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1. Úvodní poznámky 

 

Předkládaná dizertace vychází z praktické lexikografické práce na Velkém německo-českém 

akademickém slovníku (dále jen VNČAS, viz http://lexarchiv.ff.cuni.cz/ lexikograficka-

sekce/), jenž vzniká na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v 

Praze. Tématem dizertační práce jsou centrální otázky  zachycení slovotvorby v 

německo-českých slovnících, tj. její reflexe ve vnějších slovníkových textech, typ 

makrostruktury, heslové statě slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly 

hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorných fenoménů. Vzhledem k roli, 

kterou v oblasti organizace slovní zásoby slovotvorba hraje, je potřeba ji ve velkých 

překladových slovnících určitým způsobem reflektovat, a to nad rámec zohlednění čistě 

formálních aspektů, jejichž význam bývá v současných německo-českých slovnících 

zpravidla jednostranně přeceňován, pokud je slovotvorba vůbec nějakým způsobem 

zohledněna. Z hlediska metodologického se práce opírá o přístup kontemplativní 

(contemplative approach) i transformativní (transformative approach), když na základě 

analýzy existujících německo-českých slovníků vydaných převážně po roce 1945, částečně 

též mezi roky 1802 a 1945, usiluje o návrh takového zachycení slovotvorby ve VNČAS, které 

bude brát v potaz funkci slovníku a reálné potřeby jeho uživatelů. Jednotlivá slovníková díla 

jsou zde hodnocena v prvé řadě na pozadí mých vlastních hodnotících kritérií, nikoli na 

základě cílů formulovaných jejich autory, protože ty nikdy nelze bez jakékoli kritické reflexe 

automaticky akceptovat jako přiměřené. Některé části této dizertace byly již publikovány v 

odborném tisku, především lingvistických časopisech a konferenčních sbornících, jiné 

procházejí v době odevzdání práce (říjen 2013) recenzním řízením. 

 

2. Možnosti zachycení slovotvorby v překladovém slovníku  

 

Úvodní část (kap. 1), jejímž úkolem je zasadit obsah ostatních kapitol do širších souvislostí, 

tematizuje současný stav lingvistického srovnání němčiny a češtiny, lexikografii jakožto 

vědní disciplínu, její metodologii, dále pak obecné aspekty slovotvorby v překladových 

slovních či specifika VNČAS (ukázky heslových statí viz 

https://lexarchiv.ff.cuni.cz/slovnik/). Tyto úvahy jsou ukotveny v přesvědčení, že překladové 

slovníky představují kontrastivní práce sui generis a že mnohá rozhodnutí v oblasti 

lexikografické praxe je potřeba opřít nikoli o lingvistické postuláty rozkolísané fluktuací 
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rozličných teoretických pojetí určitého jevu (viz případ tzv. afixoidů), nýbrž především o 

hledisko uživatele slovníku a funkce, které má daný slovník plnit. Vzhledem k tomu, že 

VNČAS vzniká především na základě korpusových analýz, je v úvodní části dizertace 

věnována zvýšená pozornost některým aspektům práce s elektronickými jazykovými korpusy.    

V následující části (kap. 2.1) se zabývám tzv. vnějšími slovníkovými texty (též 

doprovodné texty nebo slovníková gramatika, angl. outer texts nebo dictionary grammar 

apod.). Zastávám zde názor, že autoři slovníků by s těmito strukturami neměli zacházet jako s 

nefunkčními přívažky hlavního textu (hesláře), nýbrž že by je měli využít, krom jiného, k 

explikaci fenoménů, které jsou relevantní z hlediska slovotvorby. Analýza dvou německo-

českých slovníků (viz příloha A) zaměřená na slovotvorbu jakožto disciplínu, slovotvorné 

procesy, modely, produkty, paradigmata, prostředky a kontrastivní hledisko z pohledu 

němčina/čeština ukazuje, že se současné slovníky (také) v  tomto ohledu potýkají s mnoha 

problémy a iritujícími řešeními. Vnějším slovníkovým textům byla v rámci německo-české 

lexikografie dosud věnována jen mizivá pozornost, což patrně souvisí i s tím, že pro autory 

německo-českých slovníků uživatelé zpravidla nejsou na prvním místě. Redakční tým 

VNČAS by vnější slovníkové texty proto měl pojmout v prvé řadě jako plnohodnotný nástroj 

k realizaci funkcí, které má slovník plnit. Promyšlená slovníková gramatika, jež by byla 

skutečným poskytovatelem hodnotných lexikografických informací, a nikoli pouze přívažkem 

ostatních slovníkových struktur, by prokázala dobré služby hned na několika úrovních: 

alespoň částečně by zacelila mezeru v oblasti gramatik pro české studenty němčiny, která 

vznikla postupným zastaráním Povejšilovy gramatiky z roku 1987; dále by přispěla ke 

zlepšení dovedností v oblasti zacházení se slovníkem na straně jeho uživatelů a v obecné 

rovině by též pozvedla celkovou úroveň německo-české lexikografické kultury, která není 

vysoká. 

V další kapitole (kap. 2.2) se zaměřuji na kritickou evaluaci tří hlavních typů 

makrostrukturního uspořádání slovníků, tj. na tzv. hnízdování, čistě abecední pořadí a 

smíšený typ uspořádání (viz příloha B). První a posledně jmenovaný způsob řazení hesel se 

zakládají na určitých slovotvorných souvislostech mezi inventarizovanými lexémy, na 

základě nichž jsou heslové statě sdružovány do graficky vyznačených bloků (hnízd). V centru 

mé pozornosti jsou pouze tištěné slovníky, a to z toho důvodu, že hnízdování a smíšený typ 

uspořádání v případě elektronických slovníků v zásadě nepřicházejí v úvahu. Snažím se zde 

proto především odpovědět na otázku, které z uspořádání bude nejvýhodnější pro 

předpokládané uživatele tištěné verze VNČAS. Diskuze o jednotlivých typech makrostruktury 

jsou v rámci německé lexikografie součástí dlouhé tradice, přičemž ve prospěch toho či onoho 
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uspořádání bylo v minulosti argumentováno z nejrůznějších pozic. Současné německo-české 

slovníky zastávají ale spíš přístup jednostranně pragmatický, když v hnízdování a smíšeném 

uspořádání vidí v prvé řadě možnost, jak lze ušetřit cenné místo a potřeby uživatelů fakticky 

nezohledňují. V souvislosti s tímto aspektem zachycení slovotvorby se ukazuje, že německo-

české slovníky inklinují k mechanistickému formalizmu, neboť čistě formálním či 

etymologickým hlediskům věnují více pozornosti, než by bylo z pohledu uživatele 

synchronního překladového slovníku účelné, popř. prospěšné (srov. např. zařazení slova 

Buchfink (k die Buche „buk“)  pod Buch- (das Buch „kniha“), Adelheid (vlastní jméno) pod 

Adel- (der Adel „šlechta“) apod.). Od těchto konzervativních řešení je potřeba se odpoutat a 

rozhodnutí o typu makrostruktury tištěné verze VNČAS učinit na základě úvah o potřebách a 

dovednostech jeho budoucích uživatelů. Z této perspektivy se zdá, že by v případě VNČAS 

čistě abecední pořadí hesel, které od uživatelů nevyžaduje předchozí znalosti slovotvorby, 

mělo před ostatními druhy uspořádání dostat přednost. Zpřetrhání slovotvorných souvislostí 

čistě abecedním uspořádáním bude možné kompenzovat jinými prostředky (viz předcházející 

a následující odstavce). 

V kapitole o lexikografickém zachycení slovotvorných prostředků (kap. 2.3) nejprve 

diskutuji některé obecné aspekty jejich zpracování v překladovém slovníku. Poté se zaměřuji 

na kvantitativní a kvalitativní analýzu informací poskytovaných k vybraným afixům ve dvou 

německo-českých slovnících. Jedná se o předponu ent-, předponu resp. cirkumfix Ge-…(-e) a 

příponu -sam, jejichž heslové statě jsou hodnoceny dle toho, jak zachycují následující dílčí 

jevy: terminologie, pravopis, výslovnost, slovotvorná báze, slovotvorný produkt, 

desambiguace významu, překladové ekvivalenty, příklady, odkazy, markery, produktivita a 

synonymie/antonymie. Pozornost je věnována také informacím ke slovotvorným prostředkům 

ve vnějších textech. Bližší pohled na jednotlivé heslové statě odhaluje v obou slovnících 

závažné dílčí i koncepční nedostatky. Ty zde představují odrazový můstek analýz vedoucích k 

formulaci zásad, podle nichž vznikají heslové statě slovotvorných prostředků ve VNČAS. 

Heslová stať předpony/cirkumfixu Ge-…(-e) uložená ve speciální slovotvorné subdatabázi 

VNČAS (viz příloha C) je praktickou ukázkou toho, jak využití  korpusů a korpusových 

nástrojů může heslovou stať pozdvihnout na zcela novou úroveň. Značný prostor je v této 

kapitole věnován též problematice konkurenčních slovotvorných prostředků. Pomocí 

kookurenční databanky CCDB (Ústav  německého jazyka v Mannheimu, viz 

http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/) je zde poukázáno na možnosti, které se lexikografům 

otevírají prostřednictvím nových korpusově analytických metod zaměřených na užití slova v 

parole. Především se jedná o kookurenční analýzu, tzv. mapy SOM a modul Contrasting 
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Near Synonyms (viz příloha D), které umožňují precizovat starší poznatky často založené 

převážně na intuici a opřené o relativně omezené množství jazykových dat. Díky těmto 

metodám je možné identifikovat diskurzy, které analyzované lexikální jednotky typicky 

pokrývají, a rozlišit tak obtížná slovotvorná synonyma, jež vykazují pouze jemné nuance v 

oblasti periferních příznaků, když do určitých kolokací, jež pak včetně překladu vplynou do 

textu heslové statě, vstupuje pouze jedno z dvojice zkoumaných synonym. Analýzy 

realizované v rámci této dizertace např. indikují, že německé deriváty na Ge-…(-e) a jejich 

slovotvorná synonyma (např. Geheul/Geheule „vytí“, Gerangel/Rangelei „hádka“, „potyčka“, 

„přetahování se (o něco)“, Getrommel/Trommeln „bubnování“, Gebüsch/Buschwerk „křoví“, 

„keře“ atd.) zpravidla nelze považovat za zcela zaměnitelné, neboť zde často existují jasné 

preference konstituované kontextuálními a situačními proměnnými, které ale slovníky 

zpravidla nezachycují. Tato část dizertace se věnuje též limitům zmíněné metodologie a 

pozitivnímu přínosu tradičnějších popisů jazyka v oblasti designu heslových statí 

slovotvorných prostředků.     

Navazující část (kap. 2.4) je věnována speciálním slovotvorným oddílům heslových 

statí (viz příloha E). V tomto oddílu usiluji o podchycení těch faktorů, které je třeba vzít v 

úvahu, rozhodují-li se slovníkáři, které lexikální jednotky a v jakém pořadí by v těchto 

částech hesel měly být uvedeny. Jedná se o oblast, kde se autoři slovníků dostávají do mnoha 

dilemat. Řešením je vždy určitý kompromis, jenž by měl směřovat k tomu, aby si uživatel 

uvědomil, že mezi mnoha slovy existují jisté souvislosti na rovině formy i významu, a aby byl 

veden k reflexi regularity mnoha slovotvorných procesů na straně jedné, i mnoha 

nepravidelností a výjimek na straně druhé. Také zde platí již mnohokrát ověřené konstatování, 

že slovník je umění možného.    

V předposlední kapitole (kap. 2.5) tematizuji jedno z dosud nepříliš zmapovaných 

témat metalexikografického výzkumu, typografii . Dosavadní zkušenosti z této oblasti nás 

nabádají k tomu, aby slovníkáři otázky týkající se layoutu nesvěřovali pouze nakladatelství, 

nýbrž aby i zde hráli aktivní úlohu. Je potřeba se zamýšlet nejen nad tím, jak uživatelům 

umožnit co možná nejsnazší kognitivní zpracování informace, o jejíž uchopení na základě 

percepce slovníkového textu usilují, ale též nad možnostmi, jak jim pomocí typografie (např. 

pomocí různých typů písma, jeho velikosti, pomocí různých barev, znaků jako např. závorek 

apod.) zprostředkovat vědomosti týkající se slovotvorby (viz příloha F). Je přitom jasné, že se 

jedná o úkol nadmíru obtížný; ostatní prostředky prezentace slovotvorby ve slovníku jsou 

však spojené se stejně velkými výzvami. V této kapitole se proto zabývám repertoárem 

typografických efektů za účelem zachycení slovotvorby ve VNČAS. Tyto úvahy zakládám na 
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přesvědčení, že především autoři elektronických slovníků by měli projevit odvahu vyzkoušet 

řešení, které dosud nejsou běžnou praxí, a to alespoň v základním výběru. 

V závěru práce konstatuji, že již dávno uzrál čas k zásadní změně paradigmatu v 

oblasti celé německo-české lexikografie. Ta by měla směřovat k efektivní implementaci 

hlediska uživatele a slovníkových funkcí do každodenní lexikografické práce, jak o to usiluje 

redakce VNČAS, jehož charakter je formován specifickými sociologicko-historickými faktory 

vlastními německo-české lexikografii po roce 1945 na straně jedné, a jenž se inspiruje teorií 

lexikografických funkcí na straně druhé. 
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3. Přílohy  
 
 
A. Siebenschein, Hugo et al. (2006): Německo-český slovník, 2 sv., 7. vyd., Leda, str. 
49f.: Popis slovotvorby ve vnějších slovníkových textech 
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B. Základní typy makrostruktury v tištěném slovníku (čistě abecední uspořádání, 
smíšené uspořádání, hnízdování)  
 
 
s Buch kniha 
e Buchaustellung výstava knih 
r Buchdruck  knihtisk 
e Buche buk e-e Buche fällen 
pokácet buk 
buchen zamluvit 
e Bucheichel bukvice 
r Buchfink  pěnkava 
e Buchhandlung knihkupectví 
r Buchtitel knižní titul 
s Buchzeichen záložka 
(v knize) 
r Buckel hrb 

 
 
     s Buch kniha e Buchausstellung  
výstava knih r Buchdruck knihtisk 
     e Buche buk eine Buche fällen 
pokácet buk 
     e Bucheichel bukvice 
     buchen zamluvit 
     r Buchfink pěnkava 
     e Buch|handlung knih- 
kupectví r Buchtitel knižní titul 
s Buchzeichen záložka (v knize) 
     r Buckel hrb 

 
 
 
s Buch kniha Buch-: e -austellung 
     výstava knih r -druck  knihtisk 
     e -handlung knihkupectví r -titel 
     knižní titul s -zeichen záložka (v knize) 
e Buch|e buk eine Buche fällen 
     pokácet buk Buch-: e -eichel 
    bukvice r -fink pěnkava 
buchen zamluvit 
r Buckel hrb 
 
 
C. VNČAS: Heslová stať prefixu/cirkumfixu Ge-...(-e) (pro účely dizertační práce s 
německých metajazykem, verze pro pokročilé uživatele) 
 
 
1Ge-...(-e) 
-ge-...-e (das Herumgehopse) seltener, in der Regel nur A  
 
Ge-... Präfix 
Ge-…-e/-ge-...-e Zirkumfix  
 
Subst., Neutra (das) einige wenige Maskulina wie der Geruch oder der Gesang sind isolierte Relikte aus 
älteren Entwicklungsphasen des Deutschen 
 
unbetont  
 
A  
im Tschechischen in der Regel Suffigierung   
 
-ní/-ení Suffix, Neutra: das Gebrüll(e) řvaní, výkřiky, řev (brüllen – řvát), das Gehämmer(e) bušení (hämmern 
– bušit), das Gebimmel(e) zvonění (bimmeln – zvonit)    
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-ot Suffix, Maskulina: das Gebell(e) štěkot, štěkání (bellen – štěkat), das Gekicher(e) chichot (kichern – 
chichotat se, hihňat se), das Gewisper(e) šepot (wispern – šeptat)    
-ba Suffix, Feminina seltener: das Geknall(e) střelba, palba (knallen – střílet, pálit)    
-nice Suffix, Feminina seltener: das Gerangel(e) tahanice (rangeln – tahat se s někým o něco)  
 
sehr produktiv 
 
zum Teil abwertend und informell 
 
Verwendet, um aus einem Verb ein Substantiv zu machen, das einen (nicht immer, doch oft lästigen, 
unangenehmen, zu lange dauernden) Prozess bezeichnet: das Gebrüll(e) (otravný) řev/(neustálé) řvaní – brüllen  
řvát; mit dem Suffix -e kann manchmal eine stärkere negative Konnotation verbunden sein: das Gebelle (velmi) 
otravné/(v)otravný/obtěžující/neustálé/neustálý/věčný štěkání. Die Verwendung des Suffixes -e können daneben 
Faktoren wie Satzrhythmus und Reim beeinflussen bzw. formale Angleichung an kumulierte lexikalische 
Einheiten in der Umgebung des betreffenden Ge-…(-e)-Derivats. Das Vorkommen des Endungs-e kann stärker 
die Nomina actionis im Gegensatz zu Lesarten B und C kennzeichnen (das Gebete vs. das Gebet).     
 
SYNONYME ↑ -(er)ei das Getanze/die Tanzerei – (neustálé/ý, neobratné/ý) tancování/tanec/křepčení  
Formen auf Ge-…(-e) werden in der Regel bevorzugt, wenn (a) die Sprecher/Schreiber die als störend oder 
unangemessen ausgeführt empfundene Tätigkeit anderer kommentieren, (b) die Sprecher/Schreiber direkt dem 
Geschehen aktuell beiwohnen bzw. ihm ausgesetzt sind (c) die Sprecher/Schreiber die Tätigkeit nicht als 
habituell ausgeführt empfinden, (d) man eine mehr globale, numerusindifferente Bezeichnung fokussiert, (e) 
eher Überdruss als Missbilligung oder Tadel zum Ausdruck gebracht werden soll, (f) sich die Basis auf 
Witterungserscheinungen bezieht (donnern – das Gedonner).   
substantivierter Infinitiv  das Gebell/das Bellen – štěkot, štěkání  
Bei dem substantivierten Infinitiv fehlt in der Regel der Aspekt des Störenden (falls dieser bereits nicht in dem 
Basisverb enthalten ist), der für die Wortbildungsprodukte auf Ge-…(-e) dagegen oft typisch ist. So ist z. B. das 
Trommeln kontextuell mit der Musik verbunden, während das Getrommel(e) in ähnlichen Kontexten 
verwendet wird wie Bezeichnungen für andere als unangenehm und störend empfundene Geräusche.    
 
als Basis nicht möglich: Hilfs-, Reflexiv- und Modalverben, Verben auf -ieren und Verben mit untrennbaren 
Präfixen; trennbare Präfixverben und verbale Komposita als Basis sind jedoch möglich: das Mitgeklatsche – 
mitklatschen, das Herumgehopse – herumhopsen, das Gefrühstücke – frühstücken. Im Falle von 
Partikelverben als Basis wird Ge- zwischen die Partikel und den Stamm geschoben (das Mitgeklatsche, das 
Herumgehopse). 
 
Es gibt relativ zahlreiche Überlappungen zwischen Lesart A und Lesart B, vgl. z. B. das Gequatsche, das 
sowohl als blábolení (Prozess) als auch als blábol (Ergebniss) übersetzt werden kann.   
 
B 
im Tschechischen v. a. verschiedene Suffixe, z. B.: 
 
-nice Suffix, Feminina: das Gekritzel čmáranice (kritzeln – čmárat) das Gedränge tlačenice, mačkanice (sich 
drängen – tlačit se, mačkat se)  
-ice Suffix, Feminina: das Gemisch směsice (mischen – (s)míchat)  
-ina Suffix, Feminina: das Gemisch smíšenina (mischen – (s)míchat) 
-ba Suffix, Feminina: das Gebet modlitba (beten – modlit se)    
 
nicht produktiv 
 
bezeichnet ein Produkt, ein Ergebnis, etwas, das durch die genannte Handlung entstanden ist 
 
SYNONYME ↑-(er)ei das Gekritzel/die Kritzelei – čmáranice, ↑-ung das Gemisch/die Mischung – směs     
 
Es gibt zahlreiche Überlappungen zwischen Lesart A und Lesart B, vgl. z. B. das Gequatsche, das sowohl als 
blábolení (Prozess) als auch als blábol (Ergebniss) übersetzt werden kann.   
 
 
C  
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systemhafte Äquivalenz unterhalb der Wortebene eher problematisch auszumachen, es handelt sich um 
verschiedene Suffixe, z. B. 
 
-dlo/-idlo Suffix, Neutra: das Gebläse dmychadlo (blasen – foukat, dmýchat)  
 
nicht produktiv  
 
bezeichnet entweder einen Gegenstand, mit dem Tätigkeiten ausgeführt werden, oder etwas, mit dessen Hilfe 
man etwas tun oder erreichen kann  
 
 
 
 
D. Slovotvorná synonyma Gerangel a Rangelei v CCDB (modul CNS) 
 
 
© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Contrasting Near-Synonyms (version: 0.21, init tau: 0.4, dist: x, iter: 10000)

Gerangel Rangelei

Rempelei
handgreiflich
wüsten
Keilerei
wüst
Beschimpfung
verbal
Schreiduell

ausarten
vereinzeln
blutig
vereinzelt
eskaliert
lautstark
rivalisieren
angezettelt

Gegendemonstrant
Kundgebung
Protestzug
Demonstration
Aufmarsch
Protestkundgebung
Hausbesetzer
Sitzblockade

Steinwurf
randalieren
Gewahrsam
einschreiten
Skinhead
Autonome
Randalierer
Hooligan

tätlich
Schlagstock
prügeln
pöbeln
randaliert
verprügeln
Wurfgeschoss
Wurfgeschoß

Scharmützel
Wortgefecht
handfest
hitzig
heftig
erbittert
erbittern
Zweikampf

Tumult
Wortwechsel
Prügelei
Gefecht
Schlägerei
Attacke
Handgreiflichkeit
Eklat

Krawall
Ausschreitung
Randal
Randale
gewalttätig
Polizeieinsatz
Ruhestörung
Übergriff

Handgemenge
alkoholisiert
Streithahn
angetrunken
Verfolgungsjagd
alkoholisieren
festnehmen
betrunken

erschießen
erschossen
Pfefferspray
Dienstwaffe
Sondereinsatzkommando
angeschossen
anschießen
feuern

Auseinandersetzung
Disput
Kampf
Streit
Verteilungskampf
Schlammschlacht
Konkurrenzkampf
Schlagabtausch

Streiterei
Zwist
Streitigkeit
Ränkespiel
Zank
Flügelkampf
Richtungsstreit
Proporz

Messerstecherei
Zusammenstoß
Zwischenfall
Feuergefecht
Rauferei
Ehestreit
Familienstreit
Ausritt

Karambolage
tödlich
Blechschaden
Auffahrunfall
Kollision
Schürfwunde
Blessur
Unfallverursacher

Fußtritt
Faustschlag
niedergestreckt
niederstrecken
Stichverletzung
Kopfstoß
Messerstich
Schussverletzung

Gezänk
entbrennen
zermürben
Querele
Personaldebatte
vorangehen
Schlußstrich
Schlussstrich

Koalitionsstreit
Meinungsverschiedenheit
Führungskrise
Dauerstreit
Spekulation
Unstimmigkeit
Sondierung
Regierungskrise

Nachspiel
Geplänkel
Chaos
Wirrwarr
Manöver
Fiasko
Debakel
Vakuum

Ungewißheit
Ungewissheit
Hängepartie
Verhandlung
Durststrecke
Prozedur
Verhandlungsmarathon
Leerstand

Ringen
Taktieren
Poker
Rätselraten
Warte
Verwirrspiel
Martyrium
Versteckspiel

Gedränge
Durcheinander
Geschrei
Haue
Gezeter
Schweigen
Hauen
Gerede

gerungen
Pfründe
Vorentscheidung
streiten
Verteilung
Pöstchen
ringen
ring

Anwärter
streitig
vakant
ergattern
ergattert
Vergabe
Neubesetzung
bewerben  
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E. VNČAS – heslová stať Gestirn (předběžná verze, zjednodušený layout) se 
slovotvorným oddílem („slova příbuzná“) 
 
 
Gestirn, Ge|stịrn das, subst., -(e)s, -e 
  nebeské těleso, hvězda, planeta 
  der Lauf der Gestirne (o)běh planet | běh nebeských těles  
  Der Jupiter zählt zu den hellsten Gestirnen am Nachthimmel. Jupiter patří k nejjasnějším 
  nebeským tělesům na noční obloze. 
  SLOVA PŘÍBUZNÁ 
  2Ge-...(e); der Stern 
  das Dreigestirn, das Nachtgestirn, das Siebengestirn, das Zweigestirn 
  USTÁLENÁ SPOJENÍ 
  die Zukunft aus den Gestirnen lesen číst budoucnost z hvězd/ve hvězdách 
 
 
F. Lemma Gebell/Gebelle – možnosti typografického ztvárnění 
 
 

(a) Gebell, Gebelle; Ge|b#ell, Ge|b#el|le; Gebell, Gebelle subst. […] 
(b) Gebell, Gebelle; Ge|b#ell, Ge|b#el|le; GeBELL, GeBELLe subst. […] 
(c) Gebell, Gebelle; Ge|b#ell, Ge|b#el|le; GeBELL, GeBELLe subst. […] 
(d) Gebell, Gebelle; Ge|b#ell, Ge|b#el|le; Gebell, Gebelle subst. […] 
(e) Gebell, Gebelle; Ge|b#ell, Ge|b#el|le; Gebell, Gebelle subst. […] 
(f) Gebell, Gebelle; Ge|b#ell, Ge|b#el|le; Gebell, Gebelle subst. […] 
(g) Gebell, Gebelle; Ge|b#ell, Ge|b#el|le; Gebell, Gebelle subst. […] 
(h) Gebell, Gebelle; Ge|b#ell, Ge|b#el|le; Ge(bell), Ge(bell)e subst. […] 
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