné

plurál/množné číslo číslo množné číslo množné číslo množné

číslo dvojné tvary dvojné číslo dvojné číslo dvojné (duál)

jmenný rod rod rod jmenný rod

podstatné jméno rodu mužského mužský rod rod mužský rod mužský

podstatné jméno rodu ženského ženský rod rod ženský rod ženský

podstatné jméno rodu středního střední rod rod střední rod střední

životnost životnost mluvnická životnost mluvnická životnost

rod životný životný životný životný

rod neživotný neživotný neživotný neživotný

stupňování stupňování stupňování

první stupeň první stupeň

druhý stupeň druhý stupeň

třetí stupeň třetí stupeň

slovesná osoba osoba osoba (slovesná) osoba

slovesný způsob způsob způsob (slovesný) způsob

indikativ/oznamovací způsob způsob oznamovací způsob oznamovací způsob oznamovací

imperativ/rozkazovací způsob způsob rozkazovací způsob rozkazovací způsob rozkazovací

podmiňovací způsob způsob podmiňovací způsob podmiňovací způsob podmiňovací (kondicionál)

slovesný čas čas čas slovesný čas

prézens/přítomný čas čas přítomný přítomný čas prézens, čas přítomný

imperfektum/minulý čas čas minulý minulý čas čas minulý

budoucí čas čas budoucí budoucí čas futurum, čas budoucí

slovesný rod slovesný rod slovesný rod slovesný rod

činný rod rod činný rod činný rod činný

trpný rod rod trpný (passívum) trpný rod (pasívum) rod trpný

vid vid slovesný vid

dokonavý dokonavý dokonavý dokonavý



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

nedokonavý nedokonavý nedokonavý nedokonavý

určitý slovesný tvar určitý tvar slovesa určitý tvar slovesný

neurřitý slovesný tvar neurčitý tvar slovesa neurčitý tvar slovesný

infinitiv infinitiv infinitiv infinitiv

přechodník přechodník přechodník přechodník

přechodník minulý přechodník minulý přechodník minulý přechodník minulý

přechodník přítomný přechodník přítomný přechodník přítomný přechodník přítomný

přechodník budoucí

příčestí příčestí příčestí příčestí

příčestí přítomné minulé příčestí příčestí minulé

příčestí minulé příčestí trpné příčestí trpné

podstatné jméno slovesné podstatná jména slovesná

třída třída třída

vzor (u časování) vzor slovesný vzor

vzor (u skloňování) vzor vzor vzor

syntax nauka o větě skladba skladba

věta věta věta věta

druhy vět podle členitosti druhy vět podle složení druhy vět podle složitosti

věta jednočlenná věta jednočlenná věta jednočlenná věta jednočlenná

věta dvojčlenná věta dvojčlenná věta dvojčlenná věta dvoučlenná

větný ekvivalent jednočlenná věta neslovesná věta jednočlenná neslovesná věta neslovesná

jednočlenná věta slovesná věta jednočlenná slovesná věta slovesná

druhy vět podle postoje mluvčího
druhy vět podle poměru mluvčího k 

vyjadřované skutečnosti

druhy vět podle postoje mluvčího ke 

skutečnosti
druhy vět podle postoje mluvčího

věta oznamovací věta oznamovací věta oznamovací věta oznamovací

věta tázací věta tázací věta tázací věta tázací

věta žádací věta žádací věta žádací věta žádací

věta rozkazovací věta rozkazovací věta rozkazovací věta rozkazovací

věta přací věta přací věta přací věta přací
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termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

věta zvolací věta zvolací věta zvolací věta zvolací

větné vztahy větné vztahy větný vztah větné vztahy

skladební dvojice skladební dvojice skladební dvojice skladební dvojice

predikace přisuzování predikace (přisuzování)

determinace určování determinace (určování)

koordinace přiřazování koordinace (souřadnost)

kongruence shoda shoda shoda

rekce řízenost řízenost

věta jednoduchá věta věta jednoduchá věta jednoduchá

větný člen větný člen větný člen větný člen

několikanásobný větný člen několikanásobný člen větný několikanásbný větný člen několikanásobný větný člen

přísudek přísudek přísudek přísudek

slovesný přísudek slovesný přísudek slovesný přísudek slovesný přísudek

přísudek jmenný jmenný přísudek

spona spona spona spona

přísudek jmenný se sponou přísudek jmenný se sponou přísudek jmenný se sponou přísudek slovesně jmenný

podmět podmět podmět podmět

podmět všeobecný podmět všeobecný podmět všeobecný podmět všeobecný

podmět ne/vyjádřený ne/vyjádřený podmět podmět ne/vyjádřený

předmět předmět předmět předmět

příslovečné určení příslovečné určení příslovečné určení příslovečné určení

příslovečné určení místa příslovečné určení místa příslovečné určení místa příslovečné určení místa

příslovečné určení času příslovečné určení času příslovečné určení času příslovečné určení času

příslovečné určení způsobu a míry příslovečné určení způsobu příslovečné určení způsobu příslovečné určení způsobu

příslovečné určení míry příslovečné určení míry příslovečné určení míry

příslovečné určení příčiny příslovečné určení příčiny (důvodu) příslovečné určení příčiny
příslovečné určení příčinnosti

příslovečné určení podmínky příslovečné určení podmínky příslovečné určení podmínky pčíslovečné určení podmínky

příslovečné určení účelu příslovečné určení účelu
příslovečné určení účelu

příslovečné určení přípustky příslovečné určení přípustky příslovečné určení přípustky příslovečné určení přípustky
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doplněk doplněk doplněk doplněk

přívlastek přívlastek přívlastek přívlastek

přívlastek ne/shodný přívlastek ne/shodný přívlastek ne/shodný přívlastek ne/shodný

souvětí souvětí souvětí souvětí

souřadné souvětí souvětí souřadné souvětí souřadné souvětí souřadné

podřadné souvětí souvětí podřadné souvětí podřadné souvětí podřadné

věta hlavní věta hlavní věta hlavní věta hlavní

věta vedlejší věta vedlejší věta vedlejší věta vedlejší

významový poměr mezi souřadně 

spojenými členy významový vztah významový vztah významový vztah

slučovací slučovací souřadné souvětí slučovací vztah slučovací

stupňovací stupňovací souvětí stupňovací vztah stupňovací

vylučovací vylučovací souvětí vylučovací vztah vylučovací

odporovací odporovací souvětí odporovací vztah odporovací

 důsledkový důsledkové poměr důsledkový vztah důsledkový

příčinný příčinné (důvodové) souvětí příčinné (důvodové) vztah příčinný

slovosled pořádek slov pořádek slov pořádek slov (slovosled)

aktuální členění větné členění věty podle kontextu aktuální (kontextové) členění výpovědi

réma jádro výpovědi jádro výpovědi jádro výpovědi

téma východisko výpovědi východisko východisko výpovědi

odchylky od pravidelné větné stavby
nepravidelnosti ve stavbě větné

odchylky od větného schématu

anakolut vyšinutí z vazby vyšinutí z větné stavby

kontaminace

atrakce

vsuvka vsuvka vsuvka

elipsa výpustka (elipsa)

eliptická věta věta neúplná neúplná věta

samostatný větný člen samostatný větný člen samostatný větný člen

přístavek přístavek přístavek přístavek



termíny českého původu - modrá barva
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lexikologie nauka o významu a tvoření slov nauka o slovní zásobě (lexikologie) nauka o slovní zásobě a tvoření slov

slovní zásoba slovní zásoba slovní zásoba slovní zásoba

slovo slovo slovo slovo

kmen kmen kmen kmen

kořen slovní základ slovní základ (kořen) kořen

koncovka koncovka koncovka koncovka

jednoslovné pojmenování jednoslovná jména jednoslovné pojmenování jednoslovné pojmenování

sousloví sousloví víceslovné pojmenování víceslovné pojmenování neboli sousloví

význam věcný význam věcný význam

význam mluvnický mluvnický význam mluvnický význam

slovo jednoznačné slova jednoznačná jednovýznamové slovo

slovo mnohoznačné slovo mnohovýznamové slovo mnohoznačné

změny významu změny slovního významu změna slovního významu

metafora *termín není zaveden, ale jev ano metafora

metonymie *termín není zaveden, ale jev ano metonymie

homonyma slova souzvučná neboli homonyma slova souznačná (synonyma) homonyma

synonyma slova souznačná neboli synonyma synonyma

antonyma
slova protikladná (antonyma, 

opozita)
antonyma (opozita, slova protikladná)

slova neutrální
slova slohově nezabarvená 

(neutrální)
slova slohově neutrální slova slohově nezabarvená (neutrální)

slova citově zabarvená slova citově zabarvená slova citově zabarvená slova citově zabarvená (expresívní)

tvoření slov tvoření slov tvoření slov

přejímání přejímání přejímání

odvozování odvozování odvozování odvozování

slova odvozená slova odvozená, odvozeniny slovo odvozené odvozené slovo



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

základ slovní základ slovní základ (kořen) kořen

přípona přípona přípona přípona 

předpona předpona předpona předpona

slova příbuzná slova příbuzná

skládání slov skládání skládání skládání slov

složeniny složeniny složeniny složeniny

zkracování tvoření slov zkratkových tvoření zkratek a zkratkových slov

zkratky, zkratková slova slova zkratková zkratková slova, zkratky zkratky a zkratková slova

nářečí nářečí nářečí

slang slangová slova výrazy slangové slang

slova hovorová slova hovorová výrazy hovorové slovo hovorové

obecná čeština obecná čeština slova z obecné češriny

slova knižní slova knižní výrazy knižní slova knižní

slova básnická slova básnická básnická slova slova básnická (poetismy)

termíny
slova odborná (odborné názvy, 

termíny)
odborné názvy (termíny) slova odborná (odborné názvy, termíny)

terminologie odborné názvosloví odborná terminologie terminologie

pravopis pravopis pravopis pravopis

gramatika mluvnice (gramatika) mluvnice (gramatika)

spisovná výslovnost spisovná výslovnost spisovná výslovnost spisovná výslovnost, ortoepie

jazyk jazyk jazyk jazyk

spisovný ne/spisovný jazyk ne/spisovný jazyk ne/spisovný jazyk

členicí znaménka rozdělovací znaménka
rozdělovací znaménka, interpunkční 

znaménka

rozdělovací znaménka, interpunkční 

znaménka

interpunkce interpunkce
psaní rozdělovacích znamének 

(interpunkce)

vykřičník vykřičník vykřičník vykřičník

otazník otazník otazník otazník
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tečka tečka tečka

čárka čárka čárka čárka

středník středník středník

dvojtečka dvojtečka

závorka závorka závorka

uvozovky uvozovky

pomlčka pomlčka pomlčka

hláskoví hláskoví hláskoví

hláska hláska hláska hláska

samohlásky samohláska samohláska samohlásky

souhlásky souhláska souhláska souhlásky

dvojhlásky dvojhláska dvojhláska dvojhláska

délka samohlásek délka samohlásek kvantita, délka samohlásek kvantita (délka a krátkost samohlásek)

párové souhlásky párová souhláska párová souhláska párové souhlásky

souhlásky znělé hláska znělá znělá hláska souhlásky znělé

souhlásky neznělé hláska neznělá neznělá hláska souhlásky neznělé

slabika slabika slabika slabika

spodoba znělosti spodoba znělosti spodoba (asimilace) znělosti

písmeno písmeno písmeno písmeno

tvrdé souhlásky tvrdá souhláska tvrdá souhláska souhláska tvrdá

měkké souhlásky měkká souhláska měkká souhláska souhláska měkká

obojetné souhlásky souhláska obojetná souhláska obojetná
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TERMÍN ZÁKLADNÍ POJMY MLUVNICKÉ ŠKOLSKÁ JAZYKOVĚDNÁ TERMINOLOGIE

morfologie tvarosloví (morfologie) tvarosloví syn morfologie

mluvnické kategorie gramatický význam
mluvnické kategorie syn gramatické kategorie

ohýbání ohýbání (flexe) ohýbání syn flexe

slova ohebná slova ohebná (flektivní) slova ohebná

slova neohebná slova neohebná slova neohebná

deklinace/skloňování skloňování (deklinace) skloňování syn deklinace

konjugace/časování časování (konjugace) časování syn konjugace

slovní druhy druhy slov slovní druhy

podstatné jméno podstatné jméno (substantivum) podstatné jméno syn substantivum

přídavné jméno přídavné jméno (adjektivum) přídavné jméno syn adjektivum

zájmena zájmeno (pronomen) zájmeno syn pronomen

číslovky/numeralia číslovka číslovka

sloveso sloveso (verbum) sloveso syn verbum

příslovce příslovce (adverbium) příslovce syn adverbium

předložky předložka (preposice) pžedložka syn prepozice

spojky spojka (konjunkce) spojka syn konjunkce

částice částice syn partikule

citoslovce citoslovce (interjekce) citoslovce syn interjekce

pád pád pád

nominativ/1. pád nominativ 1. pád syn nominativ

genitiv/2. pád genitiv 2. pád syn genitiv

dativ/3. pád dativ 3. pád syn dativ

akuzativ/4. pád akusativ 4. pád syn akuzativ

vokativ/5. pád vokativ 5. pád syn vokativ

TERMÍNY DOPORUČENÉ TVŮRCŮM UČEBNIC
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lokál/6. pád lokál 6. pád syn lokál

instrumentál/7. pád instrumentál 7. pád syn instrumentál

číslo číslo číslo

singulár/jednotné číslo číslo jednotné (singulár) číslo jednotné syn singulár

plurál/množné číslo číslo množné (plurál) číslo množné syn plurál 

číslo dvojné číslo dvojné (duál) číslo dvojné syn duál

jmenný rod rod jmenný rod

podstatné jméno rodu mužského rod mužský (maskulinum) rod mužský syn maskulinum

podstatné jméno rodu ženského rod ženský (femininum) rod ženský syn femininum

podstatné jméno rodu středního rod střední (neutrum) rod střední syn neutrum

životnost bytost životnost

rod životný životný životný 

rod neživotný neživotný neživotný

stupňování stupňování (komparace) stupňování

první stupeň první stupeň (positiv) 1. stupeň syn pozitiv

druhý stupeň druhý stupeň (komparativ) 2. stupeň syn komparativ

třetí stupeň třetí stupeň (superlativ) 3. stupeň syn superlativ

slovesná osoba osoba slovesná osoba

slovesný způsob slovesný způsob (modus) slovesný způsob

indikativ/oznamovací způsob způsob oznamovací, tvar - indikativ způsob oznamovací syn indikativ

imperativ/rozkazovací způsob způsob rozkazovací - tvar imperativ způsob rozkazovací syn imperativ

podmiňovací způsob způsob podmiňovací - tvar kondicionál způsob podmiňovací syn kondicionál

slovesný čas čas (tempus) čas

prézens/přítomný čas čas přítomný, tvar praesentní, praesens čas přítomný syn prézens

imperfektum/minulý čas čas minulý, tvar perfektní, perfektum čas minulý syn préteritum

budoucí čas čas budoucí, tvar futurální, futurum čas budoucí syn futurum

slovesný rod slovesný rod (slovesný) rod

činný rod rod činný (aktivum) rod činný syn aktivum

trpný rod rod trpný (passivum) rod trpný syn pasivum

vid slovesný vid vid

dokonavý dokonavý dokonavý
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nedokonavý nedokonavý nedokonavý

určitý slovesný tvar tvar určitý (finitní) určitý tvar slovesný syn verbum finitum

neurřitý slovesný tvar tvar neurčitý (infinitní) neurčitý slovesný tvar

infinitiv neurčitek/základní slovesný tvar infinitiv infinitiv

přechodník přechodník přechodník

přechodník minulý přechodník minulý přechodník pro předčasnost

přechodník přítomný přechodník přítomný přechodník pro současnost

příčestí participium příčestí syn participium

příčestí přítomné příčestí(minulé) činné příčestí činné

příčestí minulé příčestí trpné (ne minulé trpné) příčestí trpné

podstatné jméno slovesné (substantivum verbální)
podstatné jméno slovesné syn substantivum 

verbální

třída třída

vzor (u časování) vzor

vzor (u skloňování) vzor vzor

syntax skladba (syntax) skladba syn syntax

věta věta věta

druhy vět podle členitosti věty podle složitosti

věta jednočlenná věta jednočlenná věta jednočlenná

věta dvojčlenná věta dvojčlenná

větný ekvivalent jednočlenná věta neslovesná větný ekvivalent

jednočlenná věta slovesná

druhy vět podle postoje mluvčího druhy vět

věta oznamovací věta vypovídací věta oznamovací 

věta tázací věta tázací (otázka) věta tázací

věta žádací věta žádací věta žádací

věta rozkazovací věta rozkazovací věta rozkazovací

věta přací věta přací věta přací
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termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

věta zvolací věta zvolací věta zvolací

větné vztahy vztah větný n. syntaktický vztah skladebni (formální, významový)

skladební dvojice větná dvojice skladební dvojice

predikace přisuzování syn predikace

determinace určování syn determinace

koordinace přiřaďování syn koordinace

kongruence shoda (kongruence) shoda syn kongruence

rekce podřízenost řízenost syn rekce

věta jednoduchá věta jednoduchá věta jednoduchá

větný člen větný člen větný člen

několikanásobný větný člen několikanásobný větný člen

přísudek přísudek (predikát) přísudek

slovesný přísudek slovesný přísudek slovesný přísudek

neslovesný přísudek neslovesný přísudek

spona spona (kopula) spona

přísudek jmenný se sponou přísudek jmenný se sponou

podmět podmět (subjekt) podmět syn subjekt

podmět všeobecný podmět neurčitý podmět všeobecný

podmět ne/vyjádřený podmět ne/vyjádřený podmět nevyjádřený

předmět předmět (objekt) předmět

příslovečné určení příslovečné určení příslovečné určení

příslovečné určení místa příslovečné určení místa příslovečné určení místa

příslovečné určení času příslovečné určení času příslovečné určení času

příslovečné určení způsobu a míry příslovečné určení způsobu a míry příslovečné určení způsobu

příslovečné určení míry příslovečné určení způsobu a míry příslovečné určení míry

příslovečné určení příčiny příslovečné určení příčiny
příslovečné určení příčiny

příslovečné určení podmínky příslovečné určení podmínky

příslovečné určení účelu
příslovečné určení účelu

příslovečné určení přípustky příslovečné určení přípustky



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

doplněk doplněk (atribut verbální) doplněk syn atribut verbální

přívlastek přívlastek (atribut) přívlastek syn atribut

přívlastek ne/shodný přívlastek ne/shodný (ne/kongruentní) přívlastek neshodný

souvětí věta složená n. souvětí souvětí

souřadné souvětí souvětí souřadné (parataxe) souvětí souřadné

podřadné souvětí souvětí podřadné (hypotaxe) souvětí podřadné

věta hlavní věta hlavní věta hlavní

věta vedlejší věta vedlejší (podřadná) věta vedlejší

významový poměr mezi souřadně spojenými 

členy
spojení poměr

slučovací slučovací (kopulativní) poměr slučovací

stupňovací stupňovací (gradační) poměr stupňovací

vylučovací rozlučovací (disjunktivní) poměr vylučovací

odporovací odporovací (adversativní) poměr odporovací

 důsledkový důsledkový (konklusivní) poměr důsledkový

příčinný důvodový (kausální) poměr příčinný

slovosled pořádek slov (slovosled) pořádek slov syn slovosled

aktuální členění větné aktuální členění

réma jádro výpovědi jádro výpovědi syn réma

téma základ výpovědi východisko výpovědi syn réma

odchylky od pravidelné větné stavby odchylky ve větném členění řeči

anakolut anakolut (vyšinutí z vazby) anakolut

kontaminace kontaminace (směšování) kontaminace

atrakce atrakce atrakce syn spodoba skladebná

vsuvka vsuvka vsuvka syn parenteze

elipsa elipsa n. úspora slovního významu elipsa syn věta neúplná syn věta eliptická

eliptická věta věta kusá (eliptická) elipsa syn věta neúplná syn věta eliptická

samostatný větný člen samostatný člen větný samostatný větný člen

přístavek přístavek (aposice) přístavek syn apozice



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

lexikologie nauka o slově nauka o slově syn lexikologie

slovní zásoba zásoba slovní slovní zásoba

slovo slovo slovo

kmen kmen kmen

kořen základ slovní kořen

koncovka koncovka koncovka syn přípona tvarotvorná

jednoslovné pojmenování jednoslovné pojmenování

sousloví sousloví víceslovné pojmenování

význam věcný význam slovní (lexikální)

význam mluvnický význam mluvnický (gramatický)

slovo jednoznačné slovo jednoznačné slovo jednovýznamové syn slovo monosémní

slovo mnohoznačné slovo mnohoznačné slovo vícevýznamové syn slovo polysémní

změny významu přenášení významu přenesené pojmenování

metafora metafora metafora

metonymie metonymie metonymie

homonyma homonyma (slova souzvučná) homonymum

synonyma synonyma (slova souznačná) synonymum

antonyma slova opačného významu (oposita) slovo významem protikladné syn antonymum

slova neutrální neutrální neutrální

slova citově zabarvená citové (emocionální) zabarvení citově zabarvený

tvoření slov tvoření slov tvoření slov

přejímání přejímání přejímání

odvozování odvozování odvozování

slova odvozená slova odvozená slovo odvozené



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

základ základ slovní slovotvorný základ

přípona přípona přípona syn sufix

předpona předpona (praefix) předpona syn prefix

slova příbuzná slova příbuzná n. čeleď slovní slova příbuzná

skládání slov skládání (komposice) kompozice syn skládání (slova)

složeniny slova složená n. složeniny (komposita) slovo složené

zkracování zkracování

zkratky, zkratková slova zkratka, slovo zkratkové

nářečí nářečí místní n. dialekty nářečí syn dialekt

slang slang slang

slova hovorová jakyk hovorový hovorový

obecná čeština obecný jazyk obecná čeština

slova knižní jazyk knižní knižní

slova básnická jazyk básnický poetismus

termíny odborné názvy n. termíny
odborný bázev syn termín

terminologie
odborné názvosloví syn terminologie

pravopis pravopis syn ortografie

gramatika

spisovná výslovnost orthoepie (správná výslovnost spisovná)

jazyk jazyk jazyk

spisovný ne/spisovný jazyk ne/spisovný jazyk

členicí znaménka

interpunkce

vykřičník

otazník



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

tečka

čárka

středník

dvojtečka

závorka

uvozovky

pomlčka

hláskoví hláskoví hláskoví

hláska hláska hláska

samohlásky samohláska (vokál) samohláska syn vokál

souhlásky souhláska (konsonant) souhláska syn konsonant

dvojhlásky dvojhláska (diftong) diftong syn dvojhláska

délka samohlásek trvání (kvantita)

párové souhlásky hlásky párové souhláska párová

souhlásky znělé hlásky zněmé (mediae) znělá souhláska

souhlásky neznělé hlásky neznělé (tenues) neznělá souhláska

slabika slabika slabika

spodoba znělosti spodoba (asimilace) spodoba syn asimilace

písmeno písmeno

tvrdé souhlásky souhláska tvrdá

měkké souhlásky souhláska měkká

obojetné souhlásky souhláska obojetná



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

TERMÍN
STRUČNÁ MLUVNICE ČESKÁ (1. 

vydání)

STRUČNÁ MLUVNICE ČESKÁ (22. 

vydání)

morfologie tvarosloví tvarosloví (nauka o stavbě slov)

mluvnické kategorie významy mluvnické mluvnické významy

ohýbání ohýbání ohýbání

slova ohebná slova ohebná slova ohebná

slova neohebná slova neohebná slova neohebná

deklinace/skloňování skloňování skloňování

konjugace/časování časování časování

slovní druhy druhy slov druhy slov

podstatné jméno podstatné jméno (substantivum) podstatná jména

přídavné jméno přídavné jméno (adjektivum) přídavná jména

zájmena zájmeno (pronomen) zájmena

číslovky/numeralia číslovka číslovky

sloveso sloveso (verbum) slovesa

příslovce příslovce (adverbium) příslovce

předložky předložka (preposice) předložky

spojky spojka (a částice) spojky

částice částice

citoslovce citoslovce (interjekce) citoslovce

pád pád pád

nominativ/1. pád 1. pád (nominativ) 1. pád

genitiv/2. pád 2. pád (genitiv) 2. pád

dativ/3. pád 3. pád (dativ) 3. pád

akuzativ/4. pád 4. pád (akusativ) 4. pád

vokativ/5. pád 5. pád (vokativ) 5.pád

TERMÍNY POUŽITÉ VE STRUČNÉ MLUVNICI ČESKÉ



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

lokál/6. pád 6.pád (lokál) 6. pád

instrumentál/7. pád 7. pád (instrumentál) 7. pád

číslo číslo číslo

singulár/jednotné číslo jednotné číslo neboli singulár jednotné číslo

plurál/množné číslo množné číslo neboli plurál množné číslo

číslo dvojné tvary dvojné (duálové) tvary dvojné

jmenný rod rod rod

podstatné jméno rodu mužského rod mužský (maskulinum) rod mužský

podstatné jméno rodu ženského rod ženský (femininum) rod ženský

podstatné jméno rodu středního rod střední (neutrum) rod střední

životnost bytost životnost

rod životný životný životný

rod neživotný neživotný neživotný

stupňování stupňování stupňování

první stupeň první stupeň neboli positiv první stupeň

druhý stupeň druhý stupeň neboli komparativ druhý stupeň

třetí stupeň třetí stupeň neboli superlativ třetí stupeň

slovesná osoba osoba osoba

slovesný způsob způsob způsob

indikativ/oznamovací způsob způsob oznamovací způsob oznamovací

imperativ/rozkazovací způsob způsob rozkazovací způsob rozkazovací

podmiňovací způsob způsob podmiňovací (kondicionál) způsob podmiňovací

slovesný čas čas čas

prézens/přítomný čas čas přítomný (présens) přítomný čas

imperfektum/minulý čas čas minulý (perfektum) minulý čas

budoucí čas čas budoucí (futurum) budoucí čas

slovesný rod slovesný rod slovesný rod

činný rod rod činný rod činný

trpný rod rod trpný (passivum) rod trpný

vid vid  vid

dokonavý dokonavý dokonavý



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

nedokonavý nedokonavý nedokonavý

určitý slovesný tvar slovesný tvar určitý slovesný tvar určitý

neurřitý slovesný tvar slovesný tvar neurčitý slovesný tvar neurčitý

infinitiv neurčitek/základní slovesný tvar infinitiv infinitiv

přechodník přechodník přechodník

přechodník minulý přechodník minulý přechodník minulý

přechodník přítomný přechodník přítomný přechodník přítomný

přechodník budoucí

příčestí příčestí příčestí

příčestí přítomné příčestí minulé příčestí minulé

příčestí minulé příčestí trpné příčestí trpné

podstatné jméno slovesné

třída skupiny třídy

vzor (u časování) vzor

vzor (u skloňování) vzor vzor

syntax skladba skladba

věta věta věta

druhy vět podle členitosti věty podle členitosti

věta jednočlenná věta jednočlenná věta jednočlenná

věta dvojčlenná věta dvojčlenná věta dvojčlenná

větný ekvivalent jednočlenná věta neslovesná věta jmenná, citoslovečná, infinitivní

jednočlenná věta slovesná jednočlenná věta slovesná

druhy vět podle postoje mluvčího druhy vět podle obsahu druhy vět podle postoje mluvčího

věta oznamovací věta oznamovací věta oznamovací

věta tázací věta tázací věta tázací

věta žádací věta žádací věta žádací

věta rozkazovací věta rozkazovací

věta přací věta přací



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

věta zvolací věta zvolací věta zvolací

větné vztahy větné (skladební) vztahy

skladební dvojice větné dvojice skladební dvojice

predikace

determinace

koordinace

kongruence shoda shoda

rekce podřízenost řízenost

věta jednoduchá věta jednoduchá věta jednoduchá

větný člen člen větný větný člen

několikanásobný větný člen několikanásobný větný člen několikanásobný větný člen

přísudek přísudek přísudek

slovesný přísudek slovesný přísudek slovesný přísudek

neslovesný přísudek přísudek jmenný beze spony

spona spona, sponové sloveso sloveso sponové (spona)

přísudek jmenný se sponou přísudek neslovesný se sponou přísudek jmenný se sponou

podmět podmět podmět

podmět všeobecný podmět neurčitý, všeobecný podmět všeobecný

podmět ne/vyjádřený podmět ne/vyjádřený

předmět předmět předmět

příslovečné určení příslovečné určení příslovečné určení

příslovečné určení místa příslovečné určení místa příslovečné určení místa

příslovečné určení času příslovečné určení času příslovečné určení času

příslovečné určení způsobu a míry příslovečné určení způsobu příslovečné určení způsobu a míry

příslovečné určení míry příslovečné určení míry příslovečné určení způsobu a míry

příslovečné určení příčiny příslovečné určení příčiny - důvodu příslovečné určení příčiny (důvodu) a účelu

příslovečné určení podmínky příslovečné určení podmínky a přípustky

příslovečné určení účelu příslovečné určení příčiny - účelu příslovečné určení příčiny (důvodu) a účelu

příslovečné určení přípustky příslovečné určení podmínky a přípustky
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doplněk doplněk doplněk

přívlastek přívlastek přívlastek

přívlastek ne/shodný přívlastek neshodný přívlastek neshodný

souvětí souvětí (neboli věta složená) souvětí

souřadné souvětí souvětí souřadné souvětí souřadné

podřadné souvětí souvětí podřadné souvětí podřadné

věta hlavní věta hlavní věta hlavní

věta vedlejší věta vedlejší věta vedlejší

významový poměr mezi souřadně 

spojenými členy
poměr významový poměr

slučovací slučovací souvětí slučovací souvětí

stupňovací stupňovací souvětí stupňovací souvětí

vylučovací vylučovací souvětí vylučovací souvětí

odporovací odporovací souvětí odporovací souvětí

 důsledkový důsledkové souvětí důsledkové souvětí

příčinný důvodové souvětí příčinné (důvodové) souvětí

slovosled pořádek slov pořádek slov

aktuální členění větné

réma *termín není zaveden, ale jev ano *termín není zaveden, ale jev ano

téma *termín není zaveden, ale jev ano *termín není zaveden, ale jev ano

odchylky od pravidelné větné stavby zvlásštnosti větného členění

anakolut

kontaminace

atrakce

vsuvka vsuvka vsuvka

elipsa

eliptická věta věta neúplná věta neúplná

samostatný větný člen samostatný větný člen

přístavek přístavek přístavek



termíny českého původu - modrá barva
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lexikologie nauka o slově nauka o slovní zásobě a významech slov

slovní zásoba slovní zásoba slovní zásoba

slovo slovo slovo

kmen kmen kmen

kořen slovní základ kořen

koncovka koncovka koncovka

jednoslovné pojmenování

sousloví sousloví spojení slov (sousloví)

význam věcný význam slovní (lexikální) význam věcný (slovní)

význam mluvnický význam mluvnický (gramatický) význam mluvnický (gramatický)

slovo jednoznačné slovo jednoznačné slovo jednoznačné

slovo mnohoznačné slovo mnohoznačné slovo mnohoznačné

změny významu přenášení významu

metafora metafora *termín není zaveden, ale jev ano

metonymie metonymie *termín není zaveden, ale jev ano

homonyma homonyma
slova stejně znějící (souzvučná) neboli 

homonyma

synonyma slova souznačná neboli synonyma slova souznačná neboli synonyma

antonyma slova opačného významu (antonyma)

slova neutrální neutrální neutrální

slova citově zabarvená citové zabarvení slova citově zabarvená

tvoření slov tvoření slov tvoření slov

přejímání přejímání přejímání

odvozování odvozování odvozování

slova odvozená slova odvozená slovo odvozené
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základ slovní základ slovotvorný základ

přípona přípona přípona

předpona předpona předpona

slova příbuzná slova příbuzná významem slova příbuzná

skládání slov skládání skládání

složeniny slova složená slova složená

zkracování zkracování

zkratky, zkratková slova zkratková slova, zkratky zkratky, zkratková slova

nářečí nářečí místní nářečí (dialekt)

slang slang

slova hovorová hovorový hovorový styl

obecná čeština obecná čeština obecná čeština

slova knižní slova knižní slova se zabrvením knižním

slova básnická slova básnická (poetismy) slova básnická (poetismy)

termíny odborné názvy neboli termíny odborné názvy neboli termíny

terminologie názvosloví neboli terminologie názvosloví neboli terminologie

pravopis pravopis (orthografie) pravopis

gramatika mluvnice (neboli gramatika) mluvnice (gramatika)

spisovná výslovnost spisovná výslovnost spisovná výslovnost

jazyk jazyk jazyk

spisovný ne/spisovný jazyk ne/spisovný jazyk

členicí znaménka zneménka rozdělovací znaménka rozdělovací

interpunkce interpunkce

vykřičník vykřičník vykřičník

otazník otazník otazník



termíny českého původu - modrá barva

termíny cizího původu - zelená barva

termíny uvedené v obou variantách - růžová barva

tečka tečka tečka

čárka čárka čárka

středník středník středník

dvojtečka dvojtečka dvojtečka

závorka závorka závorka

uvozovky uvozovky uvozovky

pomlčka pomlčka pomlčka

hláskoví hláskoví

hláska hláska hláska

samohlásky samohlásky samohlásky

souhlásky souhlásky souhlásky

dvojhlásky dvojhláska dvojhláska

délka samohlásek délka samohlásek délka samohlásek

párové souhlásky souhláska párová souhláska párová

souhlásky znělé znělá hláska znělá hláska

souhlásky neznělé neznělá hláska neznělá hláska

slabika slabika slabika

spodoba znělosti

písmeno písmeno písmeno (litera)

tvrdé souhlásky souhlásky tvrdé „tvrdé“ souhlásky

měkké souhlásky souhlásky měkké „měkké“ souhlásky

obojetné souhlásky souhlásky obojetné „obojetné“ souhlásky


