Základní
jazykovědné disciplíny:
•
•
•
•
•

Nauka o zvukové stránce jazyka (…)
Tvarosloví (…)
Slovní zásoba (…) a slovotvorba
Skladba (…)
Sloh (…)
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Základní
jazykovědné disciplíny:
•
•
•
•
•

Nauka o zvukové stránce jazyka (fonetika)
Tvarosloví (morfologie)
Slovní zásoba (lexikologie) a slovotvorba
Skladba (syntax)
Sloh (stylistika)
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Základní
jazykovědné disciplíny:
•
•
•
•
•

Nauka o zvukové stránce jazyka (fonetika)
Tvarosloví (morfologie)
Slovní zásoba (lexikologie) a slovotvorba
Skladba (syntax)
Sloh (stylistika)
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Slovní zásoba (lexikologie)
základní pojmy: slovo, sousloví,
slovní význam věcný a mluvnický
slovní zásoba aktivní - pasivní
slovníky - překladové, výkladové, speciální
významové vztahy mezi slovy: slova významově
nadřazená, podřazená, souřadná
• synonyma, antonyma, homonyma
• rozvrstvení slovní zásoby (spisovná- nespisovná, termíny,
historismy, archaismy, neologismy, poetismy, zdrobněliny,
dialektismy, …)
• obohacování slovní zásoby (odvozování, skládání,
zkracování, přejímání, přenášení významu, tvorba
sousloví)
•
•
•
•
•

• uč. 3/14,
• uč. 5,12/15,

Rozsudek
V trestní věci proti žákyni Christianě Vera F. pro přečin.
Obžalovaná je uznána vinnou pro pokračující získávání omamných
látek související s jejich nepovoleným přechováváním. Rozhodnutí o
trestu pro mladistvé je důvodné.
Odůvodnění: Obžalovaná procházela do svého třináctého roku
normálním vývojem. Je nadprůměrně inteligentní, a tak si
uvědomovala, že získávání heroinu je trestné. Existuje dostatek
známek o tom, že obžalovaná již 20. května 1976 byla závislá na
drogách. Tím se však nevylučuje ani její trestní odpovědnost, ani
schopnost nést vinu. Obžalovaná v průběhu doby rozpoznala svou
situaci a sama se snažila o detoxikaci. Byla tudíž schopná rozeznat
nesprávnost svého jednání a podle toho se zachovat.
Předpoklad pro budoucí vývoj je sice momentálně příznivý, i když
nelze vyloučit, že u obžalované dojde k recidivitě. Další vývoj
obžalované musí být alespoň v nejbližší době pozorně sledován.

Odtamtud jsme šli na záchody na Bulowbogen. Detlef si chtěl hned
píchnout. Čekala jsem, že mi trochu fetu nabídne. Snad proto, abych
mu pak mohla říct "ne", abych mu ukázala, jak sem silná a co všechno
dokážu. Jenže Detlef mi nic nenabídnul. Byla jsem z toho Axela tak
vodrovnaná, že jsem to nemohla vydržet. Když si Detlef převařil fet,
dostala jsem šílenou chuť na šlehnutí. Říkala jsem si, že jedno mrňavý
píchnutí mi nemůže uškodit a aspoň mi vyžene z hlavy Axela a toho
Detlefova zákazníka. Řekla jsem mu o trochu.
Detlef řek: "Co blázníš, ty si chceš zase šlehnout? Já myslel, že si s tím
přestala."
Řekla jsem: "Jasně, taky si dám jen jednou. Ale právě ty víš moc dobře,
jak šíleně lehký je přestat. Však si taky děsně odvykal, když jsem byla
pryč , já byla celou tu dobu čistá. Ne vážně, když slyším o všem tom
svinstvu, potřebuju trochu fetu."
Detlef řek: "Náhodou vůbec není tak těžký přestat. Moh jsem toho
kdykoli nechat. Ale neměl jsem prostě na to náladu. Ale ty s tím už
nezačínej."
Zatímco takhle kecal, píchnul si a nechal mi trochu ve stříkačce. Protože
jsem byla tak dlouho čistá, stačilo mi jen málo, abych se trochu sjela a
skoro zapomněla na Axela.
Tentokrát jsem najela na háčko mnohem rychleji než dřív...

Rozvrstvení slovní zásoby

čeština
1. spisovná – kodifikovaná v pravidlech,
slovnících, gramatických příručkách
- archaismy (krčma, biograf, vládnouti)
- historismy (halapartna, ponocný)
- knižní (hledět)
- básnická (poetismy – luna, oř)
- neutrální (žák, stůl, pes)
- hovorová
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• hovorová čeština – mluvená podoba spisovné
češtiny
• příklady:
• tvary 1. osoby j. č. a 3. osoby mn. č. (píšu –
píši, píšou – píší, kupuju – kupuji, děkujou –
děkují,…)
• infinitivy moci – moct, říci – říct, péci – péct
• nevhodná v úředních dopisech a odborných
textech
• v uměleckém, řečnickém a uměleckém stylu se
používá s určitým záměrem

2. nespisovná
• obecná
• dialekt (nářečí)
• argot - jazyk lidí na okraji společnosti
• slang - jazyk lidí stejné profese nebo zájmu

obecná čeština
• znaky:
• protetické v- (vodešel vod votevřenýho vokna)
• krácení (dolu, nevim, řikám) a dloužení
samohlásek (dóle, pívo)
• zjednodušování skupin hlásek při výslovnosti (dyť,
vemu, eště, ňákej, kerej)
• změna ý – ej (starej, bejval)
• tvarosloví - mladýmu hajnýmu, dobrý lidi, pod
velkejma kamenama, nesem, bysme, moh, seš,
bráchovo žena)
• lexikální - ségra, kámoš, špitál, makat, holt, furt

