
V E C N Y R E J S T Ř Í K 

Kurzívou jsou vyznačeny stránky, kde jc termín definován nebo blíže vy-
vyložen. Víceslovné termíny jsou uvedeny dvakrát, jak podle prvního slova, 
tak podle slova klíčového. 

adaptace derivační 23 
adjektiva motivovaná substantivy na 
-ment 38 
adjektivizační sufixy 53 
adverbia prefixálně-sufixální 56 
akcentuace 45n 
alokonekt 36 
alomorf 10, 29, 31 
alomorfie 30 
alternace 

měkkostní 36, 59 
inverzní 42 

nepravidelné 36n, 57, 87 
augment sémantický 52 

báze derivační (motivační) 57, 58, 59, 66n 
bázový 

derivátor 36 
sufixální morf 37 

částečné 
kalkování 24n 
(slovotvorné) varianty 62 

demotivace 44 
derivabilita 23 
derivace 

lexikální 52 
strukturální 51 

syntakt ická 51 
derivační 

adaptace 23 
báze 57, 58, 59, 66n 
funkce 32 
homonymie 60n 
komponenty 60 
morf 58, 59 
morfém 25 
morfonologie 29 
paradigma 49, 58 
podtyp 56 
řetězec. 49 
struktura 59 
synonyma 62 
šev 33 
varianty 62 
význam 56n, 59 

derivativ 51, 57 
derivátor bázový 36 
deriváty 

individuální 26 
izoradikální 62 
okazionální 26 
sekundární 98 
sufixální 24, 66n, 81, 103, 106, 111 

determinant 79, 80 
determinát 79, 80 
diskrepance mezi derivačním a lexikálním 
významem 55n, 67 
distribuce 

komplementární 30, 36 
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konektů 97 
morfů 36 

divergence slovotvorné formy 58n 
dokumentalnyjjdokumentarny v polštině 
38 n 

element 
-al- 17 
-ar- 18 
-bel'- 18 
-ez- 18 
-iv- 18 
-on- 18 
-oř- 18 
-02- 18 

finální 
morfém v. morfém koncový 
segment 87 

flexívní morfém 9 
fonematická struktura 59 
forma 

slovotvorná 60 
vnilřní 56 

formant slovotvorný 19, 59 
frazeologizace 56 
funkce derivační 32 
funkční 

identita 30 
invariant 31 
sémantika 53 

hlavní přízvuk 46, 79, 80 
hloubkový zápis 19 
hnízdo slovotvorné v. svazek slovotvorný 
homograf 29 
liomonyma slovotvorná 60 
homonymie slovotvorné formy 59n 
hybridní 

slovo 25 
sulíx 32 
sufixální morf 17 
ú tva r 25, 29 

charakteristika supras t ruk turn í 45n 

invariant funkční 31 
invar iantní význam 59 
inverzní měkícostní alternace 42 
izolát s t rukturní 25 
izoradikální 

deriváty 62 
morf 34 
slova 61 

jakostní přídavná jména v. kval i ta t ivní 
přídavná jména 
jazykové prostředky suprasegmenlové 45 
juxtapozita v. spřežky 

kalkování částečné 24n 
komplementární distribuce 30, 36 
komponenty derivačuí 60 
kompozice 78n, 81, 83 
kompoziční sufixace 26 
kompozita v. složeniny 
koncový morfém 21, 32 
kondenzace 68 
konekt 

nulový 34 
-i- 33 
-on- 34—35 
-u- 34 

konektém 26, 33, 75, 79, 82 
konektibilita 127 
konverzát 106, 111 
konverze 68n, 82 
kopulativní složeniny v. složeniny slučo-
vací 
korenný morfém 78 
kořeny 

reziduální 50 
vázané 49n 
volné 9 

kvali tat ivní přídavná jména 52n, 55, 
81 

kvaziprefix v. prelixoid 
kvaziprefixace profixoidace 

lexikálně sémantický posun 23 
lexikální 

derivace 52 
paronyma 63 
polysemie 58 
synonyma 62n 
význam 56n, 59 

lexikografická praxe 61 

identifikace morfému 31 
identita funkční 30 
index 

derivability 128 
prefixability 82 

individuální deriváty 26 
interfix 26, 31 
interlingvální perinlegrace 44n, 196 
internacionální sufix 5 

měkkostní alternace 36, 59 
mezinárodní slova 5, 6 
morf 

derivační 31 
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morfém 
derivační 19, 31 
flexívní 9 
koncový 19, 32 
korenný 78 
sufixální 29 

morfémový šev 30, 33 
morfoném 32 
morfonémický zápis v. hloubkový zápis 
morfonologie derivační 29 
morfový šev 33 
motivační 

báze 60 
vztahy 58 

motivační základ 
vázaný 40 
volný 40 

neologie 6 
neologismy 98n, 128 
nepravidelné alternace 30, 36n, 57 
nevlastní složeniny 79, 83 
novotvary v. neologismy 
nulový konekt 33 

odvozování 
od cizích základů 25 
od domácícli základů 25n 

okazionální 
deriváty 26 
útvar 34 

.opróščenije' v. demolivacc 

paradigma derivační 49, 58 
paronyma lexikální 63 
paronymní substantiva 65n 
perintegrace 

interlingvální 44n, 128 
intralingvální 44 

podtyp derivační 56 
pojmenování značková 57 
poimenovávací postup transpoziční 51 
poíysémantická slova 53 
polysémie lexikální 58 
posun lexikálně sémantický 23 
praxe lexikografická 61 
prefixabilita 82 
prefixace 70n, 82 
prefixálně-sufixální 

adverbia 56 
derivace 77n, 82n 

prefixální derivace v. prefixace 
prefixální 

derivát 70a 
sufixát 111 

prefixát prefixální derivát 
prefixoid 

prefixoidy domácího původu 76 
kvanti l ikátorové 76 

prefixoidy přejaté 76n 
prefixoidabilita 82 
prefixoidace 75n, 82 
prefixy v. předpony 
předpony 

domácího původu 70n, 82 
přejaté 72n, 82 

přejímání cizích slov 23n 
překrývání 67 
přídavná jména 

kval i tat ivní 52n, 55 
relační 51, 55 
vztahově jakostní 54, 55 

přípony -ičesk- a -iin- 10 
přízvuk 

hlavní 46, 79, 80 
vedlejší 46 

rekategorizace 51 
relační přídavná jména 51, 55 
reziduální kořen 50 
rozšířený tnorf 

-acionn- 30, 40 
-akal'n- 57 
-ativn- 41 
-atozn- 30, 42 
-iabel'n- 43 
-inozn- 42 
-iozn- 30, 42 
-ionn- 30, 40 
-oforn- 30 
-uozn- 42 

řetězec derivační 49 

segment finální 87 
sekundární 

derivát 98 
prefixální derivát 87 

sémantém v. korenný morfém 
sémantický augment 52 
semialokonekt 36 
skládání slov v. kompozice 
slova 

izoradikální 61 
mezinárodní 5, 6 
polysémantická 53 

slovnědruhová transpozice 51, 55 
slovotvorná 

forma 59 
homonyma 60 
homonymie 59n 
struktura 53, 56, 58 
synonyma 61 n 
synonymie 61 
varianta 62n 

slovotvorné transkategorižace 51n 
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slovotvorný (derivační) 
formant 59 
svazek 68 
význam 56n 
zaklad 66 

složeniny 
nevlastní 79, 83 
se vztahem podřadnosti 46, 79, 81, 83 
slučovací 46, 79n, 81, 83 
vlastní 78n, 83 

slučovací složeniny 46, 79n, 81, 83 
spojovací vokál 75, 76 
spřežky 79, 81, 83 
sraženiny v. spřežky 
stejnokorenny v. izoradikální 
struktura 

fonematická 59 
slovotvorná (derivační) 53, 56, 58, 127 

s t rukturální derivace 51 
s t rukturá lně lexikální tautosémie 55 
s t rukturn í izolát 25 
s t rukturn í význam v. derivační význam 
submorf 32 
subordinační složeniny v. složeniny se 
vztahem podřadnosti 
substantiva parpnymní 65n 
substantiva s př íponami: 

-ik 66 
-ist 67 
-izacij(a) 67 
-izm 67 
-k(a) 67n 
-osť 66 
-ščik 67 
-ščin(a) 67 

substantivizace 69n, 82 
sufixabilita 81 
sufixace 

kompoziční 26 
sufixální deriváty 23, 66n, 81, 103, 106, 
111 
sufixální morfém 29 
suíixáty v. sufixální deriváty 
sufixoid 76 
sufixy 

adjektivizační 53 
hybr idní 32 
internacionální 5 

superpozice v. překrývání 
suprasegmentové jazykové prostředky 45 
supras t ruk turn í charakteristika 45n 
svazek s lovotvorný 68 
synonyma 

lexikální 62n 
slovotvorná 61 n 

synonymie slovotvorná 61n 
syn tak t i cká (derivace) v. s t rukturá lní 

šev 
derivační 33 
morfémový 30, 33 
morfový 33 

tautosémie s t rukturně lexikální 55 
transflexe 68 
transkategoriální (tvoření) v. s t rukturální 
transkategorizace slovotvorná 51n 
transpozice slovnědruhová 51, 55 
transpoziční pojmenovávací postup 51 

unimorf 30 
univerbizace 67, 68, 69, 82 
ú tvar 

hybridní 25, 29 
okazionální 34 

variaiitnost slov 61 
varianty 

částečné 62 
derivační (slovotvorná) 62 

vázané kořeny 49n 
vázaný 

internacionální morf 120 
motivační základ 40 

vedlejší přízvuk 46 
vlastní složeniny 78n, 83 
vni t řní forma 56 
vokál spojovací 75, 76 
volné kořeny 9 
volný motivační základ 40 
význam 

derivační (slovotvorný, s trukturní) 
56n, 59 
lexikální (věcný) 56n, 59 

vztahy 
lexikálního a slovotvorného významu 
52 
motivační 58 

vztahová přídavná jména v. relační pří
davná jména 

vztahově jakostní př ídavná jména 53n 

základ 
motivujícího substantiva 87 
slovotvorný 66n 

zápis hloubkový 19 
značková pojmenování 57 
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