
1 

 ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 

I. DĚLENÍ PODLE STYLOVÉ A SLOHOVÉ PŘÍZNAKOVOSTI 
SPISOVNÁ  NESPISOVNÁ 

spisovná slovní zásoba má 
kodifikovanou (ustálenou a zapsanou 
ve slovníku) normu  

slova, která nebyla schválena jako spisovná, používáme je například v rozhovoru s 
kamarádem nebo v rodině mezi sebou. 

 
SLOHOVĚ 

NEUTRÁLNÍ 
SLOHOVĚ 

ZABARVENÁ 
OBECNÁ 
ČEŠTINA 

NESPISOVNÁ VYMEZENÁ 
MÍSTNĚ 

NESPISOVNÁ VYMEZENÁ 
SOCIÁLNĚ 

slova z jádra slovní 
zásoby, nejsou 
příznaková, 
„nepozastavujeme“ 
se nad jejich 
použitím 
 

slova jsou vždy 
příznaková, měli 
bychom si jich vždy 
všimnout a 
přemýšlet o jejich 
fci v textu (proč je 

autor použil?) 

 
 
 
 
 
KNIŽNÍ 
neobjevují se 
v mluveném 
projevu, ale někdy 
přechází do 
hovorové 

mluvy: zírat, kvapit 

(pocelovat, nazírat) 

nesmírně 
bohatá a 
typická svou 
expresivitou 
(citovým 
nábojem) a 
sklonem ke 
komolení slov 
z cizích jazyků 
(uklohnit, sajrajt, 
piglovat) 
 
 

REGIONALISMY 
slova společná 
pro větší region, 
u nás se 
setkáváme s tzv. 
moravismy (deska 

X prkno, dědina X 
vesnice, líčit X 
bílit…) 

 

DIALEKTISMY 
= nářečí 

mluva určité skupiny osob spjatých 
určitým sociálním prostředím.  
 

SLANG 
slova určitých 
profesních a 
zájmových 
skupin – 
studentský, 
vysokoškolský, 
rybářský, 
novinářský, 
herecký 
slang (křoví, 
filda, bajle…). 
Ke slangu mají 
blízko  
PROFESION
ALISMY  

ARGOT 
slova užívaná 
společenskou 
spodinou (zloději, 
překupníky, 
narkomany apod.), 
jejím účelem je 
utajit obsah sdělení 
Mnoho starých 
argotických slov 
přešlo do obecné 
až hovorové 
češtiny (bouchačka, 

love, chlupatej…) 

 

 BÁSNICKÁ 
(POETISMY) 
objevují se 
v básních (oř, luna) 

 

 PUBLICISTICKÁ 
(PUBLICISMY) 
objevují se 
v publicistice 
(společenská 
angažovanost, pozice 
síly) 

 

 ODBORNÁ 
(TERMÍNY) 
výrazy z různých 
oborů (import, 

proton) 

 

II. DĚLENÍ PODLE DOBOVÉHO UŽITÍ 
NEOLOGISMY ARCHAIMSY HISTORISMY 

nově vzniklá slova 
 
 

slova, která zastarala a 
uvolnila cestu slovům 
novějším (regiment X pluk, 

anžto X protože) 

slova, která pojmenovávají zaniklé historické skutečnosti (verbíř, cech, cep, 

léno…). Setkáváme se s nimi v historické beletrii či v odborných historických 
pracích (tam mají často funkci termínu) 

III. DĚLENÍ PODLE CITOVÉHO ZABARVENÍ 
Slova bez citového zabarvení nazýváme citově neutrální. Jsou tedy bezpříznaková. Podle citového zabarvení rozlišujeme 

KLADNÁ ZÁPORNÁ 
LICHOTNÁ  (maminečka, pejsek) HANLIVÁ = PEJORATIVA (čokl, palice, barabizna) 

DĚTSKÁ  (bebíčko, spinkat, hačat, papu) ZHRUBĚLÁ (žrát, prase) 

DOMÁCKA  (hypokoristika – bráška, synátor, Pepča) VULGARISMY 

EUFEMISMY  (zesnout, být v náladě, dříve narozený, úprava 

cen) – zjemnění nepříjemné skutečnost 

DYSFEMISMY (chcípnout, být mimo mísu) – protipól eufemismů – 

záměrné zveličení nepříjemné skutečnosti 

 

HOVOROVÁ 
spisovná, typická 
pro ústní projev 
(brnknout, hobby) 


