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Abstrakt  

 

 

Bakalářská práce zkoumá konkurenci adjektivních sufixů -ný a -telný u přídavných 

jmen potenciálně zasažených dějem. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž 

v teoretické části jsou nejprve obecně definována adjektiva, slovotvorba adjektiv potenciálně 

zasažených dějem a je uvedena jejich podrobná charakteristika. Vybraná adjektiva, respektive 

adjektivní dvojice či trojice, jsou zkoumány v korpusu psaného jazyka, jenž je definován 

rovněž na začátku praktické části. Důraz je kladen na výzkum jejich frekvence a četnosti, 

distribuce z hlediska stylu i kolokability. Zkoumání probíhá na příkladu adjektivních dvojic 

nedílný – nedělitelný, nedobytný – nedobytelný, nedostižný – nedostižitelný, nedostupný – 

nedostupitelný, neodkladný – neodkladatelný, (neodkládatelný), neodložitelný, neodlučný – 

neodlučitelný, neodvratný – neodvratitelný, neohebný (neohybný) – neohýbatelný 

(neohybatelný), nenasytný – nenasytitelný, nepitný – nepitelný, nepopěrný – nepopiratelný 

(nepopíratelný), nepostižný – nepostižitelný – nepostihnutelný, nepřípustný – nepřipustitelný, 

nerozbitný – nerozbitelný, nerozlučný – nerozloučitelný – nerozlučitelný, nerozpustný – 

nerozpustitelný, nesdělný – nesdělitelný, nesklonný – nesklonitelný – neskloňovatelný, 

nespočetný – nespočitatelný, neúnosný – neunositelný – neunesitelný, neúplatný – 

neuplatitelný, neúprosný – neuprositelný, nevýslovný – nevyslovitelný, nezkrotný – 

nezkrotitelný, nezlomný – nezlomitelný, nezvratný – nezvratitelný. V závěru práce jsou 

výsledky jednotlivých dvojic interpretovány.  

 

   

 

 

 

 

Klíčová slova 
 

Adjektiva potenciálně zasažená dějem, korpus českého jazyka, konkurence 

adjektivních sufixů,  sufix -ný, sufix -telný. 



  

Abstract 

 

The submitted bachelor thesis examines the competition of adjective suffixes -ný and -

telný at adjectives potentially affected by an action. The thesis is divided into two parts. The 

theoretical part presents a general definition of adjectives, word formation of adjectives 

potentially affected by an action as well as their detailed characteristics. The chosen 

adjectives, let us say adjective pairs or triplets, are analyzed in a written language corpus 

which is also defined at the beginning of the practical part. The emphasis is placed on the 

frequence of these adjectives and their distribution in terms of both collocability and style.  

The experience is based on analysis of  adjective pairs such as nedílný – nedělitelný, 

nedobytný – nedobytelný, nedostižný – nedostižitelný, nedostupný – nedostupitelný, 

neodkladný – neodkladatelný, (neodkládatelný), neodložitelný, neodlučný – neodlučitelný, 

neodvratný – neodvratitelný, neohebný (neohybný) – neohýbatelný (neohybatelný), nenasytný 

– nenasytitelný, nepitný – nepitelný, nepopěrný – nepopiratelný (nepopíratelný), nepostižný – 

nepostižitelný – nepostihnutelný, nepřípustný – nepřipustitelný, nerozbitný – nerozbitelný, 

nerozlučný – nerozloučitelný – nerozlučitelný, nerozpustný – nerozpustitelný, nesdělný – 

nesdělitelný, nesklonný – nesklonitelný – neskloňovatelný, nespočetný – nespočitatelný, 

neúnosný – neunositelný – neunesitelný, neúplatný – neuplatitelný, neúprosný – 

neuprositelný, nevýslovný – nevyslovitelný, nezkrotný – nezkrotitelný, nezlomný – 

nezlomitelný, nezvratný – nezvratitelný. The results for particular cases are interpreted at the 

end of the thesis. 

 

 

 

Keywords 

Adjectives potentially affected by an action, Czech language corpus, adjective suffixes 

competition, sufix -ný, sufix –telný.  
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1 Úvod 
 

Práce je zaměřena na výzkum konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný. 

Prozkoumána jsou přídavná jména s významem potenciálního zasažení dějem v současné 

češtině. Teoretická část práce se zabývá definicí adjektiv, slovotvorbou adjektiv potenciálně 

zasažených dějem a  zejména jejich charakteristikou. Teoretická část vychází především 

z mluvnic českého jazyka, slovníků a gramatických příruček. V úvodu praktické části je 

popsán výběr vhodných adjektiv se sufixem -ný a -telný a s významem takový, který (ne)může 

být.... Výběr přídavných jmen probíhal na základě zkoumání retrográdních slovníků, mluvnic 

a slovníků spisovné češtiny. Z přídavných jmen vzniklých z téhož slovesa, případně vidové 

slovesné dvojice, jsou vytvořeny dvojice či trojice adjektiv. 

 Vybrané dvojice jsou zkoumány v Českém národním korpusu. Průzkum se zaměří 

především na jejich četnost a dále si všímá případných významových rozdílů a posunů 

významu v dvojici (trojici) přídavných jmen. Bude zkoumána distribuce vybraných slov 

z hlediska stylu, přičemž důraz bude kladen i na kolokabilitu přídavných jmen. V praktické 

části je rovněž definován a popsán korpus, ve kterém budou adjektiva zkoumána. V závěru 

práce jsou interpretovány dílčí výsledky a jsou rovněž globálně shrnuty. Cílem práce je zjistit 

konkurenci adjektivních sufixů -ný a -telný na základě průzkumu vybraných adjektivních 

dvojic. 
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2 Teoretická část 
 

2.1  Přídavná jména 

 

Definice přídavných jmen neboli adjektiv jsou součástí každé mluvnice českého jazyka. 

Adjektiva jsou samostatný autosémantický ohebný slovní druh a vyjadřují vlastnosti 

substancí – osob, zvířat, věcí, jevů konkrétních i abstraktních –, některé druhy relací; význam 

substancí dále zpřesňují nebo jinak vymezují. Rozvíjejí substantivum, se kterým se shodují 

v rodě, čísle a pádě. Jejich funkce ve větě je primárně v přívlastku (shodném) a jmenné části 

přísudku, objevují se také v doplňku. Nejčastěji bývají rozvíjeny především příslovci.  

V otázce dělení adjektiv se již mluvnice částečně rozcházejí, např. Příruční mluvnice 

češtiny klasifikuje adjektiva spíše na základě vyjadřovaného významu:  

 

„Z hlediska významového dělíme adjektiva na kvalifikační (kvalitativní) a relační. 

Kvalifikační adjektiva vyjadřují jen vlastnosti substancí. Jsou obvykle neutvořená. Mívají 

povahu subjektivního hodnocení a je většinou možné je stupňovat. Relační adjektiva vyjadřují 

kromě vlastnosti substancí i vztah k další substanci nebo ději, k jiné vlastnosti nebo okolnosti, 

od jejichž názvů jsou utvořena. K adjektivům relačním počítáme i adjektiva posesivní 

(přivlastňovací).“
1
 

 

Oproti tomu Česká mluvnice dělí adjektiva spíše podle odvozenosti – neodvozenosti 

a způsobu vzniku: „Přídavná jména jsou jen zčásti slova neodvozená, mnohem častěji jsou to 

však slova odvozená příponami a řidčeji předponami; jsou také přídavná jména tvořená 

skládáním. 

 

1.  Přídavná jména neodvozená, původní, vyjadřují zpravidla vlastnost v užším smyslu slova 

(jaká osoba nebo věc to je), její velikost, barvu, jakost. 

 

2a) Přídavná jména odvozená od podstatných jmen a příslovcí označují také vlastnost v tomto 

užším smyslu, ale častěji různé určení osoby nebo věci (z jaké jsou látky, jakého jsou původu, 

čemu jsou podobné, čím jsou zvlášť charakteristické, jejich vztahy místní, časové, účelové, 

vztahy vlastnictví, příslušnosti aj.). 

                                                 
1
 KOLEKTIV AUTORŮ. Příruční mluvnice češtiny. 2. opravené vyd. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2008. s. 281. 
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2b) Přídavná jména odvozená od sloves vyjadřují zpravidla vlastnost vyplývající 

ze slovesného děje. Přídavná jména odvozená od sloves se nazývají deverbativní.  

 

2c) Přídavná jména odvozená od jmen přídavných označují větší nebo menší míru vlastnosti 

vyjádřené základním přídavným jménem.“
2
 

 

Mluvnice současné češtiny od Václava Cvrčka uvádí rovněž podobné dělení 

na základě odvozenosti – neodvozenosti, je však třeba zmínit, že Cvrčkova definice je 

poněkud stručná a uplatní se spíše ve školních vzdělávacích institucích než ve vědecké či 

akademické obci: „Drtivá většina přídavných jmen je odvozená; z podstatných jmen, 

ze sloves, z adjektiv nebo z jiných slovních druhů. Některá adjektiva jsou ale z hlediska 

současné češtiny neodvozená, jejich význam je třeba se naučit. Neodvozená adjektiva obvykle 

patří mezi ta nejfrekventovanější, větší část se řadí do první tisícovky nejčastějších adjektiv.“
 3

 

 

Vůbec nejpřesnější a nejvýstižnější definici a klasifikaci adjektiv uvádí Mluvnice 

češtiny 2, která dělí adjektiva jak podle vyjadřovaných příznaků, tak podle konkrétního 

obsahu: 

 

„Příznaky vyjadřované adjektivy mohou být  

1) vlastnosti substančně pojatých jevů 

2) vztahy k nějaké substanci, ději, stavu nebo okolnosti, projevující se slovotvorně. 

 

Řadí se sem také vlastnické vztahy chápané jako charakteristické vlastnosti, 

vlastnostně pojaté procesy a stavy a modifikace vlastností (adjektiva modifikační). 

Rozdílnosti příznaků z velké části odpovídá morfematické složení adjektiv; podle něho se 

adjektiva dělí na a) primární čili neodvozená a b) sekundární čili odvozená.“
 4

 

 

Druhy adjektiv podle Mluvnice češtiny 2:  

                                                 
2
 HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Česká mluvnice. 2. upravené a rozšířené vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 177. 

 
3
 CVRČEK, Václav a kol. Mluvnice současné češtiny. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 196. 

 
4
 KOMÁREK, Miroslav a kol. Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 67–

70. 
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a) vlastní adjektiva 

b) adjektiva přivlastňovací 

c) adjektiva deverbativní nebo tzv. dějová 

d) nesklonná adjektiva bez odvozovací přípony 

 

Adjektiva dále Mluvnice češtiny 2 dělí podle významu na: 

a) adjektiva kvalitativní (jakostní) 

b) adjektiva relační 

 

„Přídavná jména je možné rozdělit na sémantické skupiny také podle druhu 

konkrétního obsahu, tj. na taková, která vyjadřují např. objektivní charakteristiku vlastnosti 

určovaného jména, jeho určení časové, místní, profesionální, jeho původ, subjektivní 

hodnocení jeho vlastnosti apod. Vyčleňování takových významových skupin je užitečné, 

zvláště pokud se takto blíže osvětlují jejich společné sufixální prostředky.“
 5

 

 

Encyklopedický slovník češtiny (2002, s. 22–23) dělí adjektiva podle původu 

na primární (neodvozená) a sekundární (odvozená), v nichž vyděluje dále adjektiva 

deadverbiální a z předložkových pádů, adjektiva deadjektivní, kvalitativní desubstantivní, 

relační desubstantivní, deverbální a adjektiva složená. Dále je klasifikuje podle sémantického 

hlediska na kvalitativní, v jejímž rámci vyděluje dvě podskupiny – adjektiva deskriptivní 

(popisují) a kvalifikační (hodnotí) –, a na relační.  

 

Bakalářská práce se bude dále zabývat pouze relačními sekundárními adjektivy, která 

jsou odvozená od sloves.  

 

2.2 Slovotvorba přídavných jmen 

 

Nejúplnější popis slovotvorby přídavných jmen lze nalézt v Mluvnici češtiny: „Základní 

rysy odvozování adjektiv vyplývají z pojmenovacího charakteru adjektiv; je to slovní druh, 

jehož podstatou je pojmenovávat poměrně stálý, závislý příznak předmětu (substance), který 

se někdy označuje jako vlastnost v širokém smyslu slova. Tato vlastnost se v pojmenováních 

                                                 
5
 KOMÁREK, Miroslav a kol. Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 67–

70. 
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vyjadřuje buď přímo (tzv. primárními nebo nemotivovanými adjektivy), anebo nepřímo, 

na základě souvislosti s jinými jevy (adjektivy sekundárními, slovotvorně motivovanými, 

odvozenými a složenými). 

 

Při odvozování adjektiv vyplývá příznak přisuzovaný substanci: 

a) z děje nebo činnosti, která se určované substance nějak dotýká – pak se adjektiva odvozují 

od sloves, popř. dějových substantiv 

b) z blíže nespecifikovaného vztahu určované substance k jiným substancím – pak se 

adjektiva odvozují od substantiv 

c) z toho, že se vlastnost již daná jen modifikuje, popř. specifikuje – pak se adjektiva odvozují 

od adjektiv 

d) z toho, že se příznak 2. stupně, tj. okolnost, způsob nebo míra, převádí, transponuje 

v příznak 1. stupně, tj. „zvlastnostňuje se“ – pak se adjektiva odvozují od příslovcí nebo 

od předložkových pádů substantiv. 

 

S uvedenými pojmenovacími přístupy korespondují typy onomaziologických struktur, 

kategorií a způsob jejich uplatnění u adjektiv. Tak první dva případy zakládají 

onomaziologickou kategorii mutačního typu, třetí je modifikačního a čtvrtý představuje 

transpoziční typ onomaziologických struktur. (Specifický typ představuje transpozice tzv. 

slovesných adjektiv.) 

 

Relativně nejvýrazněji se u adjektiv realizuje onomaziologická kategorie mutační; je 

v obou svých slovotvorných subkategoriích, v adjektivech deverbativních i desubstantivních, 

vnitřně členěna a má i svůj repertoár slovotvorných prostředků, někdy značně produktivních. 

Jediným kategoriálním významem mutačně odvozených adjektiv je signalizovat blíže 

nespecifikovaný vztah substance k jiné substanci, popř. vztah substance k ději (u útvarů 

deverbativních) v některých jeho obecných aspektech a momentech, jako je např. častost 

a (ne-)opakovanost děje, jeho trvalost nebo aktuálnost, schopnost, způsobilost nebo 

náchylnost k činnosti, aktivnost, pasívnost, rezultátovost, účelovost děje apod. 

 

Transpoziční typ je u adjektiv zastoupen (kromě specifických tzv. slovesných 

adjektiv) chudě a nevýrazně jak co do repertoáru prostředků, vesměs nevlastních, 

vypůjčených z jiných kategorií, tak i co do počtu útvarů jimi tvořených. 
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Nejčastějším prostředkem odvozování adjektiv je sufixace, uplatňující se u všech 

onomaziologických strukturních typů. Adjektivních přípon je celá řada, mají rozmanité 

funkce, jsou charakterizovány značnou synonymií a v některých případech i homonymií. 

Spolu s vlastní příponou určuje odvozovací formant adjektiv jejich tvaroslovné zařazení. Čistá 

prefixace se uplatňuje jen v kategorii modifikační, a nebereme-li v úvahu předpony cizí, je 

počet domácích předpon a rozsah jejich využití nepatrný. Výjimkou je ovšem předpona nej- 

a ne-, označující negaci. Rovněž smíšeného způsobu prefixálně-sufixálního, popř. prefixálně-

konverzního se při odvozování adjektiv využívá omezeně.“
 6

 

 

Z toho vyplývá, že adjektiva, jež jsou předmětem bakalářské práce, řadí Mluvnice 

češtiny do kategorie mutační. V tom se shoduje i s jinou literaturou, např. s Tvořením slov 

v češtině (Milan David, 1999) či Současným českým jazykem – Lexikologie (Mališ, 

Machová, Suk, 1998). 

 

Čeština – řeč a jazyk (2011, s.126–131) řadí rovněž adjektiva potenciálně zasažená 

dějem mezi kategorii mutační. Oproti tomu Přemysl Hauser uvádí ve svých publikacích, že 

adjektiva vzniklá ze sloves, tedy i adjektiva potenciálně zasažená dějem, patří do kategorie 

transpoziční, protože podstatné podle Hausera je, že nové slovo má daný význam jiného 

slovního druhu. 

 

„Slovotvorná kategorie se uplatňuje pouze v rámci jednoho slovního druhu. Je tedy 

pojem slovního druhu nadřazen pojmu kategorie. Po slovotvorné stránce se však takto 

uplatňují jenom podstatná a přídavná jména, příslovce a slovesa. Ostatní slovní druhy 

slovotvorný proces (odvozování a skládání) nezasahuje. Uplatňuje se u nich v omezené míře 

konverze, přesun ve slovnědruhové příslušnosti. Slovotvorné kategorie podle významového 

poměru utvořeného slova k základovému rozdělujeme do tří skupin: 

 

1. kategorie mutační, kterých je většina, zahrnují slova, která označují jinou skutečnost než 

slovo základové: cvičit = sloveso, cvičiště = místo, kde se cvičí. 

K mutačním kategoriím patří názvy činitelské, konatelské, nositelů vlastností, míst, 

prostředků aj. 

 

                                                 
6
 DOKULIL, Miloš a kol. Mluvnice češtiny 1. Tvoření slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 316–

318. 
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2. kategorie transpoziční (abstrakční) charakterizuje společný základní význam fundační 

dvojice. Rozdíl je v tom, že tvořené slovo ztvárňuje tento význam v jiném slovním druhu. 

 

3. kategorie modifikační zahrnuje případy, kdy se odvozené slovo liší jen určitým příznakem 

od významu slova základového, např. příznak menší velikosti, označení ženské osoby apod. 

 

Kategorie transpoziční 

Za transformaci považujeme změnu slovesných tvarů v přídavná jména. Některá 

přídavná jména se od slovesných tvarů významově vzdálila a osamostatnila. Jiná adjektiva 

odvozená od sloves podržují význam dějový, ale mají ještě navíc odstíny modální: možnosti, 

snahy, náchylnosti nebo účelu. Bylo by je tedy možné považovat za modifikaci a ne 

transpozici.“
7
 

 

Vladimír Šmilauer (Novočeské tvoření slov, 1971; Nauka o českém jazyku, 1972) 

slovotvorné kategorie vůbec neuvádí a adjektiva podle slovotvorných kategorií tedy 

neklasifikuje.  Encyklopedický slovník je v souladu s Mluvnicí češtiny: „Při transpozici se 

mění pouze pojmová třída, a to tak, že se nespecifikuje vztahem k příznaku, jako tomu je 

u mutace, nýbrž ve výsledku záleží jen ve změně slovního druhu. Jde tedy o proces, který se 

v některých jiných teoriích označuje jako syntaktická derivace. Slova vznikají mutací tak, že 

se jev, který má být pojmenován, nejprve zařadí do třídy podobných pojmů, čímž je dán jeho 

onomaziologický základ, a určuje se rysem, který ho od ostatních prvků třídy odlišuje, což je 

jeho onomaziologický příznak. … Tak vchází do vztahu pojmová třída vlastností k pojmové 

třídě dějů – pak adjektiva vyjadřují (ne)možnost být zasažen dějem: zahrát –> 

(ne)zahratelný.“
 8

 

 

 

 

 

                                                 
7
 HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 

s. 110, s. 137–138. 

 
8
 KARLÍK, Petr. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 

276–277, s. 495. 

 



 16 

2.3 Adjektiva vyjadřující potenciální zasažení dějem 

 

Tato kapitola se zabývá definováním a vymezením skupiny adjektiv, jimž je věnována 

také následná, praktická část práce, potažmo celá bakalářská práce. Co se týče jejich názvu, 

nepanuje mezi mluvnicemi či příručkami shoda. Bývají nazývána jako adjektiva pasívní 

(ne)možnosti (Mluvnice češtiny 1, 1986; Tvoření slov v češtině, 1972), přídavná jména 

náklonnostní (Současný český jazyk, 1998), přídavná jména dějová (Nauka o slovní zásobě, 

1980; Základní pojmy z nauky o slovní zásobě, 1996), adjektiva vyjadřující potenciální 

zasaženost dějem (Příruční mluvnice, 2008), přídavná jména pasívní možnosti (Čeština – řeč 

a jazyk, 2011) či přídavná jména, která jsou schopna být předmětem děje – význam možnosti 

(Novočeské tvoření slov, 1971). Již tato terminologická nejednoznačnost ukazuje, že daná 

adjektiva mohou vyjadřovat poměrně široké spektrum významů.  

 

Nejobšírněji o nich referuje Mluvnice češtiny: „Adjektiva této kategorie pojmenovávají 

dějové vlastnosti, jimiž se určovaná substance charakterizuje jako možný (nemožný) objekt 

děje pojmenovaného základem příslušného adjektiva. Jsou tedy zcela vyhraněna z hlediska 

slovesného rodu, a to svou jednoznačnou pasívní perspektivou (ojedinělé výjimky, jako 

dostačitelný (po-), necitelný, spasitelný aj., omezené vesměs slohově a frekvenčně, jsou 

izolované pozůstatky staršího stavu). 

 

Tuto slovotvornou kategorii tvoří centrální slovotvorný typ s příponou -teln(ý) 

a periferní typ s příponou -n(ý) (pasívně možnostní adjektiva s příponou -l(ý) jsou, kromě 

adjektiv jedlý, slohově a frekvenčně omezena, např. nevystihlý, neochvělý apod., z dnešního 

jazyka už téměř ustoupila). 

 

Primárně je slovotvorný význam této kategorie specifikací významu široce vztahového, 

na nějž se však ve většině případů navrstvují též významy kvalifikační. To se projevuje 

i v možnosti této kategorie být východiskem pro další odvozování (pravidelně se od těchto 

adjektiv tvoří abstraktní substantiva na -ost, často adjektiva 2. a 3. stupně vlastnosti, méně 

často příslovce). 

 

Pozitivní adjektiva této kategorie se stávají vesměs východiskem pro vytváření 

záporných protějšků pomocí prefixace předponou ne-. Vedle toho však existuje značné 

množství negativních adjektiv této kategorie, která nemají výchozí kladné protějšky; tato 
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adjektiva se slovotvorně chápou jako odvozená přímo od záporných sloves, nikoli jako 

odvozená pomocí záporné předpony (třebaže v jejich motivační formuli je negováno modální 

větné příslovce, ne sloveso samo; srov. nevyslovitelný „co nelze vyslovit“). V dvojicích 

rozlišených negací je pozitivní adjektivum často pouze vztahové, zatímco jeho negativní 

protějšek má význam kvalifikující, hodnotící. 

 

Adjektiva s předponou -teln(ý) – typ ‚dosažitelný’ 

 

Tento formant je na vyjadřování pasívního možnostního významu specializován, je 

tvořen složenou příponou -tel-n- (složka -tel- souvisí s činitelskou substantivní příponou -tel-) 

a morfologickou adjektivní charakteristikou vz. ‚mladý’. Přípona –teln(ý) má i variantní 

podobu -iteln(ý); ta se uplatňuje zčásti u adjektiv motivovaných slovesy I. třídy vz. ‚nést’ 

a ‚péct’, slovesy III. třídy a II. třídy ‚tisknout’, pokud odvozovací základ adjektiva 

nezachovává kmenotvornou příponu slovesa -nu-/-nou-. 

 

Derivační proces je někdy doprovázen krácením kmenové souhlásky základu (jako 

odrazu staršího vývojového stadia češtiny); tento stav bývá u některých skupin těchto adjektiv 

narušován tendencí zachovávat nezměněný základ u motivujícího slovesa i adjektiva. 

U adjektiv odvozených od dokonavých sloves IV. třídy a sloves V. třídy se krátí á/a, í/i a mění 

se ou/u, u adjektiv motivovaných nedokonavými slovesy k těmto změnám však vesměs 

nedochází. U adjektiv motivovaných slovesy I. třídy vzoru ‚nést’ a ‚krýt’ s dlouhou 

samohláskou v základu infinitivu je v základu odvozených adjektiv samohláska krátká, 

ve shodě s minulým kmenem slovesa.  

 

Adjektiva motivovaná slovesy II. třídy vzoru ‚tisknout’, pokud je základ zakončen 

samohláskou -h, jsou tvořena od kmene minulého (přičemž se toto h mění v ž), popř. od jeho 

variantní podoby (se změnou kmenotvorné přípony -nou- na -nu-), některé pak obojím 

způsobem; vývojem se prosazují podoby s příponou -nu-, tj. bez změny koncové souhlásky 

základu. 

 

Tato adjektiva se tvoří téměř výhradně od předmětových sloves přechodných (předmět 

může být jak osobní, tak věcný). Jen výjimečně se tvoří od předmětových sloves 

nepřechodných (od sloves s G tehdy, proniká-li k nim A, od sloves s D; jiná adjektiva 
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od nepřechodných sloves zastarávají a z jazyka ustupují). Netvoří se od sloves pouze 

zvratných a od ostatních zvratných sloves, pokud zvratné se označuje činitele děje.  

 

Adjektiva s formantem -teln(ý) zachovávají význam slovesného vidu a vytvářejí 

i vidové dvojice; v mnoha případech však v jazyku reálně existuje jen tvar motivovaný 

slovesem dokonavým (zvláště to platí pro adjektiva motivovaná slovesy IV. třídy); v těchto 

případech se adjektivum často vztahuje významově k oběma členům vidové dvojice slovesa 

(zcizitelný – ‚ten, který lze zcizit nebo zcizovat’).  

 

Adjektiva tohoto typu jsou motivována slovesy (podle minulého kmene) I. třídy 

nedokonavými i dokonavými, II. třídy pouze dokonavými, III. třídy nedokonavými, IV. třídy 

nedokonavými a dokonavými, V. třídy nedokonavými i dokonavými, VI. třídy nedokonavými 

i dokonavými.  

 

Adjektiva s příponou -n(ý) – typ ‚roztažný’ 

Tento typ adjektiv má v kategorii pasívních možnostních adjektiv postavení periferní. 

Tímto formantem se tvoří především široce vztahová dějová adjektiva, význam pasívní 

možnosti je jednou z mnoha specifikací tohoto široce vztahového významu. Avšak počet 

adjektiv s formantem -n(ý), která mají význam pasívně možnostní, jejich úloha v jazykové 

komunikaci a jejich vztahy k adjektivům s formantem -teln(ý) umožňuje chápat je jako 

zvláštní, poměrně vyhraněný slovotvorný typ, i když je vcelku na ústupu; mnohé jeho útvary 

zastarávají, ustupují synonymům s formantem -teln(ý). Jeho produktivnost je velmi malá, 

ovšem jistý počet těchto adjektiv je v jazyce a jeho slovotvorné soustavě pevně zakotven.  

 

Mezi oběma typy je i jistý rozdíl významový; adjektiva s formantem -n(ý) 

pojmenovávají vlastnost spíše jako trvalou, stálou, bez zřetele k tomu, zda se aktuálně 

realizuje, zatímco adjektiva s formantem -teln(ý) (zvláště ta, která vyjadřují význam 

dokonavého vidu) pojmenovávají vlastnost často aktuálně se projevující. Adjektiva 

s formantem -n(ý) se proto často uplatňují jako součást několikaslovných terminologických 

pojmenování; těch, které slouží běžnému, neodbornému jazykovému styku a nejsou slohově 

omezena, není mnoho; jinak jde vesměs o útvary s velice malou frekvencí, o archaismy nebo 

o poetismy. 
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Jejich motivační poměry jsou v podstatě tytéž jako u široce vztahových dějových 

adjektiv s tímto formantem, tzn., že jsou motivována výhradně slovesem nebo, řidčeji, 

slovesem a dějovým substantivem. Na rozdíl od adjektivního typu na -teln(ý) nevyjadřují tyto 

adjektiva vidový význam. Vedle významu pasívní možnosti mohou mít některá adjektiva sem 

náležející i jiné významy, zejména účelový.“
 9

 

 

Vladimír Šmilauer se zabývá spíše třídami sloves a vzory, ze kterých se posléze 

adjektiva tvoří. Do sloves, jež jsou schopny být předmětem děje ve významu možnosti, řadí 

také sufixy -telný (typ vyhojitelná choroba) a -ný (typ nedobytná pokladna). Sufix -telný dále 

rozpracová dle vidu, tříd a vzorů slovesa, od kterého byla odvozena: 

 

Sufix -telný 

„Z minulých kmenů sloves většinou dokonavých a přechodných různých vzorů, zvl. 

‚prosí’ (z 441 adjektiv typu ‚ne-telný’ patří jich k tomuto vzoru 250, tj. 61 %); ‚dělá’ (77 -18 

%), ‚tiskne’ (38 -9 %), ‚kupuje’ (25 -6 %). Zakončení -itelný vzniklé u vzoru ‚prosí’ proniká 

i ke vzoru ‚trpí’, ‚sází’ a ‚nese’ (‚peče’). U sloves vzoru ‚tiskne’, ‚mine’je zakončení -nutelný, 

jen u sloves na -hne bývá -žitelný.“
 10

 

  

Tato adjektiva podle Šmilauera vyjadřují pasivní schopnost, náchylnost, náklonnost či 

způsobilost; u záporných přídavných jmen pak nemožnost či obtížnost, přičemž zápornost 

hodnotí jako velmi častou. Zřídka se objevují také aktivní schopnosti (smrtelný tvor). Tyto 

adjektiva se užívají zejména v přívlastku, v přísudku pak tam, kde označují stálou vlastnost 

(hmota je nezničitelná). Šmilauer varuje před zatlačováním slovesných vazeb nebo starých 

adjektiv se sufixem -ný. Adjektivní sufixy -telný hodnotí jako velmi produktivní. 

 

Sufix -ný 

Adjektivní sufix -ný bývá podle Šmilauera odvozen ze základních kmenů 

nedokonavých i dokonavých sloves, přičemž vzory sloves mohou být různé, až na vzor 

                                                 
9
 DOKULIL, Miloš a kol. Mluvnice češtiny 1. Tvoření slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 326–

342. 

10
 11 ŠMILAUER, Vladimír. Novočeské tvoření slov. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1971. s. 135–139.  
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kupuje a denominativa (která tvoří jen adjektiva se sufixem -telný). Šmilauer označuje 

adjektiva se sufixem -ný za významově shodná s typem -telný, jsou však málo produktivní.  

 

Milan David (Tvoření slov v češtině, 1972) uvádí dva typy pro adjektivní sufixy -ný 

a -telný. Prvním typem je ovladatelný, který uvádí pro slovesa vzoru nést, péct, tisknout. Pro 

slovesa 3. třídy uvádí sufix -itelný. Druhým typem je pak ohebný, kam David řadí adjektiva 

motivována slovesy či substantivem a slovesem.  

 

Všechny další příručky (Čeština – řeč a jazyk, 2011) definují daná adjektiva podle 

sufixů; rozdělují je také na adjektiva se sufixem  -(i)telný a -ný, přičemž se shodují v tom, že 

hlavním sufixem je -(i)telný, zatímco -ný je méně produktivní sufix u přídavných jmen tohoto 

významu. Příruční mluvnice češtiny (2008. s. 172–175) popisuje, že adjektiva ze sloves 

vyjadřují dějový příznak či vlastnost z děje plynoucí. Adjektiva, jež vyjadřují potenciální 

zasažení dějem, pojmenovávají vlastnost, vyplývající z možnosti nebo nemožnosti být 

předmětem děje. Sufix -telný uvádí pro infinitivní základy sloves na at, -nout (s alternací 

ou : u), -ovat, -it. Jeho varianta -itelný se pak uplatňuje především u sloves s infinitivem na-

et/-ět, připojující se k základu bez kmenotvorné přípony. Sufix se dále také připojuje ke 

slovesům na -st, -zt, -ct a u některých na -nout (s alternacemi v participiu pasivním. Sufix -ný 

považuje Příruční mluvnice (2008. s. 172–175) za méně produktivní a uvádí také variantu -

tný. Jejich distribuci spatřuje především v odborných či terminologických názvech.  

 

Přemysl Hauser (Nauka o slovní zásobě, 1980) definuje přídavná jména dějová jako 

odvezená od sloves různými příponami a s dalšími různými příznaky. Adjektivní sufix -ný 

dokládá v přídavných jménech, odvozených od nedokonavých sloves. Vyjadřují vlastnost, jež 

vyplývá z děje. O sufixu -telný/-itelný uvádí, že se připojuje ke slovesům dokonavým 

i nedokonavým (k těm však méně). Sufix -itelný se uplatňuje především u sloves 4. třídy na -

et. Vyjadřují schopnost či náchylnost. Často se objevují v záporné podobě a vyjadřují pak 

příznak nemožnosti.  

 

Alois Jedlička a Bohuslav Havránek pak poukazují na možnost tvoření odborných 

názvů a terminologií prostřednictvím sufixu -telný (na rozdíl od Příruční mluvnice a Mluvnice 

češtiny, které poukazují spíše na terminologičnost sufixu -ný): 
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„Přídavná jména se odvozují také od sloves; vyjadřují pak vlastnost plynoucí ze slovesného 

děje; různou měrou přitom zachovávají znaky slovesa. Význam možnosti (nemožnosti) spolu 

s trpným významem mají přídavná jména tvořená příponou -telný (-itelný), řidčeji mají tento 

význam i přídavná jména tvořená příponou -ný. 

 

Adjektiva na -(i)telný jsou jednoznačná, bývají to proto často odborné názvy. 

U některých adjektiv na -ný je původní význam nemožnosti značně oslaben, zastřen; převládá 

pak u nich význam velké míry, intenzity, zpravidla v ustálených typických spojeních knižní 

povahy. Od některých základů existují adjektiva tvořená obojí příponou, -(i)telný i -ný, často 

s jemným významovým a stylovým rozdílem. 

 

V knižním a zastaralém jazyce mají význam možnosti (nemožnosti) i adjektiva jinak 

tvořená, zvláště od příčestí minulého a trpného. Přídavná jména tvořená příponou -(i)telný od 

sloves s dlouhou samohláskou v infinitivu krátí tuto samohlásku, jsou-li tvořena 

z jednoslabičného základu, a zpravidla také z dvojslabičného základu na -á-, -í-, -ou-, má-li 

příslušné sloveso ve svých tvarech střídání délky. U mnoha přídavných jmen takto tvořených 

zůstává délka zachována nebo kolísá.“
 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Česká mluvnice. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. s. 110, s. 182–184. 

 

 

 



 22 

3 Praktická část 
 

3.1 Výběr adjektivních dvojic 

 

 Prvotní výběr dvojic probíhal na základě uvedených příkladů adjektiv s potenciálním 

zasažením dějem v mluvnicích češtiny, slovnících, Encyklopedickém slovníku češtiny 

a gramatických příručkách, více viz seznam literatury. Adjektiva byla dále zkoumána 

v  retrográdních slovnících a byly vytvořeny adjektivní dvojice (trojice). Do užšího výběru 

dále postoupila ta adjektiva, jejichž význam lze na základě Slovníku spisovného jazyka 

českého definovat jako takový, který (ne)může být + trpné příčestí slovesa, od kterého bylo 

přídavné jméno vytvořeno. Vzniklo tak přibližně 60 dvojic, které vyhovovaly zadaným 

požadavkům. Vzhledem k velkému množství vyhovujících adjektivních dvojic se autorka 

práce rozhodla zaměřit pouze na adjektiva záporná, tedy ta s předponou ne-. Ve výsledku je 

zkoumáno níže uvedených 26 dvojic, seřazených abecedně podle prvního z dvojice (trojice) 

adjektiv: 

 

nedílný – nedělitelný 

nedobytný – nedobytelný 

nedostižný – nedostižitelný – nedostihnutelný 

nedostupný – nedostupitelný  

neodkladný – neodkladatelný (neodkládatelný) – neodložitelný 

neodlučný – neodlučitelný 

neodvratný – neodvratitelný 

neohebný (neohybný) – neohýbatelný (neohybatelný) 

nenasytný – nenasytitelný 

nepitný – nepitelný 

nepopěrný – nepopiratelný (nepopíratelný) 

nepostižný – nepostižitelný – nepostihnutelný 

nepřípustný – nepřipustitelný 

nerozbitný – nerozbitelný 

nerozlučný – nerozloučitelný – nerozlučitelný 

nerozpustný – nerozpustitelný 

nesdělný – nesdělitelný 

nesklonný – nesklonitelný – neskloňovatelný 
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nespočetný – nespočitatelný 

neúnosný – neunositelný – neunesitelný 

neúplatný – neuplatitelný 

neúprosný – neuprositelný 

nevýslovný – nevyslovitelný 

nezkrotný – nezkrotitelný 

nezlomný – nezlomitelný 

nezvratný – nezvratitelný.  

 

Adjektivní dvojice nepitný – nepitelný, nerozbitný – nerozbitelný, nesdělný – 

nesdělitelný, nerozpustný – nerozpustitelný mají v korpusu spíše marginální zastoupení, jsou 

uváděny z důvodu komplexnosti práce. 

 

Praktická část práce se zabývá zkoumáním uvedených adjektivních dvojic především 

ve Slovníku spisovného jazyka českého
12

, respektive jeho elektronické podobě, v Českém 

národním korpusu
13

 a na internetovém vyhledávači google.cz
14

. Český národní korpus je 

soubor počítačově uložených textů v českém jazyce, sloužících pro jazykový výzkum. 

K vyhledávání je určen speciální vyhledávací program, který umožňuje hledání slov 

a slovních spojení ve všech tvarech a v kontextu. Dále zjišťuje frekvenci v korpusu a 

distribuci z hlediska funkčních stylů a žánrů. Český národní korpus je projekt Ústavu Českého 

národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.  

 

Vybrané adjektivní dvojice byly nejprve prozkoumány z hlediska významu 

v elektronické verzi Slovníku spisovného jazyka českého. Dále byly vyhledávány 

v synchronním korpusu psaných textů, přičemž zaměření bylo především na jejich frekvenci, 

funkční styl, žánr a kolokabilitu. Jelikož korpus mluveného jazyka nebyl pro práci z hlediska 

množství dostačující – valná většina adjektiv nebyla v mluveném korpusu nalezena –, byl 

místo toho použit internetový vyhledávač google.cz.  

                                                 
12

 Slovník spisovného jazyka českého [online]. 2012 [cit. 2013-01-03]. Dostupné 

z: http://ssjc.ujc.cas.cz/ 
13

 Český národní korpus [online]. 2013 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://ucnk.ff.cuni.cz/ 
14

 Google Česká republika [online]. 2013 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: https://www.google.cz/ 

 

 



 24 

3.2 Výzkum 

3.2.1 nedílný – nedělitelný 

 

nedílný příd. nedělitelný, neoddělitelný, nerozlučný 

Adjektivum je v korpusu zastoupeno hojně, má 7 969 výskytů. Převážnou většinu 

z nich, 82 %, dokládá publicistika. Zcela jasně zde převažuje spojení nedílná součást, 

objevuje se ve více než třech čtvrtinách. Pouhé 3 % se vyskytují v beletrii (nedílná jednota, 

svazek) a zbylých 15 % v odborné literatuře (nedílná složka, celek). Na internetovém 

vyhledávači google.cz se objevuje obrovské množství výsledků: 5 800 000 (nedílný závazek, 

aspekt, segment). Nedělitelný se v korpusu objevuje 1 296krát, v beletrii z 6 % (nedělitelný 

celek), v odborné literatuře pak z 19 %, nejčastěji ve spojení nedělitelná částice, fond. 

960 výskytů je z publicistiky, kde se opět hojně využívá zavedené spojení nedělitelná součást. 

Dále se objevuje ve spojení se státy či městy: nedělitelná Bosna, nedělitelné Rusko, 

nedělitelný Jeruzalém. Na google.cz lze nalézt 67 300 výsledků, nejčastěji ve spojení 

s finančnictvím (nedělitelný fond), fyzikou a chemií (nedělitelný atom) či matematikou 

(nedělitelné číslo, zlomek). Vyhledávaným heslem je také nedělitelná mezera (pevná, 

nezlomitelná mezera – typografické znaky, jež se nemohou zlomit mezi dvěma různými 

řádky).  

 

3.2.2 nedobytný – nedobytelný 

 

nedobytný, nedobytelný příd. takový, jehož není možno dobýt 

Adjektivum nedobytný se v korpusu psané češtiny objevuje velmi často, a to celkem 

5 284krát. 6 % z toho lze doložit v beletrii (nedobytná pevnost, pokladna, nedobytný hrad). 

Pouze necelá 3 % najdeme v odborné literatuře ve spojitosti s finančním světem (nedobytné 

pohledávky, úvěry). Zbylých 4 854 hesel, tedy 91 %, se objevuje v publicistickém žánru 

a rovněž se týká finančnictví – nedobytné odpisy, vymáhání, rezervy – či staveb (nedobytná 

tvrz). Na google.cz lze najít 244 000 dokladů tohoto adjektiva v různých souvislostech: 

nedobytný sejf, hrad, počítač či nedobytný green (obtížně hratelné golfové hřiště). Oproti 

tomu se přídavné jméno nedobytelný neobjevuje v korpusu vůbec, jeho doklady lze tedy najít 

pouze na internetovém vyhledávači, kde má 571 hesel. Nejčastější spojení je nedobytelný 

hrad (od Jana Ámose Komenského), mezi další patří nedobytelný dům, klášter, hora. 

Objevuje se tak pouze ve vztahu se stavbami či přírodními úkazy, na rozdíl od adjektiva 

nedobytný, které má možný širší okruh kolokací.  
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3.2.3 nedostižný – nedostižitelný – nedostihnutelný 

 

nedostižitelný, nedostižný příd. takový, kt. nemůže být dostižen 

Přídavné jméno nedostižný má v korpusu poměrně široké zastoupení, nalezneme 

2 437 dokladů slova. Nejméně, v necelých 6 %, je opět zastoupeno v odborné literatuře 

(nedostižný vzor, ideál) a v beletrii, ve které se objevuje 8 % ze všech dokladů daného 

adjektiva. Zde již netvoří tak obrazné dvojice jako v odborné literatuře a slovní spojení jsou 

zcela konkrétní (nedostižný pitomec, nedostižné bramborové knedlíky). Často se také objevuje 

v souvislosti s krásou ženy. V publicistice pak nalezneme zbytek – 86 % – nedostižné dílo, 

významná osobnost, sen, vzor. Nedostižitelný je pak zastoupeno v korpusu mnohém méně, 

celkem ve 272 heslech. V beletrii (7 %) najdeme doklady jako nedostižitelný Bůh, dlužník, 

tedy spíše ve smyslu fyzického dostihnutí než obrazného, jako tomu je u adjektiva nedostižný. 

V odborné literatuře najdeme stejná spojení jako u prvního z dvojice adjektiv, tedy ideál, 

vzor, které jsou zastoupeny v 5 % z celkového počtu. V publicistice se zastoupením 88 % 

nalezneme podobné doklady (nedostižitelná technika, vzor, významná osobnost. Lze tedy 

shrnout, že obě adjektiva, nedostižný i nedostižitelný, mají v korpusu z hlediska poměrného 

procentuálně stejnou žánrovou distribuci. Zatímco v beletrii nabývají obě slova 

konkrétnějších významů, ať už ve významu fyzického nebo obrazného dostihnutí, v odborné 

literatuře a publicistice jde spíše o metaforické znázornění skutečnosti. Stejně jako v korpusu 

lze najít i na internetu více výsledků u adjektiva nedostižný, má 155 000 výskytů a objevuje se 

ve všech možných spojeních (technologie, ráj, konkrétní osoba). Nedostižitelný se skrývá 

ve 22 700 heslech, nejčastěji ve spojení se slavnou osobností ze světa sportu. Nedostihnutelný 

má pouze jeden doklad v korpusu (nedostihnutelný ročník), na google.cz se objevuje v 2 390 

příkladech, nejčastěji ze světa sportu: nedostihnutelný Bayern (sportovní klub), 

nedostihnutelný Bolt (olympijský vítěz ve sprintu).  

 

3.2.4 nedostupný – nedostupitelný 

nedostupný příd. takový, jehož nelze chůzí, jízdou ap. dosáhnout n. jen velmi těžko  

 Adjektivum nedostupný se vyskytuje v korpusu 6 565krát, v 85 % případů 

v publicistice. Nedostupný je především luxus, údaje či léčba. Adjektivum bývá v publicistice 

také hojně členem jmenné části přísudku, přičemž podmětem pak bývají především politici či 

aktéři různých kauz. V odborné literatuře (8 %) se vyskytuje více ve spojení s konkrétními 
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chemickými látkami či technickými prostředky. V beletrii je zastoupeno ve zbylých 7 % 

s výrazy, které označují spíše duchovní entity než konkrétní předměty: nedostupný cíl, vrchol, 

ideál či prožitek. Na tomto adjektivu lze poměrně dobře ukázat jemné významové rozdíly 

a jejich distribuci v odlišných funkčních stylech a žánrech. Ve vyhledávači na google.cz lze 

najít neuvěřitelných 6 600 000 výsledků, nejčastěji ve spojení s IT technikou či službami 

(nedostupný facebook, mobil, nedostupné zboží ve významu není skladem), případně 

s osobami (nedostupný muž). Toto adjektivum získává tedy s rozvojem moderních technologií 

a služeb další význam, respektive dochází k posunu starého významu. Nedostupitelný oproti 

tomu je zcela neproduktivní, v korpusu nenajdeme žádný výsledek, na internetu pouze jeden: 

nedostupitelné auto ve významu finančně nedostupné.  

3.2.5 neodkladný – neodkladatelný (neodkládatelný) – neodložitelný 

neodkladný příd. takový, kt. nestrpí odkladu; naléhavý, nutný                                              

 Z této trojice (čtveřice) je v korpusu českého psaného jazyka zastoupeno nejvíce 

adjektivum neodkladný, a to ve 3 035 příkladech, lišící se v jednotlivých žánrech jen jemnými 

významovými nuancemi. 7 % příkladů nalezneme v beletrii (neodkladný úkol, neodkladná 

záležitost), 9 % v odborné literatuře ve spojení neodkladný konec světa, transport. Zbylých 

84 % všech výskytů je v publicistice v podobných souvislostech – neodkladná péče, 

záležitost. Vyhledávač na google.cz nalezne 279 000 příkladů, nejčastěji v souvislosti 

s lékařským odvětvím (léčba, péče). Objevuje se také spojitost s teorií práva (neodkladné 

úkony, opatření). Dále v korpusu nalezneme doklady adjektiva neodložitelný ve 12 heslech, 

nejčastěji v publicistice (10 hesel). Neodložitelná břemena, povinnosti, výdaje a schůzky 

znamenají pro jedince většinou nepříjemnou záležitost, kterou ale musí tak jako tak splnit. 

V beletrii najdeme 17 % výskytu slova (neodložitelný závazek, neodložitelná tělesná potřeba). 

Na internetu lze adjektivum neodložitelný najít v 966 heslech, nejčastěji ve spojení 

neodložitelné dítě (dítě, které je velmi fixované na rodiče) či neodložitelný program, případ. 

Neodkládatelný nemá žádný výsledek ani v korpusu, ani na google.cz, neodkladatelný se 

objevuje v 56 heslech na internetovém vyhledávači google.cz (neodkladatelné potřeby, 

důvody), v korpusu nemá výsledek žádný. Lze tedy konstatovat, že až na spojení 

neodložitelné dítě, ve kterém adjektivum neodložitelný nelze nahradit adjektivem neodkladný, 

jsou tvary všech tří adjektiv navzájem prakticky zaměnitelné a významově se neliší. 
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3.2.6 neodlučný – neodlučitelný 

 

neodlučitelný, neodlučný příd. takový, kt. nemůže být odloučen 

Adjektivum neodlučný najdeme v korpusu pouze ve 38 příkladech, necelou třetinu 

v beletrii ve spojení neodlučná (sou)část, pár, společník. V odborné literatuře se rovněž 

objevuje poměrně velkým dílem, na rozdíl od předchozích adjektiv, a to jako neodlučná 

součást, neodlučný znak.  Zastoupení 44 % je ve stejných významech pak v publicistice. Dále 

se objevuje spojení s podstatným jménem atribut či partner. Neodlučitelný má v psaném 

korpusu českého jazyka zastoupení větší, objevuje se v 154 heslech, 21 % v beletrii 

(neodlučitelný rámec), 45 hesel – 30 % v odborné literatuře v abstraktnějším významu 

(neodlučitelný princip, pojem) a zbylých 49 % v publicistice. Obě adjektiva jsou významově 

vcelku rovnocenná, neodlučný se používá více v konkrétních příkladech, neodlučitelný spíše 

v abstraktním rámci. Výsledky na google.cz toto potvrzují: neodlučný bylo nalezeno ve 

411 000 heslech, nejčastěji ve spojení neodlučný přítel či kamarád. Zároveň je však hodně 

výsledků z překladových slovníků, slovníku synonym apod., takže reálné číslo může být nižší. 

Neodlučitelný má 58 600 výsledků a kromě stejných spojení jako u prvního adjektiva 

(neodlučitelný pár, kamarád) se nejvíce hesel objevuje v oboru lingvistiky – neodlučitelná 

předpona.  

 

3.2.7 neodvratný – neodvratitelný 

 

neodvratný, řidč. neodvratitelný příd. takový, kt. není možno odvrátit 

V korpusu se neodvratný objevuje v 1 891 příkladech. Nejpočetněji, ze 77 %, je 

zastoupeno v publicistice ve spojení neodvratný konec, jistota, zánik, pád. V beletrii 

(neodvratný osud, zkáza, smrt) se objevuje 15 % ze všech výsledků. Zbylé hesla nalezneme 

v odborné literatuře, ve které tvoří pouhých 8 % (neodvratný okamžik). Google.cz dokládá 

1 880 000 příkladů, nejčastěji znamenající katastrofu (neodvratný konec, vyhazov, neodvratný 

růst cen). Název knihy Neodvratný konec od Petera Robinsona mohl výsledky trochu zkreslit. 

Adjektivum neodvratitelný lze v korpusu najít ve 350 heslech v obdobných významech. 

Z beletrie (7 %) jsou zastoupeny především detektivní romány, horory, thrillery či sci-fi: 

neodvratitelné cosi, Nemesis, zlo. V odborné literatuře je adjektivum zastoupeno ze 14 % 

(neodvratitelná událost, síly). Zbylých 278 dokladů je z publicistiky (neodvratitelný krok, 

událost, újma). Google.cz  referuje o 29 900 výsledcích: neodvratitelný odchod, rozpad, 

návrat. Obě adjektiva jsou spojována s podobnými slovy a nabývají stejných významů; lze 

tedy konstatovat, že jsou navzájem poměrně dobře významově zaměnitelná.  
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3.2.8 neohebný (neohybný) – neohybatelný (neohýbatelný) 

 

neohebný (†neohybný) příd. neschopný ohýbání, ohnutí      

Adjektivum neohebný lze v korpusu psaného českého jazyka nalézt ve 236 výskytech, 

31 % v beletrii ve spojení neohebný strom, krk či jazyk, tedy nějaká fyzická entita, která je 

příznačná svojí (ne)ohebností. V odborné literatuře je adjektivum zastoupeno rovněž z 23 % 

a bývá spojováno především s částmi těla (neohebný kloub, palec). Nejvíce výsledků pak 

nalezneme opět v publicistice (46 %), kde je použito v synonymické řadě tvrdý, tuhý, 

prkenný. Význam slova tak zůstává v jednotlivých žánrech stejný. Na internetovém 

vyhledávači google.cz lze najít neohebný ve 29 700 výsledcích, velmi často ve spojení 

neohebný slovní druh. Varianta neohybatelný se pak v psaném korpusu českého jazyka 

neobjevuje vůbec, na google.cz ve 304 příkladech. Často je adjektivum neohybatelný rovněž 

spojeno s části lidského těla (páteř). Varianta neohýbatelný se na internetovém vyhledávači 

objevuje pouze v 9 výskytech. 

 

3.2.9 nenasytný – nenasytitelný 

 

nenasytný, řidč. nenasytitelný příd. takový, kt. stále není dost nasycen 

Adjektivum nenasytný se objevuje v korpusu psaného českého jazyka 2 231krát. 

V beletrii má 499 výsledků (22 %), například nenasytná zvědavost, touha, nenasytný hlad. 

V odborné literatuře se objevuje pouze ze 7 % (nenasytná chuť, lačnost) a ve zbylých 70 % 

pak v publicistice ve spojení nenasytný chřtán, jícen či ve vztahu s konkrétními živočichy: 

nenasytná sarančata, kormoráni, špačci, plži. V publicistice se tedy adjektivum objevuje 

v konkrétnějších výrazech a zpřesňuje, koho nelze nasytit, zatímco v beletrii a odborné 

literatuře jde spíše o obrazné pojmenování. Na internetovém vyhledávači google.cz se nachází 

205 000 výsledků, nejčastěji v souvislosti s konkrétními osobami: nenasytný Rath, Chávez, 

mnich, zloděj, dále pak s živočichy jako například nenasytný vlk, žralok, kapr. Výsledky může 

poněkud zkreslit spojení nenasytný parazit, protože se zároveň jedná o název filmu (2010). 

Nenasytitelný se v korpusu objevuje pouze ve 20 výsledcích, a to především v publicistice –

 z 60 % (nenasytitelný apetit, černá díra, britský trh). V odborné literatuře se adjektivum 

objevuje z 25 %, především z oblasti ekologie a finančnictví jako například nenasytitelná 

poptávka, cyklus. V beletrii je výsledků nejméně – pouze 3 % (nenasytitelná změna, hlad). 

Google.cz dokládá 12 600 výsledků (nenasytitelný sexuální apetit, pud).  
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3.2.10 nepitný – nepitelný  

 

nepitný příd. takový, kt. není možno pít 

Adjektivum nepitný se v korpusu psaného českého jazyka nalézá v 93 heslech. 

Necelých 10 % z toho se objevuje v beletrii výlučně ve spojení nepitná voda či nepitné víno. 

V odborné literatuře najdeme pouze jeden výskyt z oblasti psychologie (nepitná voda). 

Z 90 % je pak adjektivum zastoupeno v publicistice, kromě výše uvedených spojení např. také 

nepitná tekutina. Internetový vyhledávač google.cz nachází 65 700 hesel v obdobných 

významech (nepitná voda, víno, alkohol). Přídavné jméno nepitelný se v korpusu nachází 

34krát. Tři výskyty jsou z beletrie (nepitelný nektar, pivo), jeden z odborné literatury 

(nepitelná břečka). 88 % se nachází v publicistice, jako například nepitelný produkt, slaďák. 

Oproti tomu google.cz s 28 400 výsledky uvádí celou řadu nepitelných tekutin (nepitelné pivo, 

víno, sekt) a označuje je jako nepitelný vzorek, patok, hnus. Adjektivum se často objevuje také 

ve jmenné části přísudku (To je nepitelné.).  

 

3.2.11 nepopěrný – nepopiratelný (nepopíratelný) 

 

nepopíratelný, nepopiratelný, řidč. kniž. nepopěrný příd. takový, kt. nemůže být popírán 

Přídavné jméno nepopěrný se v korpusu českého psaného jazyka nachází jen ve třech 

výskytech. Dva výsledky jsou z publicistiky (nepopěrná autorita), jeden z odborné 

literatury – literárního časopisu Tvar (nepopěrná přítomnost). Na google.cz lze nalézt 39 

výsledků ve spojení nepopěrný skutek, význam, fakt. Oproti tomu nepopiratelný je v korpusu 

zastoupeno 1 767 hesly, z nichž je převážná část – 75 % – z publicistiky. Typickými 

spojeními jsou nepopiratelné zásluhy, skutečnosti, přednosti. V beletrii je adjektivum 

zastoupeno z 12 % (nepopiratelné kouzlo, vzrušení), v odborné literatuře pak ze 13 % 

(nepopiratelné zásluhy, talent), přičemž se často objevuje např. v historické literatuře. Jeden 

výskyt lze nalézt i v mluveném korpusu českého jazyka. Nepopíratelný (od nepopiratelný se 

liší pouze kvantitou samohlásky) má již výskytů méně –  v korpusu 246, přičemž 64 % je 

z publicistiky: nepopíratelné přednosti, výhody. 18 % je z beletrie, často z detektivních 

románů (nepopíratelné případy, obvinění, nutkání). Zbylých 44 hesel, například 

nepopíratelná kauzalita, přínos, nalezneme v odborné literatuře. Na google.cz lze nalézt 

u adjektiva nepopiratelný 223 000 výsledků, nejčastěji se objevujících v politické tematice či 

dějinách: nepopiratelný holokaust, princip, smysl. Nepopíratelný má 77 500 hesel, ale je třeba 

konstatovat, že obě adjektiva google.cz někdy zamění a diakritiku nebere v potaz, hodnoty tak 

nejsou zřejmě zcela relevantní.  
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3.2.12 nepostižný – nepostižitelný – nepostihnutelný 

 

nepostižitelný, řidč. nepostihnutelný, poněk. zast. nepostihlý, nepostižný příd. takový, kt. 

nemůže být postižen smysly 

Adjektivum nepostižný se objevuje v korpusu pouze v 9 dokladech v beletrii 

(nepostižný svět, nepostižná moc), přitom na google.cz má adjektivum 9 220 výskytů 

(nepostižný tón, pulz, moment). Často se objevuje v náboženských a církevních textech. 

Nepostižitelný je oproti němu velmi produktivní: v korpusu nalezneme 1 247 výsledků, 15 % 

v beletrii – nepostižitelný výraz, společenství a také ve spojení s instrumentálem podstatného 

jména (nepostižitelný smysly, rozumem). Z necelých 10 % se objevuje také v odborné 

literatuře (nepostižitelný svět, příroda, pocit) a ze zbylých 75 % pak v publicistice ve spojení 

nepostižitelné reakce, význam či opět s instrumentálem nepostižitelný zákonem. Nepostižitelný 

má na google.cz 61 000 hesel a objevuje se také ve spojení s osobami: nepostižitelný viník, 

lékař, génius. Adjektivum nepostihnutelný se v korpusu vyskytuje 80krát, nejčastěji 

v publicistice (56 výsledků): nepostihnutelné okolnosti, osud. V odborné literatuře najdeme 

pouze malé množství dokladů, a to 11 (nepostihnutelné náznaky, množství). Zbylé výrazy jsou 

z beletrie: nepostihnutelné nitro, nepostihnutelné pachutě. Nepostihnutelný dokládá google.cz 

8 570krát, například nepostihnutelný způsob, duch místa, nepostihnutelná komunistická 

strana. Lze tedy konstatovat, že adjektivní sufix -telný je v tomto případě produktivnější než 

sufix -ný.  

 

3.2.13 nepřípustný – nepřipustitelný 

 

nepřípustný příd. takový, kt. nemůže být připuštěn, dovolen 

Přídavné jméno nepřípustný nalezneme v korpusu v 7 530 heslech, drtivou většinu 

z nich, 89 %, v publicistice, což lze předpokládat.  Nepřípustný nátlak, útok, střet zájmu, 

morálně nepřípustné, v demokracii nepřípustné, něco bylo označeno za nepřípustné apod. se 

objevuje především v politických kauzách či vyhrocených situacích. Toto poměrně silné slovo 

si navykli novináři a publicisté používat ve stále se zvětšujícím množství různých kontextů.  

Pouze 3 % se objevují v beletrii: nepřípustný (zlo)zvyk, tlak. V odborné literatuře je zbylých 

8 % především v textech právního charakteru – v zákonících, teorii práva, soudnictví či 

v ústavním právu, což je opět předvídatelné, protože adjektivum nepřípustný značí něco zcela 

striktního, zakazujícího nebo naopak přikazujícího. Oproti tomu přídavné jméno 



 31 

nepřipustitelný má v korpusu pouhé dva výsledky v publicistice (nepřipustitelná porážka), ve 

vyhledávači na google.cz pak 917 výsledků. Nejčastěji se objevuje ve spojení nepřipustitelný 

fakt, faktor či zásah, přičemž je v zásadě zaměnitelné za nepřípustný. Významový posun mezi 

oběma adjektivy je marginální. Nepřípustný lze na google.cz najít dokonce v 887 000 heslech, 

nejčastěji ve spojení nepřípustný důkaz. Několikrát se objevuje záměna slova nepřípustný za 

nepřístupný (nepřípustný les).  

 

3.2.14 nerozbitný – nerozbitelný 

 

nerozbitný, nerozbitelný příd. řidč. takový, kt. nemůže být rozbit 

Adjektivum se v korpusu objevuje ve 486 výsledcích: z 12 % v beletrii (nerozbitné 

sklo, mřížky, alibi), z 10 % v odborné literatuře (nerozbitný nástroj, plastické hmoty, materiál) 

a převážná většina výrazů, 78 %, pak v publicistice jako nerozbitný vynález, vůz, termoska. 

Google.cz uvádí 416 000 hesel, které jsou povětšinou spojeny s IT technologií: nerozbitný 

displej, mobil, počítač, systém. Je tak zde možné doložit nové využití pro dané adjektivum, 

které korpus ještě nestihl zachytit. Nerozbitelný se v korpusu psaného českého jazyka 

objevuje celkem 9krát. V beletrii má 3 výsledky (nerozbitelná deska), v odborné literatuře 

jeden (nerozbitelný čip) a zbylých 5 hesel se objevuje v publicistice (nerozbitelné auto, perly). 

Na google.cz nalezneme 63 100 výskytů, nejčastěji v souvislosti s materiálem (nerozbitelný 

polypropylen) či různými předměty (nerozbitelný držák, taška). Zajímavým faktem je, že ač je 

posun významu či formy u této dvojice adjektiv minimální, nerozbitelný neslouží k popisu 

vlastností elektroniky, jako tomu je u přídavného jména nerozbitný. 

 

3.2.15 nerozlučný – nerozloučitelný – nerozlučitelný 

nerozlučný, nerozlučitelný příd. takový, kt. nemůže být oddělen, odloučen: neoddělitelný 

 Adjektivum nerozlučný najdeme v psaném korpusu českého jazyka v 1 943 

příkladech. V beletrii je zastoupeno 13 % všech výskytů slova, což je v průměru více než 

u dalších adjektiv. Je to dáno tím, že o nerozlučných přátelích, kamarádech, dvojicích či 

dvojčatech toho bylo již hodně napsáno a bývá to stále častým tématem románů. Dané 

adjektivum se také hojně uplatní v charakteristice i vnějším popisu osob: nerozlučný doutník, 

vaťák či cigareta, případně jiné oblečení či doplňky, což znamená, že osoba je s předmětem 

neodmyslitelně spjata. Oproti tomu v odborné literatuře najdeme jen 7 % všech výskytů slova, 

nejčastěji ve spojení nerozlučná jednota, spjatost, spojení. Nejvíce dokladů slova lze opět 
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nalézt v publicistice, a to v 1 549 výskytech (80 %). Kromě nerozlučných partnerů se také 

objevuje nerozlučný stát, přátelství národů či souputník. Na internetu se adjektivum objevuje 

v 243 000 hesel, nejčastěji ve významu nerozlučný pár či přítel. Jeho adjektivní dvojice 

nerozlučitelný se objevuje v korpusu pouze v 82 heslech v podobných spojeních: 

nerozlučitelný svazek, celek. V internetovém vyhledávači google.cz lze najít 9 280 dokladů 

slova, číslo může být opět zkresleno kvůli překladovým a jiným slovníkům. Nejčastěji bývá 

uváděno v souvislosti s manželstvím a církví. Tvar nerozloučitelný je značně neproduktivní, 

v korpusu není výsledek žádný, na google.cz je 9 příkladů, a to ve stejných významech 

a spojeních jako nerozlučný či nerozlučitelný.  

 

3.2.16 nerozpustný – nerozpustitelný 

 

nerozpustný příd. takový, kt. není schopen se rozpustit 

Přídavné jméno nerozpustný je v korpusu doloženo 429krát, nejvíce pak v odborné 

literatuře (55 %), kde bývá spojováno s různými chemickými látkami (nerozpustné fosfáty, 

síran, vitaminy, nerozpustné ve vodě). Ze 42 % se objevuje pak v publicistice (nerozpustné 

vlákniny, látky, sloučeniny). Zbylé tři procenta lze doložit v beletrii (nerozpustné olovo, 

nerozpustná sedlina). Překvapivě se neobjevovalo spojení nerozpustná káva v takovém 

množství, jak bylo předpokládáno. Na google.cz nalezneme 216 000 výskytů (nerozpustná 

frakce, prášek, podíl). Nerozpustitelný lze v korpusu nalézt v 92 heslech, tentokrát se 

v odborné literatuře objevuje pouze 5 % z nich (nerozpustitelné kaly, pryskyřice). Pouhá 3 % 

jsou z beletrie (nerozpustitelné krystalky) a zbylých 92 % pak z publicistiky, přičemž většina 

spojení patří do teorie práva či politologie (nerozpustitelný parlament, sněmovna, orgán). 

Internetový vyhledávač google.cz dokládá 2 830 výskytů adjektiva, a to především v kolokaci 

s látkami – nerozpustitelný cukr, prášek – a v obdobných spojeních v politologii a právu.  

 

3.2.17 nesdělný – nesdělitelný 

 

nesdělný příd. takový, kt. nemůže být přenesen, přenášen, sdělen 

Adjektivum nesdělný se v korpusu psaného jazyka objevuje pouze 26krát, přičemž 

beletrie je zastoupena jedním výrazem a odborná literatura třemi. Je spojováno s osobami, 

myšlenkami či emocemi. Nejvíce se adjektivum objevuje již tradičně v publicistice, a to 

z 85 % (nesdělná situace, obrazy, fotky). Google.cz přináší 158 výsledků jako například 
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nesdělný detail, projev. Používá se také ve vztahu k osobám (nesdělný Havel). Oproti tomu je 

adjektivum nesdělitelný produktivnější, v korpusu nalezneme 394 výskytů. Nejvíce z nich (72 

%) je v publicistice: nesdělitelné pocity, nesdělitelná zkušenost, slovy nesdělitelné. 20 % ze 

všech výsledků se nachází v beletrii (nesdělitelné prožitky, nesdělitelná pravda, utrpení), 

v odborné literatuře pak zbylých 33 výsledků – nesdělitelné myšlenky, řečí nesdělitelné. I dle 

internetového vyhledávače google.cz je adjektivum nesdělitelný produktivnější, má 55 600 

výskytů v obdobných spojeních (nesdělitelný osud, zážitek, mužům nesdělitelné). Lze tedy 

konstatovat, že adjektivum nesdělitelný je několikanásobně produktivnější než adjektivum 

nesdělný.  

 

3.2.18 nesklonný – nesklonitelný – neskloňovatelný 

 

nesklonný příd. jaz. takový, kt. není možno skloňovat 

Adjektivum nesklonný má v korpusu omezené množství hesel, pouhých 98. 15 % 

z nich se objevuje v beletrii (především v díle Pan kaplan má stále třídu rád), je ale třeba 

poznamenat, že hlavním tématem románu je osvojování angličtiny. Necelých 20 % výsledků 

se nachází v odborné literatuře, hlavně lingvistické (např. Jazyk a jazykověda, Naše řeč), ve 

spojení nesklonné tvary, názvy. Zbylých 64 výsledků najdeme v publicistice v obdobném 

významu: nesklonná příjmení, podoba. Na internetovém vyhledávači google.cz se adjektivum 

objevuje v 8 560 heslech, vždy však pouze ve spojení s lingvistikou, ať už českou, anglickou 

či jinou. Nesklonitelný v korpusu najít nelze, na google.cz má 43 výsledků (nesklonitelný pud, 

duch, nesklonitelná touha). Kromě spojení s lingvistikou tak adjektivum nabývá i dalšího 

významu ve smyslu nepřemožitelný, nepřekonatelný, vytrvalý. Neskloňovatelný se v korpusu 

nachází pouze jednou v publicistice: neskloňovatelná Sazka Arena. Na google.cz je výsledků 

8: neskloňovatelné slovo, jméno. Z toho vyplývá, že zatímco nesklonný a neskloňovatelný jsou 

významově rovnocenné pojmy, nesklonitelný, ač málo frekventovaný, nabývá navíc dalšího 

významu. 

 

3.2.19 nespočetný – nespočitatelný 

 

nespočetný, řidč. nespočitatelný příd. takový, kt. nemůže být spočten, spočítán 

V korpusu se objevuje 1 738 příkladů adjektiva nespočetný, 31 % z toho v beletrii 

především ve spojení nespočetné množství, miliardy, generace. 14 % ze všech hesel tohoto 

adjektiva je v odborné literatuře (nespočetné způsoby, řady) a zbylých 55 % – 953 výsledků – 
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v publicistice, kde je adjektivum nejčastěji spojováno s davy či cestami. Internetový 

vyhledávač google.cz dokládá 320 000 výskytů (nespočetná množina, krása, slzy). 

Adjektivum tak spíše referuje o velkém množství daného jevu či předmětu, než že by přímo 

odkazovalo k tomu, že to nelze spočítat. Nespočitatelný se v korpusu objevuje 

v 94 příkladech, z toho v 16 heslech v beletrii (opět nespočitatelné množství, škody). Odborná 

literatura registruje 9 výskytů (nespočitatelné studie), zbylých 73 % je z publicistiky 

(nespočitatelné stovky, tragédie).  Na google.cz lze najít 9 110 dokladů (nespočitatelný počet, 

zisk), avšak velké množství z nich je na slovenských internetových stránkách, takže výsledná 

číselná hodnota není zcela relevantní.  

 

3.2.20 neúnosný – neunositelný – neunesitelný  

 

neúnosný, řidč. neunesitelný příd. takový, kt. není možno unést, snést 

Adjektivum neúnosný je v korpusu psaného českého jazyka zastoupeno široce, má 

9 706 příkladů. Nejvíce dokladů najdeme opět v publicistice (ve všech typech zpravodajství), 

a to až v 94 % všech výskytů slova. Zdaleka nejčastěji bývá spojován se slovem stav; 

neúnosný stav se stal v publicistice již zcela zavedeným a poněkud klišovitým pojmem, 

kterým se zdůrazňuje vážnost situace. Dalším častým výskytem je neúnosný hluk, tlak, 

technicky či finančně neúnosné. V beletrii (2,3 %) se objevuje v podobných typech spojení, 

dále např. neúnosný zločin, odpor (detektivní romány). Zbylých 3,7 % nalezneme v odborné 

literatuře (neúnosný postup). Ve vyhledavači internetového portálu google.cz nalezneme 

491 000 výskytů. Neunositelný nelze v korpusu najít vůbec, na internetu se objevuje v 111 

heslech. Význam je již posunutý, nejčastěji se používá ve spojení s oblečením (velké množství 

oblečení je neunositelné). Neunesitelný má pouze jeden výskyt v publicistice ve spojení 

neunesitelný letoun, tedy takový, který nebude moci být (teroristy) unesen. I zde již dochází 

k významovému posunu, sloveso unést je polysémní. První význam je ve smyslu snést něco, 

zatímco druhý odnést něco pryč, ukrást. Tím dochází také k významovému rozdílu obou 

adjektiv. Na internetu najdeme 6 230 dokladů tohoto slova, opět ale v jiném významu, něco je 

tak náročné (ať už fyzicky či duševně), že je to až neunositelné. Často bývá adjektivum 

použito také nesprávně ve významu nesnesitelný. Lze tedy konstatovat, že výskyt 

jednotlivých adjektiv nelze zcela relevantně poměřovat, neboť v uvedené trojici adjektiv 

dochází k významovým posunům.  
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3.2.21 neúplatný – neuplatitelný 

 

neúplatný, řidč. neuplatitelný příd. takový, kt. není úplatný, kt. nelze uplatit; nepodplatitelný 

Adjektivum neúplatný lze najít v korpusu v 738 spojeních, přičemž není asi 

překvapivým zjištěním, že 87 % všech výskytů slova se objevuje v publicistice. Korupce je 

jedním z nejčastějších témat v českých médiích za posledních 10 let. V publicistice se tak 

nejčastěji objevují spojení neúplatný politik, soudce či úředník. V beletrii se objevuje 

přídavné jméno z necelých 9 %, avšak již v trochu jiných kolokacích: neúplatná poctivost, 

ctnost, osud. 37 hesel se objevuje také v odborné literatuře ve spojení neúplatný svědek, 

zákon, neúplatní strážci. Neuplatitelný má v psaném korpusu českého jazyka výsledků 11, 

z toho 9 v publicistice (neuplatitelná legislativa) a dva v beletrii (neuplatitelný názor, mocí 

neuplatitelný). Ve vyhledávači na internetu lze adjektivum neúplatný najít se 160 000 

příklady, což však může být zkresleno úspěšným, v překladu stejnojmenným filmem 

(Untouchables, 1987). Kromě typických neúplatných úředníků a politiků se objevuje také 

spojení adjektiva s konkrétní osobou (neúplatný Nečas). Neuplatitelný má na internetovém 

portále google.cz mnohem méně výskytů, a to 3 540 a ve stejných kolokacích (neúplatný 

doktor, hlídač). Obě adjektiva si jsou významově rovnocenná, několikanásobně 

frekventovanější je pak neúplatný.  

 

3.2.22 neúprosný – neuprositelný 

 

neúprosný příd. takový; kt. nemůže být uprošen, nedá na sebe prosbami působit 

Adjektivum neúprosný má v psaném korpusu českého jazyka výskytů 5 099, zatímco 

tvar neuprositelný nemá výsledek žádný. Slovo neúprosný nacházíme nejčastěji v publicistice 

(80 %), a to jak v seriózním zpravodajství (Lidové noviny, Hospodářské noviny, Mladá fronta 

DNES), tak ve společenských časopisech (Vlasta) či kulturních přílohách. Je spojováno se 

slovy jako realita, zákon, logika či boj, tedy něco, co je svrchu dané a s čím se jedinec musí 

vyrovnat a smířit. Dochází tedy k významovému posunu od prvotní definice „takový, který 

nemůže být uprošen“. V odborných textech je adjektivum zastoupeno spíše okrajově (5,8 %), 

což je dáno právě významových posunem prvotního významu. Zbylých 14,3 % najdeme 

v beletrii všech žánrů, kde se nejčastěji objevuje ve spojení neúprosný pocit viny, čas, zabiják, 

tedy opět něco, co se děje bez ohledu na vůli jedince. Zatímco na internetu, respektive ve 

výsledcích vyhledavače google.cz, lze adjektivum neúprosný najít ve 470 000 spojeních 

(neúprosný zákon, souboj, čas, žár), jeho významová dvojice neuprositelný má pouhých 469 

příkladů. Významově jsou obě adjektiva prakticky totožná, neuprositelný bývá spojováno 
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s během osudu, smrtí, soudcem. Nejčastěji lze najít v různých publicistických článcích či 

beletrii.  

 

3.2.23 nevýslovný – nevyslovitelný 

 

nevýslovný příd. takový, kt. se nedá slovy vyjádřit, vystihnout, popsat, vylíčit 

nevyslovitelný příd. takový, kt. se nedá n. dá těžko vyslovit 

Přídavné jméno nevýslovný je v korpusu psaného českého jazyka doloženo 1 085 

doklady, přičemž v publicistice se tentokrát objevuje pouhých 38 %, a to ve spojení 

nevýslovná radost, smutek, láska, utrpení. 55 % je doloženo v beletrii (nevýslovná muka, 

hrůza, rozkoš). V odborné literatuře již dle povahy a významu adjektiva nelze očekávat velké 

množství výsledků, slovo je zde zastoupeno ze 7 % (nevýslovná bolest, tajemství, mráz). 

Na internetovém vyhledavači google.cz (180 000 hesel) se nejčastěji objevuje ve spojení 

nevýslovný dar, žal, cit. Nevýslovný příběh, film o životě Freddieho Mercuryho, (2000), jenž 

se rovněž objevuje často ve výsledcích, mohl výsledné hodnoty poněkud zkreslit. Adjektivum 

nevyslovitelný se v korpusu objevuje 627krát, v necelé polovině v publicistice (nevyslovitelné 

cosi, jméno, nevyslovitelná touha). Z 35 % je zastoupeno v beletrii (nevyslovitelný pocit, 

věci), v odborné literatuře pak z 16 % v obdobných spojeních (nevyslovitelné lkání). 

Na google.cz je zastoupeno ve 24 400 příkladech, většinou ve spojení nevyslovitelné jméno, 

název). Zatímco v korpusu jsou obě adjektiva spíše v přeneseném významu – například 

nevýslovná muka, nevýslovná i nevyslovitelná hrůza: něco tak bolestivého, že to ani popsat 

nejde –, na internetovém vyhledávači google.cz jsou výsledky adjektiva nevyslovitelný 

prozaičtější a v prvotním významu (cizojazyčné jméno, název, nelze z důvodu krkolomnosti 

vyslovit). 

 

3.2.24 nezkrotný – nezkrotitelný  

 

nezkrotitelný, nezkrotný příd. takový, kt. nemůže být zkrocen 

V dvojici nezkrotný – nezkrotitelný v psaném korpusu jasně převažuje adjektivum 

nezkrotný s 1 654 výskyty, nezkrotitelný má výskytů 76. Prakticky všechny výskyty tvaru 

nezkrotitelný patří do publicistiky, 10 výrazů se objevilo i v beletrii (nezkrotitelný charakter) 

a jeden pak v odborné literatuře. Publicistika zabírá 86 % výrazu. U přídavného jména 

nezkrotný se výrazy se objevily v publicistice ze 73,3 %, beletrii z 19,5 %, například 

nezkrotná hrdost, nezkrotná rebelka, a v odborné literatuře ze 7,2 % – nezkrotná vůle. 
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Nejčastěji bývají obě adjektiva spojována s podstatnými jmény, které vyjadřují nějakou 

vlastnost, schopnost, emoce nebo charakter (vztek, touha, živel, vášeň, síla, touha). 

Internetový vyhledávač google.cz dokládá 225 000 výskytů adjektiva nezkrotný, nejčastěji 

ve spojení s konkrétními předměty či osobami (nezkrotný mustang, nezkrotný ministr). 

Výsledky mohou být poněkud zkresleny, neboť se adjektivum objevuje v názvu řady filmů. 

Nezkrotitelný má pak na google.cz 9 110 výsledků, rovněž ve spojitosti s osobami 

(nezkrotitelný rebel), živočichy (nezkrotitelný kůň, dravec) nebo náboženstvím (nezkrotitelný 

Bůh). Stejně tak se objevuje v názvu několika filmů či písní, výsledné hodnoty mohou být tak 

zkresleny. Lze konstatovat, že oba výrazy jsou významově rovnocenné a vzájemně 

nahraditelné.  

 

3.2.25 nezlomný – nezlomitelný 

 

nezlomný, řidč. nezlomitelný příd. takový, kt. není možno zlomit 

Adjektivum nezlomný lze najít v korpusu v 898 dokladech. V beletrii (necelých 20 %) 

se objevují typická slovní spojení jako nezlomný duch, vůle, odvaha, síla či charakter. 

V odborné literatuře se taktéž objevují spíše abstraktní entity jako nezlomná kázeň, víra, 

naděje nebo postoj, celkově se nezlomný v odborné literatuře objevuje spíše okrajově (7 %). 

Největší záběr má opět publicistika – 73 %. Od významů v ostatních uvedených stylových 

žánrech se nijak neliší, lze nalézt nezlomné přesvědčení, energii či optimistu. Ve vyhledavači 

na internetovém portálu google.cz je součástí 55 000 hesel, nejčastěji ve spojení s osobami či 

přímo známou osobností (nezlomní bojovníci, nezlomný Rath, Váňa).  Nezlomitelný v psaném 

korpusu českého jazyka nalezneme ve 26 výsledcích (nezlomitelná vůle). V internetovém 

vyhledávači na google.cz se objevuje v 55 600 heslech, dané číslo však není zřejmě zcela 

relevantní, jelikož zahrnuje různé překladové slovníky. Adjektivum se nejčastěji objevuje 

ve spojení nezlomitelná mezera či pomlčka, které označuje typografické znaky, jež se 

nemohou zlomit mezi dvěma různými řádky. Dále bývá adjektivum spojováno s různými 

technickými zařízeními či přístroji, které jsou charakterizovány pevností materiálu 

(nezlomitelný pilový list, prut). 

 

3.2.26 nezvratný – nezvratitelný  

 

nezvratný, řidč. nezvratitelný příd. takový, kt. nemůže být zvrácen, vyvrácen 
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U adjektiva nezvratný lze v korpusu psaného českého jazyka nalézt 4 073 příkladů, 80 % 

z nich je zastoupeno v publicistice (nezvratný osud, nezvratné důkazy, fakta). V beletrii 

najdeme zastoupení 11 % v obdobných spojeních (nezvratné alibi, přesvědčení, rozhodnutí), 

především v detektivní literatuře. Zbylých 9 % hesel se nachází v odborném textu: nezvratný 

proces, poškození (lékařské odvětví), slovesa (lingvistika). Na internetovém vyhledávači 

google.cz se objevuje 361 000 výsledků, většina z nich je však z názvu filmů či desek 

(Nezvratný osud), další ve spojení nezvratný projekt či důkaz. Jeho dvojice, adjektivum 

nezvratitelný, má v korpusu méně výsledků, a to několikanásobně: 330. Necelých 8 % lze 

najít v odborné literatuře (nezvratitelný čas, ústup, prvenství), 10 % pak v beletrii – 

nezvratitelná zkáza, nezvratitelné síly se objevují opět především v detektivní literatuře. 

V publicistice najdeme celkem 273 dokladů slova (nezvratitelný charakter, soudní řízení, 

vývoj). Na google.cz je adjektivum také hodně početně zastoupeno, objevuje se především 

v souvislosti s politikou či politickými zřízeními (nezvratitelný náskok, kolaps), případně 

ve sportu (nezvratitelný objev). Obě přídavná jména lze tak najít v podobných kolokacích a se 

stejným významem.  

 

3.3 Vyhodnocení jednotlivých adjektivních dvojic 

 

Z adjektivní dvojice nedílný – nedělitelný je používanější nedílný, a to až pětinásobně. 

Kromě spojení nedílná, nedělitelná součást se používají obě adjektiva s významovými rozdíly 

v různých kolokacích. Produktivnější je také adjektivum nedobytný (z dvojice nedobytný – 

nedobytelný), nedobytelný má pouze nepatrné množství výsledků a používá se jen 

ve spojitosti se stavbami či předměty, na rozdíl od adjektiva nedobytný, které lze najít 

v mnoha dalších spojeních různých odvětví. Z trojice nedostižný – nedostižitelný – 

nedostihnutelný je opět nejpoužívanější přídavné jméno se sufixem -ný. Adjektiva mají stejný 

význam i distribuci z hlediska stylu a žánru, nedostihnutelný je nejméně produktivní.  

Z dvojice nedostupný – nedostupitelný je jednoznačně používanější nedostupný; adjektivum 

nedostupitelný má na internetovém vyhledávači google.cz pouze jeden výsledek. Prvotní 

význam přídavného jména nedostupný byl v posledních letech v souvislosti s nástupem 

moderní technologie obohacen o kolokace z oblasti IT technologií a je tak velmi produktivní.  

V trojici (čtveřici) neodkladný – neodkladatelný (neodkládatelný) – neodložitelný 

jednoznačně dominuje z hlediska množství výskytů adjektivum neodkladný. Tvar přídavného 

jména neodkládatelný, lišící se pouze kvantitou samohlásky, se neobjevuje nikde. Všechna 

adjektiva v uvedené trojici mají podobné významy a objevují se ve stejných kolokacích, 
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výjimkou je přídavné jméno neodložitelný, které navíc nabývá významu ve spojení 

neodložitelné dítě, což je takové dítě, které je velmi fixováno na matku nebo rodiče. Oproti 

předchozím uvedeným dvojicím je dle korpusu z adjektiv neodlučný – neodlučitelný 

produktivnější sufix -telný, a to čtyřnásobně. Výsledky z vyhledávače google.cz zase naopak 

dokládají větší množství výskytu přídavného jména neodlučný, avšak hodnota může být 

zkreslena, výsledky z korpusu považujeme za relevantnější. V dvojici neodvratný – 

neodvratitelný převládá sufix -ný. Význam mají obě adjektiva stejný a objevují se ve stejných 

kolokacích, lze tedy konstatovat, že jsou vzájemně zaměnitelná. Z dvojice neohebný 

(neohybný) – neohybatelný (neohýbatelný) jasně převládá varianta neohebný. Nenasytný je 

rovněž produktivnější než nenasytitelný, a zatímco v publicistice je spojováno s konkrétními 

lidskými bytostmi či živočichy, v beletrii a odborné literatuře bývá použito spíše 

v přeneseném významu. Nenasytitelný má oproti adjektivu nenasytný poměrně málo dokladů. 

V dvojici nepitný – nepitelný jsou obě adjektiva co do četnosti poměrně rovnocenná, o trochu 

více převládá nepitný. Obě bývají spojována pouze s tekutinami či hodnotícími, často 

vulgárními, substantivy. Zatímco nepitný se používá ve spojení s kapalinou, kterou nelze pít 

např. z obav ze zdravotních problémů, nepitelný je spojováno s tekutinou, která se nedá pít 

kvůli chuti či zápachu. Nepitelný se také často objevuje ve jmenné části přísudku (To víno je 

nepitelné). Z dvojice (trojice) nepopěrný – nepopiratelný (nepopíratelný) je naopak 

produktivnější sufix -telný, několikanásobně pak převažuje nepopiratelný nad nepopíratelný. 

Z trojice nepostižný – nepostižitelný – nepostihnutelný, která je utvořena od slovesné vidové 

dvojice, má nejvíce dokladů nepostižitelný, nejméně pak nepostižný. V tomto případě 

sufix -ný zastarává a je méně produktivní. Nepostižitelný se také často užívá ve spojení 

substantiva v instrumentálu, které označuje smysly či schopnosti: nepostižitelný zrakem, 

rozumem. Z dvojice nepřípustný – nepřipustitelný zcela převládá nepřípustný, přičemž se 

nejvíce, až v 90 %, objevuje v publicistice. Ač mají obě adjektiva prakticky stejný význam, 

nepřipustitelný se objevuje jen zlomkově. Adjektivum nerozbitný má více výskytů než jeho 

dvojice nerozbitelný, přičemž ale nejsou v korpusu zatím zachycena všechna spojení, 

především ta novější, která vznikla s rozvojem moderní technologie (např. nerozbitný displej). 

Z trojice nerozlučný – nerozloučitelný – nerozlučitelný je jednoznačně nejméně produktivní 

adjektivum nerozloučitelný, které nemá prakticky žádné výskyty. Nerozlučný se objevuje 

nejčastěji a v podobných spojeních jako nerozlučitelný. Dvojici nerozpustný – nerozpustitelný 

dominuje z hlediska frekvence sufix -ný. Obě adjektiva mají stejný význam, objevují se však 

v jiných kolokacích: nerozpustný především ve spojení s různými chemickými látkami, 

nerozpustitelný pak spíše s orgány státního zřízení. Oproti tomu je z dvojice nesdělný – 
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nesdělitelný produktivnější sufix -telný, a to opět několikanásobně. Z hlediska významu jsou 

obě adjektiva rovnocenná. Z trojice nesklonný – nesklonitelný – neskloňovatelný převažuje co 

do množství adjektivum nesklonný. Spolu s přídavným jménem neskloňovatelný se objevuje 

hlavně v lingvistice, české i cizí. Nesklonitelný nemá sice žádný výsledek v korpusu, nabývá 

ale navíc ještě v určitých spojeních dalšího významu ve smyslu nepřemožitelný, vytrvalý 

(např. nesklonitelný duch, nesklonitelný pud atd.). Z dvojice nespočetný – nespočitatelný je 

produktivnější sufix -ný, obě adjektiva se však objevují v podobných kolokacích 

a s podobným významem. Spíše než o tom, že by něco nešlo spočítat, referují o velkém 

množství. V trojici adjektiv neúnosný – neunositelný – neunesitelný je jednoznačně 

nejproduktivnější neúnosný. Neunositelný bývá nejčastěji spojováno s oblečením, kterého je 

např. takové množství, že nejde ani obnosit, neunesitelný nabývá dalšího významu ve spojení 

s předmětem, které nelze odcizit (unést). Neúplatný je několikanásobně frekventovanější než 

jeho dvojice neuplatitelný a objevuje se hlavně v publicistice. Obě adjektiva se většinou 

používají ve stejném významu. Z dvojice neúprosný – neuprositelný jednoznačně dominuje 

adjektivum neúprosný s mnoha příklady v korpusu nad přídavným jménem neuprositelný, jež 

nemá jediný výskyt. Obě adjektiva se pak používají ve spojení s něčím, co není dáno vůli 

jedince. V dvojici nevýslovný – nevyslovitelný dominuje z hlediska četnosti sufix -ný. Zatímco 

obě adjektiva lze použít ve významu „něco bylo tak silné, že to ani nelze popsat“, 

nevyslovitelný nabývá ještě dalšího významu ve smyslu obtížné artikulace. Z nezkrotný – 

nezkrotitelný je častější sufix -ný. Obě přídavná jména jsou si významově poměrně 

rovnocenná. Adjektivum nezlomný je opět produktivnější než nezlomitelný. Nezlomný se 

používá především v obrazném pojmenování, nezlomitelný se uplatňuje ještě v dalších 

spojeních především technického rázu – např. materiál. Typickou a častou užívanou kolokací 

je pak nezlomitelná mezera. Z poslední dvojice nezvratný – nezvratitelný rovněž převládá 

adjektivum se sufixem -ný, obě přídavná jména jsou významově rovnocenná a navzájem 

zaměnitelná.  

 

 

3.4 Interpretace výsledků 

 

Lze konstatovat, že ve zkoumaných adjektivních dvojicích mají některé přídavné jména 

buď týž význam, jsou si tedy významově rovnocenná (např. dvojice neodvratný – 

neodvratitelný, nezkrotný – nezkrotitelný, nepřípustný – nepřipustitelný), nebo dochází 

k rozrůznění významu. Sufix -ný nabývá v kolokacích spíše obrazných významů (nezlomná 

vůle, nedobytné odpisy), zatímco sufix -telný se objevuje více ve spojeních, které popisují 
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konkrétní (hmatatelné) předměty (např. nezlomitelný prut, nedobytelný dům). Často dochází 

také k tomu, že adjektiva se sufixem -telný, ač jsou jinak neproduktivní a jejich četnost je 

nízká, nabývají dalších významů (neodložitelné dítě, neunesitelné letadlo, nesklonitelná 

touha).  

  V některých dvojicích také dochází k různému syntaktickému chování. Zatímco jedno 

přídavné jméno je převážně ve funkci shodného přívlasku (nepitný), jeho adjektivní dvojice 

má větněčlenskou platnost jmenné části přísudku (... je nepitelné). Některá přídavná jména 

bývají zase, oproti své dvojici, především ve spojení s lokálem substantiva (nepostižitelný 

zrakem, nepostižitelný zákonem).   

Z hlediska stylového zařazení nedošla práce k překvapivým výsledkům, obě adjektiva 

z jedné dvojice se většinou nejvíce objevují v publicistice, nejméně v beletrii. Jejich 

distribuce ze stylového a žánrového hlediska bývá ve výsledném poměru stejná (např. 

nedostižný se objevuje z 86 % v publicistice, z 8 % v beletrii a z necelých 6 % pak v odborné 

literatuře, jeho dvojice nedostižitelný se objevuje v odborné literatuře z 5 %, v beletrii ze 7 % 

a v publicistice z 88 %.). Další adjektiva sice nedosahují takové procentuální shody, jen 

výjimečně je však jedno z adjektiv nejvíce zastoupeno v jiném žánru než druhé (např. 

nerozpustný se objevuje v odborné literatuře z 55 %, zatímco jeho dvojice nerozpustitelný je 

v odborné literatuře zastoupeno jen ze 3 %.) 

Z 26 dvojic, které byly zkoumány, převládá sufix -telný jen ve čtyřech dvojicích: 

neodlučný – neodlučitelný, nepopěrný – nepopiratelný (nepopíratelný), nepostižný – 

nepostižitelný – nepostihnutelný, nesdělný – nesdělitelný. Dominantními adjektivy jsou tedy 

v těchto případech neodlučitelný, nepopiratelný, nepostižitelný, nesdělitelný. Procentuálně 

vyjádřeno, sufix -telný převládá v 15 % příkladů. Zároveň je však zřejmé, že jejich adjektivní 

dvojice, tedy přídavná jména neodlučný, nepopěrný, nepostižný a nesdělný jsou již zastaralé, 

jak si jistě povšimne na první pohled i nelingvista. Ve zbylých adjektivních dvojicích 

dominují přídavná jména se sufixem -ný: nedílný, nedobytný, nedostižný, nedostupný, 

neodkladný, neodvratný, neohebný (neohybný), nenasytný, nepitný, nepřípustný, nerozbitný, 

nerozlučný, nerozpustný, nesdělný, nesklonný, nespočetný, neúnosný, neúplatný, neúprosný, 

nevýslovný.  

Zatímco Český národní korpus je co do množství omezen, internetový vyhledávač 

google.cz nabízí vždy větší množství výsledků. Ve většině případů se korpus a google.cz 

neshodly na poměru četnosti adjektiv v dvojici, výjimkou je například dvojice nepitný – 

nepitelný. Korpus uvádí 2,7krát větší frekvenci adjektiva nepitelný, google.cz 2,3krát větší 

frekvenci. Zajímavým faktem je, že sufix -telný má procentuálně větší frekvenci 
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v jednotlivých dvojicích v korpusu než google.cz. Hypotéza, že lidé mají tendenci více 

používat sufix -telný než -ný, což může být korektory textu, jenž se objevuje v korpusu, 

opravováno, se tak nepotvrdila. 
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4 Závěr 
 

Bakalářská práce Konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný v současné češtině se 

věnovala zkoumání a porovnávání adjektivních sufixů -ný a -telný ve vybraných adjektivních 

dvojicích. Ke zkoumání byla vybrána adjektiva vyjadřující potenciální zasažení dějem a ve 

významu takový, který nemůže být + trpné příčestí slovesa, od kterého bylo přídavné jméno 

odvozeno. Celkem bylo vybráno 26 dvojic či trojic, jež obsahovaly adjektiva vytvořená od 

téhož slovesa nebo slovesné vidové dvojice, tak, aby byl ve dvojici vždy zastoupen sufix -ný i 

sufix -telný. Dvojice (trojice) byly zkoumány v Českém národním korpusu, a to v korpusu 

psaných textů. Z důvodu nedostatečného množství materiálu byly dvojice místo v mluveném 

korpusu, jak bylo původně předpokládáno, zkoumány také prostřednictvím internetového 

vyhledávače google.cz. Výzkum byl zaměřen především na četnost vybraných adjektiv, dále 

na distribuci adjektiv z hlediska funkčního stylu a žánru. Průzkum se zabýval také 

kolokabilitou vybraných adjektivních dvojic a výsledky jsou doloženy na konkrétních 

příkladech.  

V 26 dvojicích, které byly zkoumány, jednoznačně převládá sufix -ný v 75 %. 

Adjektiva se sufixem -telný převažovala z hlediska četnosti pouze ve čtyřech případech.  

Z hlediska funkčního stylu a žánru se vybraná adjektiva nejvíce objevovala v publicistice, 

většinou z 70–80 %, dále pak v beletrii. Nejméně dokladů bylo v odborné literatuře, což bylo 

předpokládáno. Co se týče kolokability, vybraná adjektiva se nacházela ve velkém množství 

spojení. Výzkum byl zaměřen především na substantivní kolokace z důvodu průzkumu 

jednotlivých významů v různých spojeních; uvedené doklady a příklady jsou vyjmenovány 

v praktické části bakalářské práce. Některá adjektiva získávají s rozvojem moderních 

technologií a nástupem nových médií další významy, je pravděpodobné, že tento trend bude 

v dalších letech stoupat a týkat se čím dál většího množství adjektiv. Tak lze předpokládat, že 

některá adjektiva, jež měla prozatím ve své dvojici týž význam, budou potřebovat nové 

významy odlišit. Pak je možné, že nastane větší produktivita adjektivních sufixů -telný 

z prostého důvodu potřebnosti. 
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