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v seznamu literatury p evládají a zdá seĽ že muže svým způsobem i fascinují. V mém p ípadě
se jedná spíš o fascinaci korpusem jako nástrojem jazykového výzkumu. Deminutiva p išla
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ohled a často i pomohly. Všem ostatním p íbuznýmĽ kamarádům a známým se omlouvámĽ že
jsem dal p ednost deminutivům.
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Filozofický oříšek - ořešisko!
Das ist in philosophischer Hinsicht eine harte Nuß!
(Čapek: Hovory s T.G.M.)

Úvod
Zájem o deminutiva je velkýĽ dá se íctĽ že někdy i neúměrně velký deminutivnímu aparátu
daného jazyka. Záleží ovšem na definici deminutivaĽ a to i p es toĽ že se deminutiva považují
za kategorii v lingvistice celkem neproblematickou (srov. Gladkova 2010). Avšak jsou česká
slova oЛlпzek, milпček, nebo mihotat seĽ německá Kiesel, Scherflein nebo Liebling také
deminutiva? Pat í k nim také dovčК, kovčКĽ pop . Spusi, Heini? Co lze vlastně všechno
považovat za deminutiva. Je „na tom hů “ blb, blbec nebo ЛlЛeček? Jaké mohou mít protějšky
v jiném jazyce? Kolik vlastně deminutiv je? V jakých slovních druzích se vyskytují a která
slova je tvo í? To jsou jen některé otázkyĽ které spontánně napadnou každéhoĽ kdo se nad
tímto fenoménem pozastaví.
Následující text nedá odpovědi na všechny tyto otázky. Pokusí se ale zmapovat systém
morfologického tvo ení deminutiv v češtině a v němčině takĽ aby v dalších krocích výzkumu
deminutiv bylo z ejméĽ co hledatĽ kde hledat a částečně i jak to hledat.
Publikace vznikala v průběhu několika let a byla postupně doplňována jednak o dílčí kapitolyĽ
ale také o dataĽ která p ibývala s rostoucími korpusy (hlavně s korpusem InterCorp).
Části některých kapitol se opírají o p edešlé výzkumy vlastní nebo mých studentů. Všechna
data však byla znovu ově ena na dostupných korpusech i korpusových nástrojích (nap . treq).
Z původního záměru zpracovat v rámci deminutiv i hypokoristika bylo upuštěno p edevším
z kapacitních důvodů. KontrastivněĽ ale jen jednosměrně (s výchozím jazykem češtinou) bylo
toto téma na korpusových datech již zpracováno d ív (Káňa 200Řb) na tehdy ještě poměrně
malém korpusu InterCorp (verze 1).
K deminutivům se v textu p istupuje „šnekovitě“: vytěžené doklady jsou t íděny postupně
podle foremĽ pak podle významů. U každého prost edku (většinou sufixu) jsou uvedeny
anomálieĽ analogie a jiné zvláštnostiĽ které formy v souboru mají. Za nimi následují
poznámky o frekvenci a k sémantice. Je tak postiženo nejen jádro deminutivĽ ale i periferie.
Ta však vzhledem možnostem ad hoc tvorby nemůže být úplně popsána nikdy.
Kontrastivní pohled česko-německý a německo-český je zde průběžný ve všech kapitolách.
Někdy je doplněn o náhled na anglické či jiné paralelní pasáže.
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I. OBECNÁ ČÁST

1. Původ, popis a pojetí
Deminutivum/diminutivum pochází z latinského dēminuereĽ což znamená podle latinskočeského slovníku (Kábrt et al 1řř1:131) znamená zmenšovКt, oslКЛovКt, zužovКt. Národní
encyklopedické slovníkyĽ slovníky cizích slov a lingvistické slovníky českéĽ slovenskéĽ
německé i britské provenience většinou uvádějíĽ že deminutivum je slovo zdrobněléĽ
odvozené od slova základového. Výraz slovo je stěžejní pro další charakteristiky a vysvětleníĽ
proto je zde zvýrazněno:
Slovník spisovné češtiny (Filipec/Daneš et al 1994:562) píše:

deminutivum → zdrobnělina: odvozenina1 označující jevy menší než normální nebo vyjad ující citový
poměr mluvčího k označovanému jevu (nap . stromek, slunъčko)

Z obecných pramenů českých je nep ekvapivě výstižný univerzální popis v Ottově slovníku
naučném (1908:498-499):
Zdrobnělé slovo (lat. deminutivum) je slovoĽ vyjad ující v první adě skrovnější míru
p edstavy slovem vyjád ené.

Podobně charakterizují deminutiva i zdroje anglické a německé:
Elektronická verze 6. vydání Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English
(2002):
diminutive: 1) a word or an ending of a word that shows that sb/sth is small, for example piglet (= a
young pig), kitchenette (= a small kitchen); 2) a short informal form of a word, especially a name:
‘Nicky’ is a common diminutive of ‘Nicholas’

Duden - Deutsches Universalwörterbuch (6. vydání) na CD:

Diminutiv/ Deminutiv, das; -s, -e (Sprachw.): Verkleinerungsform (z. B. ÖfchenĽ Gärtlein).

Odborné lingvistické slovníky tuto definici nijak zvlášť nerozši ují, deminutivum
charakterizují p edevším jako odvozeninu (srov. nap . heslo „názvy zdrobnělé“
v Encвklopedickцm slovnъku češtinв (Karlík et al. (eds.) 2002:282), v encyklopedii
lingvistických termínů Metzler ‒ Lexikon Sprache (2000:159.) nebo Crystal (1991:235 a 419).
Zdá se tedyĽ že existuje obecný konsensus o tomĽ co to je deminutivumĽ jak vypadáĽ a že to je
kategorie jednoznačná.
Avšak ani zde nejsou ostré hraniceĽ deminutivum je „nekontroverzní jazykový prost edek“
pouze zdánlivě (Gladkova 2010:91)Ľ jak vyplývá z mnoha odborných publikacíĽ článků a
jiných prací. P edevším z těch novějších, českých (srov. Nekula 2011Ľ Rusínová 2001), ale i
jiných (Schneider 2003) totiž vyplýváĽ že se za deminutivum nemusí považovat jen útvar
jednoslovnýĽ nýbrž že jeho struktura může být i složitější. K vymezení pojmu deminutivum je
proto nutné projít dosavadní práce k tématuĽ popisující problematiku z několika aspektů.

Zde není sice zmínka o tvaruĽ ale na str. 240 je charakterizována odvozenina jako „jazykovědný výraz:
odvozené slovo“.

1
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1.1 Typologie zkoumání deminutiv
Primárně lze metodologii p ístupu k tomuto jazykovému fenoménu kategorizovat do několika
skupin. Zde p ehledověĽ dál jsou vyznačeny také v kapitole 3.:
2.1.1 počet zkoumaných jazyků
 deminutiva v jednom jazyce
 deminutiva v kontrastivním pohledu.
2.1.2 časové hledisko
 diachronní popisy
 synchronní popisy
2.1.3 formální hledisko
 deminutiva jednoslovná
 víceslovná
 jiné tvary
2.1.4 významové hledisko
 sémantická deminutiva
 pragmatická deminutiva
2.1.5 pragmatické hledisko
 různé aspekty
2.1.6 slovn druhové hledisko (v závislosti na jazyce)
 substantivní
 adjektivní
 verbální
 adverbiální
 jiných slovních druhů (v závislosti na jazyce)
2.1.7 sémantické hledisko slovníku
 tvo ící
 netvo ící
2.1.8 funkčn -kontextové hledisko
 texty mluvené
o spontánní mluva
o p ipravený projev
 psané
o beletrie
o věcné texty
Jednotlivá hlediska se v literatu e navzájem prolínajíĽ není smyslem práce uvádět zde excerpty
z nich. Pokusím se o syntézu p ístupů těch pracíĽ které se zabývají primárně úst edními jazyky
této práceĽ to je češtinou, němčinou, angličtinou a částečně slovenštinou.

1.1.1 Deminutiva v jednom a více jazycích
V zásadě platíĽ že popisu deminutivních aparátů se věnuje pozornost úměrná složitosti tohoto
aparátu a frekvenci deminutiv v daném jazyce. P i tradičním pojetí deminutiva je jasnéĽ že
jazyky s bohatou morfologií mají většinou deminutivní aparát popsaný celkem důkladně.
Jsou-li v takovém jazyce deminutiva (resp. toĽ co je za ně považováno) nápadná svým
výskytem oproti jinému jazykuĽ pak je nasnadě pokus o srovnání těchto jazyků. V takových
publikacích většinou samoz ejmě také nechybí popisy deminutivních aparátů (všech)
zkoumaných jazyků.
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1.1.2 Časové hledisko zkoumání deminutiv
Oba aspekty se až na výjimky generativistických p ístupů doplňují. V diachronním pohledu je
stěžejní otázka důvod a původ vzniku deminutiv a jejich postupné formálníĽ významové a
uzuální změny. Synchronní popisy se věnují většinou stavu jazyka v boděĽ kdy je autor/ka
píše. Jelikož jsou deminutiva jazykový fenomén relativně rychle proměnnýĽ už i srovnání
prací napsaných v odstupu několika málo může naznačit tendence vývoje.
Existují v zásadě t i teorie vzniku deminutiv:
1) Deminutiva vznikla v jazyce z pot eby označit entitu menší/mladší než základ – prvotní je
tedy denotace. Uvažuje tak nap . Priscianus o latině v Grammatici Latini (Keil 1860:101,
odkaz podle Dressler / Merlini Barbaresi 1994:85).
2) Deminutiva vznikla v daném jazyce z hypokoristik – prvotní tedy byla složka konotační.
Tento pragmatický důvod vzniku expresivních deminutiv v češtině vystihuje Oberpfalcer
(1927) popisem morfo-fonetických principů modifikace slov v různých českých ná ečích.
Uvádí p íklady p idávání expresivních rysů pomocí prodlužování až zdvojování slabikĽ
nebo také p idáváním sufixů. Podobně popisuje tento proces pro němčinu Wrede
(1908:132-144) a explicitně kritizuje teorii Polzinovu (1901).
3) Deminutiva do daného jazyka byla p edevším p ejata – jejich vznik v jazyce je podmíněn
p eklady. Zvýšený výskyt deminutiv a částečně vůbec jejich vznik lze tedy vysvětlil jako
určitou p ekladatelskou módní vlnu. Tuto teorii zastává nap . Polzin (1ř01)Ľ který ve
Studiích k historii deminutiv v němčině tvrdíĽ že do němčiny a jiných germánských jazyků
se deminutiva dostala pod vlivem latiny. Jeho následovník, Ferdinand Wrede (1908:74)
mu dokonce podsouváĽ že deminutiva považuje za „neněmecký a negermánský element“:
… dass die Bildung der Appellativa deminutiva von Hause aus etwas Undeutsches und
Ungermanisches gewesen … sei.

Za nejpravděpodobnější bychom mohli považovat rozumný průnik všech t í teoriíĽ p ičemž
v evropských jazycích bude již zmíněný vliv latiny, p edevším latinských hypokoristik
nesporný.
Hledání původu apelativních deminutiv v hypokoristikách je celkem logický vzhledem
k afektivnímu a expresivnímu náboji deminutiv (srov. také Dvo ák 1932:2n).
Dodnes se hypokoristika a deminutiva v různých jazycích tvo í často stejnými nebo
podobnými (od sebe odvozenými) prost edky.
Formu deminutivaĽ tedy tu výslovnostníĽ která je primárníĽ pravděpodobně podmiňuje
jazyková ikoničnostĽ jak si všímá nap . Jurafsky (1řř6:570):
Many scholars have noted that the direction of diminutive sound shifts is not arbitrary: these shifts
usually mark the diminutive by higher tonality, including high tones, high front vowels (with higher
second formants), and fronted consonants.

Ikonická modifikace slova pomocí hlásek typicky vyjad ujících titěrnost je znát p i pohledu
na několik málo jazyků. Markantní hypokoristické a/nebo deminutivní sufixy jsou nap .:
v češtině -ъček (Ji ъček, Pet ъček), maďarštině -ike, -eke (Gвurike, Pцtцrke), němčině -i
(Hansi), angličtině -ie (Georgie, Johnie ), španělštině -it(o) (Pedrito). Všechny sufixy
obsahují úzké p ední samohlásky [i] nebo [e]. Naopak (některá) augmentativa obsahují
otev ené hlásky zadní [a], [ɔ] (srov. také Oberpfalcer 1927b) nap . velikпnsky/ý, ale také
bohovsky/ý - výpůjčka ze slovenštinyĽ která má v současné češtině (podle korpusových
dokladů) augmentativní význam: Лohovskв si ulevit, Лohovskв se ЛКvit, Лohovskв chlКstп. U
českých substantivních augmentativ tuto ikonickou funkci zastává snad koncovka -a (-izna)
nebo, -o (-isko).
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Jurafského tezi však poněkud odporuje romštinaĽ v níž se deminutivní sufixy odvíjí od
hláskové dvojice [or]. Substantiva: dad (≈ tпtК) → dadoro (≈ tКtъnek), bar (≈ zahrada) →
barori (≈ zКhrпdkК); adjektiva: chпrno (≈ krпtký) → charnoro, chКrňori (≈ kratičký, krКtičkп)
(srov. Kamiš 1řřř:5Ř-59). Tento fonopragmatický moment by měl být ještě prově en a
větším vzorku jazyků.

1.1.3 Formální hledisko
Veškeré tradiční prameny vycházejí z tohoĽ že deminutivum je jednoslovný útvar (viz výš).
Pravděpodobně až kontrastivní pohled dal podnět k úvahám o jiných formách deminutiv než
syntetických. Problematiku výstižně shrnuje Jurafsky (1řř6:56ř):
Evidence that these words may fill the functional role of diminutives in these languages comes from
Hasselrot (1972), who showed that petit in French is grammaticalizing as a diminutive, just as the
former diminutive suffix -ette is disappearing. In Spanish and Italian, whose morphological diminutives
are still completely productive, the counterparts of petit (Spanish pequeno or Italian piccolo), are quite
rare. In French petit is 13 times more common than -et(te), -ot(te), etc., while Spanish pequeho is 8
times less common than the Spanish morphological diminutives. For at least these periphrastic
diminutives, then, the original sense of the diminutive seems to be 'small', and not 'child'. Further study
is needed to examine the origins and development of these periphrastics.

Nutno doplnitĽ že implicitně jsou tyto strukturní rozdíly obsažené ve všech statí zabývajících
se deminutivy jazykaĽ jímž nejsou napsány a kde tento formální rozdíl zjevný je. Týká se to
nap . německy psané Dobrovského Mluvnice češtinв (1809) nebo česky psané Dvo ákově
knize o deminutivech v jazycích románských (1932).
Někte í auto i (nap . Zandvoort 1ř66Ľ 1ř6ř) považují za deminutiva také ve slovním poli
vedle sebe stojící heteronymaĽ z nichž jedno označuje entitu většíĽ druhé menší.

1.1.4 Významové hledisko
Význam deminutiv lze rozdělit do dvou základních funkcí: sémantické a pragmatické. U
sémantických deminutiv se jedná o označení entity menší/mladší bez jakékoliv další hodnotící
složky. Součástí sémantému je sém „malý“Ľ pop . „mladý“. Pragmatická deminutiva této sém
mít nemusí. Význam pragmatických deminutiv je (čistě) hodnotící. Jak bude vidět dálĽ mívají
mnohé deminutivní tvary významy oba.
Některá deminutiva tyto významy postupně ztrácejí a za adí se do slovní zásoby jako
synchronně neanalyzovatelná simpliciaĽ pokud jejich základ vym e (nap . v češtině ježek nebo
němčině Mтrchen či Kipferl). U jiných může deminutivní sufix nabýt jinou než deminutivní
povahu: nap . specifikační -ek u schodek ve významu „deficit“Ľ singulativní -inka u bezinka
aj. Zde pak nelze mluvit o sufixech deminutivníchĽ nýbrž modifikačních.
Formální deminutivaĽ tedy slova s deminutivní formouĽ ale nedeminutivním významemĽ
bývají nazývána různě (viz také kap. 3 v tomto oddíle), zde jako idiomatizovaná deminutiva.
V češtině (a nejen v ní) to je celkem rozsáhlá část lexikaĽ jak bude vidět i dálĽ které se věnují
samostatné výzkumy. O formálních deminutivech obecných názvů českých p edevším Štícha
(1978) a Bílková (2013)Ľ slovenských pak Mistrík (1řŘ5:Ř2-83). Všímá si jich ale už i
Dobrovský (1ř40:150):
Viele davon wie gežek, čjžek, pupek, hrusskК, lпvkК stezkК [...] u.s.w. haben die verkleinernde
Bedeutung verloren, weil ihre Primitive selten oder gar nicht mehr vorkommen.

V oblasti českého pomístního názvosloví tuto specifickou oblast popisuje Pleskalová (2004).
V obecné rovině s několika málo p íklady popisuje formální deminutiva v němčině Fleischer
(1969:167), Fleischer et al. (2012:235). Jejich uvádění ve slovnících DudenUniversКlаörterЛuch a VКriКntenаörterЛuch vysvětluje Kellermeier-Rebhein (2005:239).
P ehled všech nejčastějšíchĽ na korpusech ově ených tvarůĽ které v češtině a němčině mají
deminutivní sufixy, p ináší tato práce.
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1.1.5 Pragmatické hledisko
K popisu deminutiv pat í tradičně popis jejich funkčně-pragmatického hlediska. Často je
vedle typického kladného hodnocení zmiňována také pejorativnost/hanlivost (Šmilauer
1971:84)Ľ dále vyjád ení zdvo ilosti až úslužnosti (Nekula 2004), intenzifikace (Rusínová
1996), mazlivost, empatie (Dressler / Merlini Barbaresi 1řř4) a jiné. K tomuto podrobněji
v kap. 2.6.

1.1.6 Slovnědruhové hledisko
Výzkumy věnují pozornost p edevším deminutivům substantivĽ jejichž existenci někte í auto i
považují i za univerzální jev (Rusínová 2001, Jurafsky 1996, s mírou opatrnosti i Ottův
slovnъk nКučný 1908:498).
Deminutiva jiných slovních druhů bývají popisována jen z ídka. Důvody jsou nasnadě:
v mnoha jazycích se o deminutivech jiných než substantivních neuvažuje buď vůbec, nebo je
spornéĽ zda se jedná o deminutivum či jiný rys ‒ nap . (de)intenzifikaci u anglických adjektiv
zakončených na -ish (pink → pinkish)Ľ německých na -lich (ЛlКu→Лlтulich); iteraci u
německých sloves zakončených na -eln (klingen → klingeln) aj.
Dokonce i jazykyĽ které tvo í deminutiva jiných slovních druhů „ochotněji“, nebývají po této
stránce popsány vyčerpávajícím způsobem. Není nap . jasnéĽ která slovesa mohou tvo it
deminutivaĽ která neĽ jaká je jejich frekvenceĽ co jim odpovídá v jiných jazycích. Toto platí
z velké části i pro češtinu.

1.1.7 Hledisko sémantických oblastí slovníku
Toto hledisko rozši uje p edešlé (2.1.6). V oblasti substantivních deminutiv je zjevnéĽ že
deminutiva tvo í p edevším konkrétaĽ názvy osob (včetně vlastních jmen)Ľ zví at a věcíĽ méně
u abstrakt. Deminutiva českých abstrakt jsou vůbec specifická skupina vyjad ující silnou
expresivitu (pošušňпnъčko, pohodlъčko, pokou enъčko, počtenъčko aj.)Ľ často p edevším ironii
(ЛlКhoЛвtъčko). O němčině se tradujeĽ že deminutiva od abstrakt nevytvá í vůbec ‒ srov.
Polzin (1901:8), Nekula (2013:51). V oddíle o německých deminutivech budou uvedeny
p íkladyĽ které tuto tezi vyvracejí.
Netypická budou jistě deminutiva u věcí svou povahou obrovských. Ovšem i zde je nutno brát
v potaz kontext: Nap .: Chtěl Лвch všКk doufКt, že v nКšem politickцm vesmъrku nějКkп
skupinК osoЛnostъ (...) najde zКstoupenъ. (MF dnes 14.3.1997 in SYN (2013))
U adjektiv a adverbií nacházíme deminutiva v oblasti zmírnění intenzity nebo míry (viz také
kap. 2.1.6 k slovnědruhovému hledisku).
U sloves se často mluví o deminutivech v souvislosti s vyjád ením míry (iterace) (Fleischer
1969:290-2ř1) či aspektu (Nekula 2003:154).
U adjektiv, adverbií ani sloves žádné sémantické specifikace nebývají uváděny.

1.1.8 Funkčně-kontextové hledisko
Témě všechny publikaceĽ p edevším tyĽ které se zabývají funkcí deminutiv (velmi podrobně
nap . Dressler / Merlini Barbaresi 1994)Ľ si všímají taktéž kontextového zapojení zdrobnělin.
P i hrubém rozdělení textů na mluvené a psanéĽ p ipravené a nep ipravenéĽ lze obecně íctĽ že
se deminutiva považují za jev hovorovýĽ typický spíš pro texty mluvené a nep ipravené. Z
psaných textů to pak jsou tyĽ které takovou mluvu napodobujíĽ tedy p edevším beletrie a
bulvární tisk.
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Funkci deminutiv a jejich vliv na charakter textu neopomíjejí statě věnované stylistice, neboť
deminutiva p edstavují markantní stylistický prost edek (Čechová et al. 1997:110, Fleischer /
Michel / Starke 1řř3:133Ľ Mistrík 1řŘ5Ľ p ehledově K ístek 2004).
Jejich zapojení do frazeologických jednotek popisuje Rusínová (1řřŘ).

1.2 Deminutiva v odborných textech
Výběr publikací je rozdělen primárně podle jazyků: zdroje popisující deminutiva v češtině a
p ehledově také v jiných slovanských jazycíchĽ publikace popisující deminutiva v němčině a
jiných germánských jazycích. Za těmito p ehledy jsou uvedena některá díla zabývající se
explicitně deminutivy v kontrastivním pohledu a zahrnující aspoň jeden z obou stěžejních
jazyků této práceĽ tedy češtinu nebo němčinu.

1.2.1 Popisy českých deminutiv
Popis českých deminutiv má dlouhou tradici. Snad první zmínka a rozší enosti tohoto jevu
v češtině je už v Blahoslavově Grammatice českц (komentované a upravené vydání
Čejka/Šlosar/Nechutová 1991). Tato první česky psaná gramatika si všímá funkce deminutiv
v době Jana Husa (srov. i níž Flajšhans 1923) a hodnotí je takto (cit. podle Čejka et al.
1991:191):
A snad by i toho neškodilo dotknautiĽ že někte í welmi dětinských slow užíwajíĽ k chůwám se témě
p ipodobňujíceĽ contra decorum. J.[an] A.[ugusta] ponejprаъčkв; non theologi sed puellae vox est.

Užívání deminutiva považuje za mluvu „verštatní“Ľ tedy nízkou (tamtéž: 226):

… na kázání tak co chůva s dítětem mluvě lísavé i íci: Tak tě hle náš Pán Bůh ty pokutičky vzložilĽ a
nemůžeme jich od sebe odstrčiti etc.

Vlastně je Jan Blahoslav asi prvníĽ kdo si „ponějprvъčkв“ všímá také deminutiv adverbií. Dál
se problematice nevěnuje.
Asi vůbec první formální popis českých deminutiv uvádí M. Vav inec Benedikt z Nudožer
(1603) ve své Grammatice Bohemicae (vydána Nancy Susan Smith[ovou] v Ostravě 1řřř).
V kap. XVIII. De diminutione (1603/1999:41) popisuje deminutivní sufixy substantiv a
adjektiv.
Až na drobnosti podobný popis s M. Vav incem Benediktem z Nudožer uvádí také Václav Jan
Rosa Čecho ečnosti (1672)Ľ kterou nově vydal v r. 1983 J. Marvan.
Precizní popis formy, významu a implicitně i vztahu k n mčin u substantivních a
adjektivních deminutiv p ináší Dobrovský v PodroЛnц mluvnici jКzвkК českцho
(Ausführliches LehrgeЛтude der Böhmischen SprКche), v níž naznačuje oběma jazykovým
komunitám2 rozchod jejich deminutivních systémů: „kolečko – Rтdchen, stпdečko – kleine
Herde, oЛilъčko - das liebe Getreide“ (Dobrovský 1Ř0ř:54).
Jan Gebauer v P ъručnъ mluvnici (1936:72-77Ľ napsána byla však p ed rokem 1890) zjevně
vychází Dobrovského mluvnice (některé p íklady deminutiv ‒ chlКpec, dušinkК aj. ‒ jsou
shodné), „oprašuje“ stará deminutiva s -c- (1936:72) s p íklady vesce, kпďce, slovce, d evce,
Celým názvem se mluvnice jmenuje Ausführliches LehrgeЛтude der Böhmischen SprКche, zur gründlichen
Erlernung derselЛen für Deutsche, zur vollkommenern Kenntniss für Böhmen tedy PodroЛnп mluvnice jКzвkК
českцho [určena] Němcům k пdnцmu osvojenъ si К Čechům k dokonКlým vědomostem. Je tedy určena uživatelům
obou jazyků. Nutno p ipomenoutĽ že v Dobrovského době bylo vybavení němčinou pro každého
alfabetizovaného obyvatele českých zemí více méně nutností.

2
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které v jeho době evidentně už stály stranou běžného užívání (mimo d evceĽ což však bylo už
tehdy od d evo významově diferencováno). Žádné z nich není zastoupeno ani v diachronním
korpusu DIAKORP 5 ani v PSJČ. Podrobněji se v téže publikace Jan Gebauer zbýval také
hypokoristiky (1936:76).
V Gebauerově době vzniká Ottův slovnъk nКučnýĽ díl 27. (1ř0Ř:4řŘ-499) podávající
mimo ádně výstižnou definici deminutiv, s p íklady syntetických tvarů jednotlivých slovních
druhů v češtiněĽ opisnými tvary v jiných jazycích, považuje zdrobňování za univerzální jev
(zde zvýrazněno podtržením) a všímá si i sémantiky.

Zdrobn lé slovo (lat. deminutivum) je slovoĽ vyjad ující v první adě skrovnější míru p edstavy slovem
vyjád ené. Nejčastěji tvo í se z[drobně]lá s[lo]va p i jmenech podstatných (na p . zvon: zvonek, zvonec,
zvoneček)Ľ ale bývají i p i jmenech p ídavných (mКlý: mКličký, mКlinký; hezký: hezoučký, hezounký)Ľ p i
p íslovcích (Лrzo: Лrzičko, Лrzinko, Лrzoučko; sotvК: sotvičkК, sotvinkК)Ľ i p i slovesech (spпti: spinkКti)
atd. (jaz. stind. na p . vedle zájmena tat »to« má i z[drobnělé] takat). Z[drobně]lá s[lo]va mají snad
všechny jazykyĽ ale prost edky k jejich tvo ení bývají velmi různé; v jazycích indoevr. to bývají rozl.
odvozovací p íponyĽ charakterisované souhláskami k (nebo v slovan. jazycích i jeho bměnami c, č), n, l
(na p . lat. asinus: asellus »osel: oslík«) atd.Ľ jindeĽ na p . ve francouzštiněĽ i opis (na p . petite mere
»matička«Ľ vl. »malá matka«). MíraĽ v níž se užívá z[drobně]lých slovĽ bývá různá v rozl. jazycích i u
rozl. osob: na p . litevštinaĽ maloruština jich užívají (zvl. v písních) neobyčejně rády a v tvarech velmi
rozmanitýchĽ děti a osoby mysli něžnéĽ hravé si je tvo ívají i způsobem jinému nep irozeným; často se
tvo ívají i z[drobně]lá s[lo]va ze slov již zdrobnělých (zvon: zvonec: zvoneček: zvonečъček atd.).
Význam z[drobně]lých slov bývá rovněž různý: vyjad uji na p . p edměty atd. menší (zvonek,
zvoneček)Ľ ale i pouze mluvícímu milé (dceruškou nazve matka po p ípadě i dceru dávno dospělou)Ľ
p edmětyĽ s nimiž se mluvící v duchu jaksi mazli (slunъčko)Ľ jejichž význam chce zlahodniti (Лlпzъnku);
někdy zase mívají význam pohrdavý (krejčъk, kupčъk) atd. Z[drobnělé] s[lovo] užíváním někdy nabývá
významu i pojmově odstíněného (selský sвnek, chlapec apod.)Ľ někdy užíváním základní slovo zanikne
a z[drobnělé] s[lovo] pozbude významového odstínu zdrobnělosti (otec, matka jsou z[drobně]lá s[lo]va
ze zaniklého již v dobách p edhistorických ot a zanikajícího mпti).

Shodný popis je i v Trávníčkově Mluvnice spisovnц češtinв (1951). V zásadě vychází
z Gebauerova popisu deminutivního aparátu. (Psána byla v době první republikyĽ vyšla ale
až po válce).
Období od První republiky až do 60. let se dá charakterizovat jako období popisu funkcí
deminutiv. Je to nesporně dáno i vlivem strukturalismu a hledání funkcí jazyka obecně. V této
době vzniká ada článků vycházejících v NКšъ eči nebo ve Slově К slovesnosti.
Funkci deminutiv jako jednoho z lidových prost edků v Husových projevech popisuje
Flajšhans (1923:132) a vlastně tak vědecky rozvádí toĽ čeho „si všiml již Blahoslav (Gram.
17ŘĽ r. 1571)“.
Sérií článků v Naší eči se podrobněji deminutivům věnuje Oberpfalcer (1927a,b). Jeho
pozorování lze shrnout do těchto stěžejních bodů:
- důvod vzniku deminutiv,
- rozd lení a popis deminutiv podle slovních druhů (substantiva, adjektiva, adverbia a
verba),
- funkce deminutiv (1927b:126),
- ikoničnost hlásek („hláskové symboliky“ (1ř27b:126-127) p i tvo ení deminutiv (a
augmentativ) v češtině (a italštině).
V závěru (1ř27b:12Ř) se také zamýšlí nad rozdílnou distribucí deminutiv v jednotlivých
jazycích:
Jsou jazykyĽ v nichž se [člověku projevovat hnutí citová] da í jen kladením neartikulačních prvků
(melodieĽ akcentuĽ délkyĽ paus a jiných rytmických prost edků) na konvenční slova a vzájemným
zastupováním slov (p i slohových figurách a tropech). Takovými jazyky mluví národové severští. Zato
impulsivnost jižního lidu má dosti věrný reflex v jejich nesmírném bohatství zdrobnělin a augmentativ.
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My jsme asi uprost ed těchto krajností. Mluva našich venkovanů a jejich básnických výtvorů uspokojí
ještě v hojné mí e tohoĽ kdo v jazyce hledá osvobozující krásu malých věcí.

Poněkud opačný pohled na „osvobozující krásu malých věcí“ má Pavelka (1ř47) a v reakci na
článek Lidц v civilisКčnъm rozpustidle (prof. dr. Jan Ko ínek ve Svobodném zít ku z 11. zá í
1ř47). Varuje p ed zobecňovánímĽ zamýšlí se nad diatopickou funkcí deminutiv, jejich
užíváním v ČecháchĽ na Moravě a na Slovensku.
Diatopický pohled na deminutiva je také v článku Marie Rackové (1ř62) K nп ečnъmu
rozrůzněnъ v tvo enъ slov. Nový je v tomĽ že jsou v něm uvedeny výsledky dotazníkového
výzkumu (z let 1ř55-1ř60) užívání deminutiv a „zdrobnělinĽ která zdrobnělý význam ztratila“
(Racková 1ř62:164). Snad vůbec poprvé je zde uvedenoĽ že typicky deminutivní sufix může
mít i funkci specifikační (Racková:167-168). Autorka (na str. 164-165) také rozděluje
dotazníková deminutiva podle sémantických okruhů: p edměty v domácnostiĽ jména jídelĽ
domácích zví atĽ jejich tělĽ názvy zemědělských ná adí a společenských vztahů. Z článku je
již znát kvalitativně-kvantitativní p ístup k problematiceĽ který (mimo generativistický proud
(nap . Scalise 1984)) od 60. let dominuje dodnes.
Nejpodrobnější popis tvorby českých substantivních deminutiv je v Dokulilově Tvo enъ slov
v češtině (Dokulil/Doležel 1962), z něhož vychází většina současných popisů slovotvorby
češtiny. Kvantitativn je pojat poměr mezi základy a jednotlivými deriváty. Kapitolu napsal
Lubomír Doležel a podrobný popis českých deminutiv tak zůstal fragmentem. (Doležel
emigroval a dál se dle mého vědomí deminutivy nezabýval.) Deminutiva sloves pak později
podrobněji popsal Dokulil sám v článku DvК p ъspěvkв k odvozovпnъ sloves (1982).
P ehledný popis deminutivních sufixů, hláskových zm n a množství p íkladů p inesl
Vladimír Šmilauer v „konkurenční“ knize k Tvo enъ slov v češtině a nazval ji Novočeskц
tvo enъ slov (1971). (Šmilauer na Dokulilově Tvo enъ slov nespolupracoval, podle jeho slov
v úvodu dokonce váhalĽ jestli má Novočeskц tvo enъ slov vůbec vydat. Podle p edmluvy knihu
napsal už v letech 1937-1938.) Obě díla tak nabízí dva pohledy na stejnou věcĽ oba ze
strukturalistického úhlu. Liší snad jen tímĽ že Dokulilovo Tvo enъ slov se snaží op ít i o data
kvantitativní.
Výzkum deminutiv v 70. letech p edevším prohlubuje poznatky p edešlé. Popis
deminutivního aparát tehdejšímu úzus p izpůsobuje František Štícha (1ř7Ř:114):

Primárních substantivních deminutivních p ípon (…) má současná čeština prakticky už jen pět: -ek, -ъk;
-ka; -ko, -пtko. Sufixy -ec; -ice a -ceĽ které se tradičně adí k sufixům deminutivní formyĽ jsou dnes
prakticky ve spisovné češtině z deminutivní funkce vyčleněny a užívá se jich mnohdy jako
slovotvorného prost edku nemodifikačního.

Gros článku s názvem Substantiva deminutivnъ formв s leбikКlizovКným význКmem pojednává
o nepravých deminutivech apelativ (propria pomístních jmen popisuje Pleskalová (2004)).
Autor v něm však také (nep ímo) poukazuje na fenoménĽ který Zandvoort (1969) popisuje
jako implicitní („implied“) deminutivum, kdy je za deminutivum považováno nap . cottage
jako zdrobnělina slova house (Zandvoort 1969:303.). Štícha (1978:116-117) uvádí p íklad
ekК → mКlп ekК; ъčkК; potok (s anglickými a německými ekvivalenty) a otvírá tak možnost
vnímat deminutiva v širším záběruĽ tedy takĽ čemu později Nekula (2003) íká „analytická
deminutiva“ (mКlп ekК) a Schneider (2003) po Zandvoortově vzoru „inherentní
deminutiva“. Zdá seĽ že tak pootvírá Pando inu „sk íň“Ľ ve které by se dle mého názoru
ztratil jakýkoliv záchytný bod deminutiv.
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Na začátku 80. letech 20. stol. vydává Galina P. Neščimenko (v pozadí s Dokulilem jako
konzultantem) dosud nejobsáhlejší dílo o českých deminutivech: Očerk deminutivnoj
derivКcionnoj sistemв v istorii češskogo literКturnogo jКzвkК (konec 13-seredina 20 vv.)
(Neščimenko 1řŘ0). Popis deminutivního aparátu se nijak neliší od jejích p edchůdcůĽ
stěžejní je minuciózní rozbor hláskových zm n, a to i na diachronní ose. Její popis
deminutivních prost edků naráží částečně na problémĽ který vyvstává i v této práci: kam
za adit slovaĽ kde se mísí dva typy sufixů: nap . u typu kostečkК (← kostkК) sufix specifikační
a deminutivníĽ u typu cikпnečkК (←cikпnkК) sufix moční a deminutivní. Neščimenko je adí
k sufixu -ečkК. Šlosar (1řŘ3) toto ovšem (v jinak velmi pochvalné recenzi) kritizuje.
Frekvence historických deminutiv autorka čerpala z textů v publikaci HavránekĽ B./ HrabákĽ
J.: VýЛěr z českц literКturв od počпtku po doЛu Husovu; frekvence současných deminutiv
podložila excerpty t í beletristických texů různých žánrů: J. Karafiát: Brouči, B. Hrabal: Ost e
sledovКnц vlКkв a M. Horníček: DoЛ e utКjenц housle (Neščimenko 1řŘ0:1Ř). Kvalitativní
data autorka čerpala z různých zdrojů, p edevším ze slovníků PSJČ a SSJČĽ částečně ale i ze
soudobých noviny a tehdejší běžné (st edočeské) češtiny.
Frekvenční hledisko a striktní zohledn ní současného úzu u všech slovních druhů
uplatňuje poprvé František Čermák ve skriptu SвntКgmКtikК К pКrКdigmКtikК českцho slovК
(1990)Ľ později knižně jako Čermák (2011): MorfцmКtikК К slovotvorЛК češtinв.
I další publikace k tématu jsou buď součástí většího celku o slovotvorběĽ nebo články
k určitému dílčímu aspektu deminutiv či tématu s deminutivy souvisejícímu. P ehledově jsou
zde uvedena díla nějakým způsobem související s touto pracíĽ nebo naopak pojímající některý
z aspektůĽ který zde nemohl být zohledněn.
Schéma deminutivního aparátu všech slovních druhů češtiny je p ehledně podán ve
skriptech Zdenky Rusínové (1990) Tvo enъ slov v součКsnц češtině. Ve shodě
s Dokulilovým/Doleželovým pojetím popisuje deminutivní prost edky u modifikací
zdrobňujících/zveličujících: substantiv (1990:20), adjektiv (1990:35), sloves (1990:38).
Adverbia pak v modifikačním typu intenzifikace (1990:43).
Vyčerpávající bibliografii současných prací stylistickýchĽ v nichž se mj. pojednává o
funkcích deminutiv, sestavil pro sborník na počest Z. Rusínové Michal K ístek (2004).
Funkcí deminutiv, a to i kontrastivn s němčinouĽ částečně i polštinou se zabývá Marek
Nekula. Ve stati System und funktionen der Diminutive. Kontrastiver Vergleich des Deutschen
und Tschechischen (Nekula 2003) srovnává tvorbu deminutiv v češtině němčině (i polštině) a
popisuje rozdíly v jejich užití. O jejich pragmatickém užití jako prost edku zdvo ilostním pak
píše v roce následujícím (Nekula 2004). V těchto i v dalších pojednáních (Nekula 2013) o
deminutivech a augmentativech vnímá problematiku deminuce (a augmentace) ší eji. P es
tertium comparationis se dostává k „analytickým“ formám (2003:153-154 a 2013:54) českých
deminutiv a augmentativ (2013:57). K tomuto bodu víc v kapitole 4.
Stranou zájmu nezůstávají ani česká slovaĽ která mají deminutivní formu, ale ztratila
deminutivní význam. Apelativy v této oblasti se zabýval Štícha (1ř7Ř)Ľ proprii v pomístních
jménech Pleskalová (2004). Na korpusových datech tuto tématiku zpracovala v článku
Pseudodeminuitva v češtině Jana Bílková (2013). Popisuje v něm pseudodeminutiva neuter
utvo ená sufixy -пtko a-ъtko.
Z generativistického pohledu se českými deminutivy zabývá p edevším Markéta Ziková
(2012).
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Popis deminutivního aparátu substantiv nechybí v žádné mluvnici češtiny nebo jiné
p ehledové publikaci o českém jazyce. Většinou se uvádějí také prost edky tvo ící deminutiva
adjektiv, ale už jen z ídka jsou zmiňována deminutiva sloves a ostatních slovních druhů.
Slovesná deminutiva uvádí Šmilauer (1971:151 a 1972: 40), Mluvnice češtinв (Petr
1986:417), P ъručnъ mluvnice češtinв (1995:192 a 193-194). V d ívějších gramatikách se o
nich nepíše.
P edevším substantivní česká deminutivaĽ kterých je skutečně nejvícĽ jsou také vděčným
tématem mnoha studentských i noviná ských prací různé úrovně. Jejich výčet by byl dlouhý a
zbytečný. Většina z nich je dostupná elektronicky v univerzitních repozitá ích nebo
novinových archivech.

1.2.2 Deminutiva v jiných slovanských jazycích
Slovanské jazyky se více méně všechny mohou pochlubit nep ebernou adou prací o
deminutivechĽ neboť je v nich tento fenomén morfologicky markantní. Někdy bývá tato
tvarová bohatost nekriticky p eceňována a sklouzává až do jakéhosi jazykového šovinismu.
Často se v tomto duchu vyjad ují studenti a studentkyĽ nevyhýbají se mu však ani někte í
erudovaní vědci. Boris Bratus (1ř6ř:56) ve své knize o formách a expresivitě ruských
deminutiv píše:
Students of Russian [...] should pay particullar attention to the study of deminutives. Once having
mastered this expressive source they will be able to understand and appreciate properly the beauty and
expressivness of the Russian language.

Domnívám seĽ že krása a expresivita jazyka netkví (jen) v deminutivech. Jejich vyjád ení
může být různé a různě elegantní. Měla by to ostatně dokázat i tato práce.
Nesporné jeĽ že slovanské jazyky mají bohaté deminutivní aparátyĽ jistě bohatší než většina
jazyků nap . germánských (ovšem s výjimkou holandštiny). Odráží se to pochopitelně na
frekvenci a úplnosti jejich popisů. Zmínka o deminutivech nechybí zpravidla v žádné učebnici
(pro cizince)Ľ školní nebo akademické gramatice většiny slovanských jazyků. Možná i tento
fakt je důvodemĽ proč někte í slavisté (Rusínová 2001) nebo obecní lingvisté (Jurafski 1996,
s opatrností o Bauer 1řř7) považují za jev univerzální.
V následujícím oddíle je stručný p ehled nejběžnějších pramenů dostupných v knihovnách
většiny st edoevropských univerzitĽ národních knihovnách nebo na internetu. Cílem tohoto
p ehledu není a nemůže být reprezentativnostĽ nýbrž poukázat na (p edevším kontrastivně
pojaté) zdroje a odkázat na další prameny. Jazyky jsou azeny alfabeticky.
Bulharština
Bulharský deminutivní aparát popisuje nap . Galadkova (2010) v kontrastivní stati
Komparace deminutivnosti v ЛulhКrštině К češtině ve světle korpusových dКt.
Polština
Polský deminutivní a hypokoristický aparát s jeho vývojem popisuje v článku Deminutiva
polskie. ChКrКkterвstвkК, rozаяj funkcji stylistycznej Stefan Reczek (1968). Slovensky jsou
p ehledně popsána v GrКmКtice spisovnej poľštinв II od Ferdinanda Buffa (1967): deminutiva
substantiv (1967:40-45), adjektiv (1967:68-69).
KontrastivníĽ korpusově podložený pohled včetně srovnání ekvivalentních sufixů českých a
polských deminutiv p ináší Rosen / Kaczmarska / Škodová (2014) v kapitole Zdrobnienia
jКko element kulturв i pułКpkК glottodвdКktвcznК.
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Ruština
Ruský deminutivní aparát je popsán v různých gramatikáchĽ nejpodrobněji snad v kapitolách
o sufixech vyjad ujících „emotivní hodnoceni“ (Vinogradov 1960:264-271) a tvo ících
mazlivě zdrobňující a zesilující ruská adjektiva (Vinogradov 1960:361-363). Podrobně je
popisuje údajně také Markarjan (1ř70) (cit. podle Ettiger (1974:2)).
V cizích jazycích o ruských deminutivech vyšly monografie Polterauer (1981): Die
Diminutiva in der modernen russischen Sprache a Bratus (1969): The Formation and
Expressive use of Deminutives.
Slovenština
P ehledný aparát substantiv a adjektiv je v Horecký (1ř71)Ľ problematiku adjektivních
modifikací rozebírá Bartáková (1řř3).
Srbština
Popis je nap . v Klajn (2003). Kontrastivně s češtinou pak Mitrićević-Štěpánek (2007).

1.2.3 Popisy německých deminutiv
Oproti českému deminutivnímu aparátu a aparátu jiných slovanských jazyků se systém
prost edků k tvorbě německých deminutiv (a deminutiv jiných germánských jazyků) jeví jako
velmi jednoduchý a prostýĽ který v gramatikách nezabere víc než jen pár stránek, pokud oněm
vůbec je zmínka.
Pro studium současného stavu deminutiv v němčině se jeví relevantní p edevším následující
práceĽ na něž jsou odkazy v dalším textu. P ehledově jsou uvedeny také na začátku oddílu III.
od německých deminutivech.
Práce vydané od nultých do sedmdesátých let 20. století o německých (dál i latinských a
románských) deminutivech shrnuje Stefan Ettinger (1974:47-79) v práci Form und Funktion
in der Wortbildung: die Diminutiv- und Augmentativmodifikation im Lateinischen, Deutschen
und Romanischen (…) ein kritscher Forschungsbericht 1900-1970, ve druhém vydání (1řŘ0)
pak v rozmezí let 1900-1975. Schematicky (1974:48) rozděluje články a publikace podle typu
výzkumu na diachronníĽ diachronně-synchronní a diatopické.
Prost edky k tvorb , význam a funkci německých deminutiv substantivníchĽ adjektivních a
verbálních popisuje Wolfgang Fleischer ve vlastně první monografii věnované německé
slovotvorbě Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache (vydáno poprvé 1ř6ř a
v revidované podobě post hum Fleischer et. al 2012). Práce se výrazně opírá o Dokulilovy
onomaziologické kategorie.
Publikace o německém stylu (Fleischer / Michel / Starke 1993Ľ poprvé 1ř75) se dotýká
problematiky deminutiv z pohledu diatopického (regionálního) a diastratického
(1993:131)Ľ označuje deminutiva jako „diaevaluativní markry“ (1993:118 a 133), tedy
stylémy na ose od negativně konotovaných p es neutrální po pozitivně konotované.
Dále Fleischer et al. (1řř3:127) popisují konkurenci dvou typických deminutivních sufixů
všeněmeckého standardu: -chen a -lein v beletrii. Zajímavý je post eh ikoničnosti
(„Lautsymbolik“) sufixu s -l- u substantiv a sloves.
Deminutiva v mluvené eči popisují Gersbach / Graf (1984:231-235) na vzorku půl milionu
slov (15.676 nerovnoměrně rozložených lemmat a jejich frekvence) z Baden-Würtenberska,
tedy jen jedno z mnoha regionů němčiny (1984: XV, 17-19). Výsledek může mít a má
samoz ejmě v určitém smyslu platnost i všeněmeckou (nap . v tvorbě kompozit)Ľ ale právě
v oblasti deminutiv v němčině panuje dost značná diverzifikaceĽ proto je nutno brát výsledky
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tohoto výzkumu k obecným úsudkům o německých deminutivech se značnou rezervou (srov.
i reflexe autorů 1984:22).

1.2.4 Deminutiva jiných germánských jazyků
Germánské jazyky se co do výskytu deminutiv jeví heterogenější než jazyky slovanské3.
Němčina deminutiva má a celkem hojně jich užívá. Polzin (1901:9) píšeĽ že severogermánské
jazyky (švédštinaĽ norštinaĽ dánština) neznají žádná deminutiva („...kennen überhaupt keine
Deminution...“)Ľ vyjímá z nich však nizozemštinu. Stejného názoru je také Oberpfalcer
(1927b:128) Čermák (osobní kontakt). Záleží pochopitelně také na tomĽ co se v daném
v jazyce považuje za deminutivum.
V angličtině se tradičně za deminutivní sufix považuje -ie. Ten je ovšem nutno ve většině
p ípadů považovat za sufix derivačníĽ nikoliv pouze modifikační: sweet → sweetie (srov.
Fromkin / Rodman 1993:49). Konotační blízkost takto vytvo ených „hypokoristik“, jak se jim
v angličtině běžně íkáĽ s pravými deminutivy je však nesporná (srov. také Káňa 2011a).
Zandvoort (1969:302) k anglickým deminutivům počítá také spojení
kvanitfikátoru/kvalifikátoru little a jménaĽ dále také inherentní zdrobněliny.
Popis deminutivního aparátu nebývá součástí všech anglických gramatik nebo učebnic. Nap .
v Mluvnice součКsnц Кngličtinв nК pozКdъ češtinв (Dušková 1993Ľ další vydání 1řř4 a 2003),
která má v plném názvu „na pozadí češtiny“ zmínka o deminutivech není. P esto (možná i
právě proto) byly tomuto jevu věnovány mnohé stati a publikace.
Pravděpodobně nejobsáhlejší popis anglických deminutiv v knize Diminutives in English
napsal Klaus Schneider (2003). Uvažuje také o analytickýchĽ syntetických a inherentních
deminutivech.
Na začátku 20. století vychází Albert Polzin (1901) z tezeĽ že užívání deminutiv je podmíněno
p eklady latinských biblických textů (viz také kap. 1.1.2). O angličtině a skandinávských
jazycích tvrdíĽ že prošla samostatnějším vývojemĽ kdy tyto p eklady neměly takový vliv na
jazyk dalších prozaických textů (1901:10)Ľ kdežto němčina (a s ní i nizozemština) byla těmito
p eklady ovlivněna silně. Z jakého důvodu se však v nizozemštině deminutiva rozší ila do
takové míryĽ jak je známe dnesĽ na druhé straně však fríština (bezprost ední sousedka
nizozemštiny) či „dolní němčina“ (Plattdeutsch) deminutiva p íliš neužívají, zůstává
nevysvětleno stejně jako výrazné nadužívání deminutiv v jihoněmeckých ná ečích (a s nimi i
v obou jihoněmeckých variantách spisovné němčiny).
Jistě i v oblasti tvorby deminutiv bude hrát určitou roli vzájemný vliv jazyků. Ovšem zdá seĽ
že mnohem důležitějším momentem bude typologie jazyka a jeho derivační možnosti.

1.2.5 Deminutiva v kontrastním pohledu
Divergence deminutivních aparátů jednotlivých jazyků vede opakovaně k myšlence je
porovnat a zjistitĽ co si vlastně odpovídá.
Srovnání deminutiv českých a německých nabízí už v p ehledu a bez dalšího komentá e
Dobrovský (1809:54). Z podrobnějších prací je nutné zmínit kvantitativně pojatý výzkum
Josefa B eziny (1983) Diminutiva im Deutschen und im Tschechischen, z novějších pak
kvalitativně a pragmaticky orientované články Marka Nekuly (2003, 2004, 2010, 2013).
K deminutivům a hypokoristikům kontrastivně mezi češtinouĽ němčinou (a částečně i
A samoz ejmě i jazyky románskéĽ které (jak známo) tvo í deminutiva rády (srov. nap . Dvo ák 1ř32). Jejich
výzkum p enechám kompletnějšímĽ proto zde zůstanou stranou.

3

30

angličtinou) na korpusových datech viz také Káňa v následujících statích: česká deminutiva
neuter a jejich německé protějšky (2008a); česká hypokoristika a jejich německé protějšky
(2008b); česká substantivní deminutiva a jejich protějšky v němčině a angličtině (2010);
deminutiva rakouského a švýcarského standardu a jejich české protějšky (2011b); deminutiva
od českých zájmenĽ číslovek a citoslovcí a jejich anglické a německé protějšky (2016).
Stěžejní kontrastivní práci mezi polštinouĽ němčinou a nizozemštinou s názvem Diminutive
und КugmentКtive Ausdrucksmöglichkeiten des Niederlтndischen, Deutschen und Polnischen:
eine konfrontative Darstellung a celkem podrobným popisem deminutivních aparátů těchto
jazyků napsala Zofia Klimaszewska (1983).
Morfopragmatický pohled na deminutiva rakouské němčiny má obsáhlá publikace Wolfganga
Dresslera a Lavinie Merlini Barbaresi (1994) Morphopragmatics: diminutives and intensifiers
in Italian, German, and other languages. S italštinou a částečně i angličtinou jsou zde
konfrontována deminutiva vídeňské (dětské) mluvy.
Morfopragmatické aspekty dětské eči několika dalších jazyků (litevštinaĽ ruštinaĽ
chorvatštinaĽ ečtinaĽ italštinaĽ španělštinaĽ nizozemštinaĽ rakouská němčinaĽ maďarština,
finštinaĽ turečtina a hebrejština) jsou shrnuty ve sborníku The Acquisition of Diminutives
(Savickiené / Dressler 2007).
S rostoucími paralelními korpusy roste i počet kontrastivních prací na velkém množství textu:
nap . Chamonikolasová / Rambousek (2007) vytěžují a srovnávají z několika aspektů česká a
anglická deminutiva z prvního paralelního korpusu češtiny a angličtiny (pokouší se také o
možnosti anticipace deminutivního protějšku); Gladkova (2010) srovnává česká a bulharská
deminutiva na první verzi InterCorpu; Rosen / Kaczmarska / Škodová (2014) popisují
deminutiva v polštině a češtině. Ke korpusově podloženým výzkumům je t eba p ičíst ještě
adu seminárníchĽ bakalá ských a diplomových pracíĽ ve kterých jsou zpracována některé dílčí
body problematiky deminutiv. Pokud se bezprost edně týkají tématu této práceĽ bude na ně
odkázáno.

1.2.6 Funkce deminutiv
Funkce deminutiv (v jejich klasickém pojetí formy) byla vždy p edevším pragmatická:
vyjad ovala vztah mluvčího k popisované entitě nebo odrážela postoj mluvčího ke
komunikačnímu partnerovi. Deminutiva jsou také výrazným signálem expresivity (srov. Zima
1961). Toto ostatně zaznamenal už Jan Blahoslav (1991) v eči Jana Husa nebo Polzin (1901)
v Lutherově p ekladu Bible.
Rozdělení funkcí deminutiv bývá různě jemné a zejména u nesubstantiv se liší také podle
definice deminutiva. Stranou zůstane také otázkaĽ zda jsou funkce deminutiva univerzální
(domnívám seĽ že nejsou). U českých deminutiv se uvádějí nejčastěji obě funkce základníĽ
tedy sémantická (kvantitativní) a pragmatická (Čermák 2011:77Ľ Rusínová 2001:138). U
pragmatické funkce se pak v novějších textech zdůrazňuje evaluativnost. Oddělení obou
funkcí od sebe se z praktických důvodů neprovádíĽ protože je často není možné od sebe bez
kontextu rozlišit. Pokusil se o to nap . Kruisinga (1ř42)Ľ který anglická slova se sufixem -ie
nepovažoval za deminutivaĽ protože nic nevypovídají o velikosti entity (cit. podle Bauera
1997:560).
V ruštině se deminutiva rozlišují na 1) mazlivě-zdrobňující; 2) mazlivá; 3) označující menší
míru; 3) označující p ibližnost; 4) označující ironii (srov. Poletrauer 1řŘ1:131).
Fleischer (1ř6ř:166) nep ímo naznačujeĽ že funkce pragmatická u německých deminutiv
jednoznačně p evládá.
Jednu z možností jemnějšího členění deminutivních funkcí nabízejí Dressler / Merlini
Barbaresi (1994:173-3ř5)Ľ stručně pak Stephany 1řř7:147-148. Částečně se opírají podle
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vlastních slov o „nejobsáhlejší tradiční popis deminutivních významů“ W.H. Stavermana
(1953)Ľ který popisuje funkce nizozemských deminutiv (5 základních skupinĽ u některých
podskupiny). Dressler a Merlini Barbaresi zkoumají p edevším (nespecificky) italský a
vídeňský úzus a rozlišují funkce podle a) mluvních aktů: mluva s dětmi (Child-centered),
s domácími mazlíčky (Pet centered), s milým/milou (Lover-centered); b) vyjád ení hravosti
(Ludic character of playfulness), emoce (Emotion), sympatie a empatie (Sympathy and
empathy)Ľ formálnost/zdvo ilost (v češtině viz také Nekula 2004)Ľ důvěrnost a intimita
(Formality, familiarity and intimacy). Dále se v menší mí e užívají jako pozitivní nebo
negativní klasifikátory situace nebo jako prost edky eufemizačníĽ ironické sarkastické.
Popsat funkci každého deminutivaĽ predikabilitu jeho užití a vůbec celou pragmatickou
stránka zdrobnělin a zdrobňování je oblast daleko p esahující možnosti jedné práce. Určité
zobecnění však vyplyne ze získaných dat a jejich popisů.

1.2.7 Závěry z rešerší a nezodpovězené otázky
O deminutivech již tedy bylo z různých pohledů napsáno mnoho. Některé otázky ‒ p edevším
týkající frekvence deminutiv a vlastně výčet těchĽ která se používají ‒ zůstávají
nezodpovězeny. Jiné otázky vznikly nově: hlavně tyĽ které se týkají novějších pohledů na
formu deminutiv. Shrnutí je možné do těchto bodů:
1) P edevším není zcela jednoznačné, kde jsou hranice deminutiva. Lze za deminutivum
považovat jen tvary jednoslovný (syntetické)Ľ odvozené deminutivním afixem? Nebo
mohou mít deminutiva i jiný tvar - víceslovný nebo složenýĽ pop . bez afixu?
2) Označili by Němci liebe/liebest MutterĽ Angličané dear/dearest mother nebo Francouzi
petit mчre za deminutivum?
3) Jsou deminutiva skutečně univerzální jev?
4) Která jsou nejfrekventovanější deminutiva v jednotlivých jazycích?
5) Jak vypadají statistiky výskytů deminutiv?
6) Jaké struktury a formy konkrétně najdeme v (nedeminujícím) jazyce BĽ když se v jazyce
A vyskytuje deminutivum?
7) Pokud je v nedeminujícím jazyce B deminutivumĽ bude mu vždycky odpovídat
v deminujícím jazyce A také deminutivum?
8) Mohou v některých p ípadech základová slova/báze fungovat jako augmentativa? mпm to
v mКlъku, dпm si prКch, podej mě ten sКk...
9) Lze p edpovídat výskyt deminutiv?
Některé aspekty nebyly popsány a něco vzhledem k současným možnostem lingvistiky
zůstane prozatím v oblasti desiderat. Určité body lze pomocí korpusových dat zodpovědět
uspokojivěĽ témě jednoznačně. Jiné zůstanou spíš v oblasti spekulativníĽ snad p esto
s náznakem určité objektivní pravdy.
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2. Hranice deminutiv
Jak již bylo ečeno v kapitole 1.Ľ většina relevantních publikací považuje za základ pojetí
deminutiva jednoslovný útvar. Deminutivum bývá po formální stránce charakterizováno jako
derivátĽ nejčastěji vytvo ený sufixací. V češtině nap . -ъk (konъk), -ičk- (mКličký, kuličkК);
v němčině -chen (Töchterchen); v angličtině -ie (birdie); v maďarštině skupina -csk(hпzicskК) nebo -k- (vпroskК). Pokud ke slovu s deminutivním prefixem4 nebo sufixem
existuje v současném jazyce základĽ kdy je sémantická vazba mezi oběma slovy evidentníĽ
mluví se o modifikaci základu. Takové deminutivum bývá relativně stabilníĽ jednoznačné a
málo zpochybňované.
Ke korpusové analýze deminutiv a pro cíl této práce (viz kapitola 4) se tedy jeví jako prioritní
1) zjistitĽ které prost edky jsou deminutivní; 2) určit základová slova k deminutivům.
Tvary jiné než derivované a tyĽ kde do role nevstupuje deminutivní afix (nebo jiný tradičně
deminutivní prost edek)Ľ jednoznačné chápány nebývají.

2.1 Struktury deminutiv
Deminutivum jako útvar za hranicí slova v odborné literatu e (už) není neobvyklý. O
takových zdrobnělinách v češtině uvažují minimálně Rusínová (2001), Nekula (2003);
v angličtině Schneider (2003)Ľ Zandvoort (1966 a další vydání), v angličtině a slovenštině
Böhmerová (2011)Ľ v němčině Klimaszewska (1řŘ3). Na jiné než jednoslovné deminutivní
tvary už i d íve (implicitně) poukazovali Dobrovský (1Ř0ř:54), Ottův slovník naučný
(1908:499) nebo Dvo ák (1ř32:23). Všichni ovšem s odkazy na jiné jazyky než češtinu
(Dobrovský na němčinuĽ Ottův slovník naučný na francouzštinuĽ Dvo ák na francouzštinu a
angličtinu).
Auto i tento útvar označují jako „deminutivum analytické“ (Klimaszewska 1893, Nekula
2003, Schneider 2003) nebo jako „tvar opisný“ (Rusínová 2001Ľ Ottův slovník naučný 1908).
Nekula rozši uje německá deminutiva o útvary s konfixy Mini-, Mikro- (2003:146) a o
kompozita s determinantou Klein-, Halb-, Teil-, Zwerg(en)- (tamtéž); česká o tvary analytické
mКlý chlКpec, trochu unКvený, trochu kКšlКt, minisukně, mпlomluvný (2010:306) a
prefigované poplakat si, minisukně (2010:304). Podobně vnímá i augmentativa (2010:307).
Toto spektrum ještě dál nadstavuje Schneider (2003) ‒ za prototypický proces tvorby
deminutiv považuje sice sufixaciĽ jako další možné způsoby uvádí prefixaci a v některých
jazycích (svahilštinaĽ bantu) také introflexi (2003:7)Ľ dále reduplikaciĽ kompoziciĽ zkracování
a zahrnuje sem i tzv. sémantickáĽ „inherentní deminutiva“Ľ v angličtině tedy cottage jako
deminutivum od haus s odvoláním na Zandvoorta (1969:303) a jeho „implied dimitutive“.
Tento pohled je jistě legitimníĽ neboť Schneider rozlišuje mezi deminutivní formou
(„diminutive form“) a deminutivním významem („diminutive meaning“) (2003:4) a právě
pod pojem „deminutivní význam“ lze zahrnout i jiné útvary než jen jednoslovné (viz dál
tabulka 1). Z toho důvodu by snad bylo vhodné zavést pojem „deminutivní vyjád ení“Ľ
protože deminutivní význam mají i „tradiční“ jednoslovná deminutiva.
V tomto duchu by se pak mělo lišit mezi deminutivem (zdrobnělým slovem) a deminucí
(zdrobňovánímĽ tedy procesem vytvá ení deminutiv) a deminutivním vyjád ením
(zdrobňujícím vyjád enímĽ tedy nějakým (avšak jakým?) úsekem textu vyjad ujícím

4

K problematice deminutivních prefixů viz dále.
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zdrobnění). Všechny t i oblasti jistě mají právo být analyzoványĽ domnívám se všakĽ že by se
neměly směšovat (viz i také kap. 3).
ZvláštníĽ ale i logický je faktĽ že se analytická a jiná „nesyntetická“ deminutiva“ uvádějí (resp.
jsou „objeveny“) většinou až p i pohledu kontrastivním. Dobrovský (1Ř0ř:54) své p íklady
stпdečko – kleine Herde [mКlц stпdo], oЛilъčko - das liebe Getreide [milц oЛilъ] nijak
nekomentujeĽ není jasnéĽ zda německé ekvivalenty považuje za deminutiva.
Nizozemec R. W. Zandvoort (1966:303) se díval na anglickou gramatiku a anglická
deminutiva pohledem nizozemštinyĽ která stojí v tvorbě deminutiv na opačné straně spektra
než angličtina. Schneider (2003:77-78) dochází v precizním rozboru anglických deminutiv
k závěruĽ že angličtina má vedle Ř6 (sic!) deminutivních sufixů také deminutiva „analytická“
a „inherentní“. Klimaszewska (1řŘ3) i Nekula (2003) srovnávají „své“ jazyky slovanské
s germánskými s dospívají k témuž závěruĽ že je nutné počítat také s „analytickými“
deminutivy.
Nad tímĽ jak vypadá tvar pojmenování věci běžného rozměru a menšího rozměruĽ zda se užívá
derivát (deminutivum) nebo heteronymum (jiné slovo) se zamýšlel už Štícha (1ř7Ř). Uvedené
p íklady potok nebo angl. scoop za deminutiva od ekК nebo shovel zjevně nepovažuje.
Další problematický bod ukotvení deminutiv tkví v samotném procesu jejich tvorby. Jsou-li
definována deminutiva jako deriváty a modifikace základuĽ vylučují pak nejen všechny
nesyntetické tvary, ale i mnohé syntetické tvary. Schneider uvádí jako p íklady deminutiv
sufigované sweetie, weirdo (2003:5-6). Tato slova ovšem nevznikla modifikacíĽ nýbrž mutací
adjektivního základu sweet a weird pomocí (byť typicky deminutivních) anglických sufixů -ie
a -o jako u pravých deminutiv aunt → auntie, speed → speedo5. Taková deadjektivní
substantiva se často uvádějí za p íklady anglických deminutiv a jistě to není špatně vzhledem
k tomuĽ že angličtina volně p esouvá slova mezi slovními druhy konverzí. Ovšem sweet jako
substantivum neexistuje (pouze sweetness nebo kompozitum sweetheart.)
Podobně v češtině: slovo milпnek lze považovat za deminutivum od substantivizovaného
adjektiva milý vytvo eného sufixem -пnek; analogicky v němčině Liebling od deadjektiva
Liebe(r).
Z výše uvedeného plyneĽ že by mezi deminutiva mohly pat it útvary vytvo ené témě všemi
slovotvornými (resp. „lexémotvornými“) postupy. V tabulce 1 na další straně je uvedena
syntéza těchto postupů s p íklady z uvedených pramenů.

5

Obě slova jsou nejčastější deminutiva s daným sufixem v anglické části InterCorpu Ř.
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Struktura deminutiva
analytické
syntetické
kompozitum

P íklad

„mКlý chlКpec, trochu unКvený, trochu kКšlКl“ (Nekula 2010:306)

mКloЛвt, mКloЛuržoК, mКlodrпhК6,
„mпlomluvný“ (Nekula 2010:306)
derivát
Лвtъk, Лвteček, společek
„postКršъ, pomпlu, poplКkКt“ (Nekula 2010:306)
reduplikace
čiči
„hКmimi, hКjКjп, hКčКčп“ (Nekula 2013:60)
„goodв-goodв“ (Schneider 2003:8)
se sufixem
čičinkК
zkratka
medinК, p ъrodК7
„disco ← disotheque, demo ← demonstration“ (Schneider 2003:9)
se sufixem
pКjdпček,
„Psвcherl ← PsвchopКth" (Dressler / Merlini Barbaresi 1994:105)
výpůjčka
darling8
analyticko-syntetické
mКlý Лвteček
inherentní
potok (← ekК) (srov. Štícha 1ř7Ř)
„cottage (← house)“ (Zandvoort 1969:303)
„toаn (← citв), hill (← mountКin)“ (Schneider 2003:19)
Tabulka 1: Možné struktury deminutiv podle odborných pramenů

Tabulka 1 se nápadně podobá možnostem tvo ení hypokoristik (srov. Káňa 200Řb). V oblasti
vlastních jmen jsou však možnosti jiné (srov. tabulka 2). Vlastní jméno už tímĽ že odkazuje na
jedinečnou entitu, má jinou hodnotu oproti apelativům. Domnívám seĽ že jedním z důvodůĽ
proč je struktura hypokoristik oproti deminutivům apelativ širšíĽ by mohla být snaha o
odlišení více osob se stejným jménem. Týká se to p edevším antroponym. Toponyma mají
v češtině (pokud vůbec) většinou jen tvary derivované (Brno → Brnцčko, Brnisko).
Slovotvorný typ

n mčina

Hans  Hтnschen,
Gerda  Gerdi
Josef  Sepp, Isabella  Isa

čeština

Jana  JКnkК, JКninkК…
Dana  DпjК
zkráceniny
Benedikt  Ben, AlžЛětК  BětК,
MКgdКlцnК  LцnК
(chybí data)
reduplikace
JКnК  JпjК, DКnК  DпdК, LudmilК 
Lulu
Pepe (it.), Henriette (fr.), Joe (angl.) Honza (něm.), Rudi,(něm.), John (angl.)
výpůjčky
Tabulka 2: Možnosti tvorby hypokoristik v češtině a němčině (p eklad Tab.1 z Káňa 200Řb)
derivace

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky rešerší odborné literatury o hypokoristikách. Vzájemné
vztahy mezi češtinou a němčinou, tedy jaké formy odpovídají českým hypokoristikům
v němčině, viz Káňa (200ŘbĽ Tab. 2 a 3).
Z p edchozího pojednání vyplývají tyto body:
1. Definice deminutiv jsou celkem jednotnéĽ avšak struktury jejich forem bývají chápány
různě.
2. Je nutné stanovit vlastní definici pro tuto práci, v ní ukotvit formu deminutiva.
P íklady z korpusu syn2006.pub. Zastupovat se mohou snad jen mКlodrпhК ‒ mКlп drпhК (netypické) a drпžkК
v rovině sémantickéĽ denotační. Ostatní p íklady nikoliv: malobyt ≠ ЛвtečekĽ stejně tak mКloЛuržoК ≠ Лuržoustek,
u nichž je výrazná rozdílná konotace.
7
Zde se jedná o hovorové názvy fakultĽ univerbizované výrazy.
8
Nejedná se o formální deminutivumĽ mívá však afektivní zabarveníĽ tedy může fungovat jako deminutivum.

6
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3. Je nutné odstínit sporné a p echodné p ípady ‒ vytvo it určitou škálu deminutivĽ pop .
za azovat tyto p ípady do obou (všech) kategoriíĽ kam by mohly pat it.
Formulaci vlastní definice deminutiv p edcházely ještě tyto úvahy: Jak vnímají deminutiva
rodilí mluvčí? Je možné a vhodné stanovit univerzální definici pro oba (všechny) do této
práce zapojené jazyky? Je možné stanovit definici deminutivĽ která by byla univerzální pro
všechny slovní druhy?
Odchýlení od jednoslovné podoby deminutivaĽ jak je uvádějí některé odborné publikace,
vedlo k myšlence zeptat se na názor rodilých mluvčích. Cílem nebylo zpochybnění
(novějších) tezí o deminutivechĽ nýbrž hledání záchytného boduĽ který by měl být výchozím
ke korpusové analýze. Má-li být jeden z cílů této práce p inést širší ve ejnosti informace o
tomĽ co je a co není deminutivum (a také proč), pak se je nutné se zeptat ve ejnosti samotnéĽ
co za deminutivum považuje.

. Dotazníky
Dotazníky byly koncipovány pro dvě skupiny respondentů:
1) respondenti s rodnou a v běžném životě užívanou („obcovací ečí“) češtinou; 2)
respondenti s rodnou ečí němčinou žijící v německy mluvícím prost edí nebo lidé užívající
dlouhodobě němčinu jako druhý jazyk (dlouhodobě žijící v německy mluvícím prost edí).
Výběr jazyka i respondentů byl zcela pod ízen dostupnosti. Od českých rodilých mluvčích se
vrátilo celkem 240 dotazníků. Český dotazník měl několik modifikacíĽ na nichž budou dál
(ovšem mimo tuto práci) zkoumány p edevším pragmatické rysy deminutivních tvarů.
Dotazník nekladl na respondenty žádné zvláštní intelektuální nárokyĽ otázky byly
formulovány co nejjednodušeji. Byly do nich za azeny i kontrolní otázkyĽ jež leckdy odhalily
nekonsekventnost vyplňování a/nebo úsudku. Nap . v dotazníku 1 (viz p íloha) označovali
slovo kofčК (StКrej hipъk popъjel jen kofču (str. 1) a Dпm si kofču (str. 2)) někte í mluvčí za
deminutivum velmi nekonsekventně (jednou anoĽ jednou ne)9.
Německý dotazník měl dvě základní verze (dotazník 3 a 4 v p íloze) s několika modifikacemi
ke kontrolne. Odpovědělo celkem 170 respondentů. Z nich jen 11 nemělo za první jazyk
němčinu (většinou některý z balkánských jazykůĽ dva respondenti uvedli turečtinu).
Dotazováni byli studentiĽ kolegovéĽ kamarádi a známí. Sociálně ani teritoriálně neleze ani
jeden z dotazníků považovat za reprezentativní. P esto se domnívámĽ že určitou tendenci ve
vnímání deminutiv odrážet mohou. Podrobné vyhodnocení dotazníků není pro tuto práci
bezprost edně relevantní a bude zve ejněno na jiném místě. V následujících podkapitolách
(2.2.1 a 2.2.2) jsou shrnuty hlavní bodyĽ které z dotazníků vyplynuly.

2.2.1 Dotazníky pro české rodilé mluvčí
Hlavní cíle českých dotazníků byly:
1) Zjistit, zda jsou jako zdrobněliny vnímány
- vazby někdy označované za „analytická deminutiva“ mКlý dům, trochu hloupý;
- slova s prefixoidy/konfixy mini-, pidi-;
- slova s prefixy určujícími menší míru ‒ typ nКhnědlý, pospпvКt;
- stará deminutiva se sufixy -ec a -ce;
- hovorová zkratková slova typu kovčК, dovčК.

9

Většinově se však jako deminutivum nevnímá.
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2) Zjistit některé pragmatické rysy:
- hovorovost;
- užití deminutivního tvaru.
Ve všech p ípadech byla do dotazníku za azena deminutiva kontextově i nekontextově
zapojená.
ad 1) Z prvního10 i t etího11 oddílu dotazníku 1 bylo z ejméĽ že české zdrobněliny vnímají
rodilí a rodilé mluvčí p edevším podle p ípony. Jako deminutiva byla jednoznačně vyznačena
slova městečko, rКdůstkв, kulК oučkп, chudičkц, ale i (dětský) kočпrek, kКpпnek, korпlkв,
oЛlпzkв, u některých i kelъmek.
Atributivní spojení mКlý dům, trochu hloupý, droЛnц rКdosti, mКlцm městě, trochu si zd ъmnul
všichni respondenti vnímají jednoznačně neutrálně a nejsou podle nich deminutivy.
Slova s prefixy nebo prefixoidy/konfixy: mini- (miniКdresп , miniКkcičkК) označil málo kdo
za zdrobnělinu (asi jen 20% respondentů)Ľ podobně jako adjektiva určující menší míru (typ
nКhnědlý) nebo slovesa označující menší intenzitu děje (pospпvКt).
Substantiva s prefixoidem pidi- (pidikopec, pidimuž, pidimužъk) však označila většina (p es
75%) jako slova zdrobnělá. Výkyv byl u slova pidimužъkĽ které považují všichni respondenti
za zdrobnělinuĽ není však možné zjistitĽ zda to zap íčiňuje prefixoid pidi- nebo sufix -ъk.
U starých deminutiv zvonec, konvice, jehlice, truhlice, p ilЛice hraje roli zjevně už jen
sémantika. V kontextu nebyla tato slova označena ani za zdrobněláĽ ani za zveličelá. Mluvčí
považují deriváty zvonec, jehlice, truhlice a p ilЛice za slova označující větší p edměty než
základy zvon, jehla, truhla a p ilЛК. Jen konvice je vnímána jako menší než konev.
Zkratková slova typu kovčК, dovčК mluvčí většinou označili za zdrobnělá. Zde je nutno si
položit otázkuĽ zda by tato slova nebyla považována za zveličeláĽ kdyby dotaz zněl: „Označte
slovaĽ která považujete za zveličelá.“ Domnívám seĽ že se zde odráží tedy spíš vnímání
odchylky „od normálu než deminuce.
ad2) SlovaĽ která mluvčí označovali za zdrobnělá (včetně zkrácenin na -čК) jsou zároveň
vnímána jako hovorová.
Rozdíl je v užívání základových nebo derivovaných slov ЛlЛ ‒ ЛlЛec ‒ ЛlЛeček, pitomec ‒
pitomeček. Označení sama sebe se realizuje spíš nedeminutivem (To jsem ale blbec/pitomec!),
označení někoho jiného spíš deminutivem (To je Кle ЛlЛeček/pitomeček!).
Zde regionální rozdíl není. Jeví se však ve vnímání základového a derivovaného slova. Na
dotazĽ „Kdo je na tom ‚hů ’: blb, blbec nebo ЛlЛeček; pitomec nebo pitomeček?“ odpověděla
většina mluvčích z ČechĽ že vnímá negativněji deminutiva (ЛlЛeček, pitomeček)Ľ kdežto
Moravané spíš základní slova (blb, blbec, pitomec). Je možnéĽ že se v Čechách jedná o signál
„understatementu“. Ke spolehlivým závěrům musí být ale nutně získáno víc dat.
Výsledky všech t í dotazníků pro české rodilé mluvčí na jedné straně celkem jednoznačné
rozkryl konkurenci tzv. „analytických“ a „syntetických“ deminutiv. Atributivní spojení a
prefigovaná slova (mimo pidi-) jednoznačně nejsou vnímány jako zdrobnělé útvary. Na druhé
straně dotazníky také ukázalyĽ že ani zde v jazyce neexistuje žádná ostrá hranice a vnímání
jazyka i jeho užívání je podmíněno spoustou (i individuálních) faktorů.

Zadání: I. Prosъm oznКčte (podtrženъm, zКЛКrvenъm, zvýrКzněnъm), co povКžujete zК zdroЛnělinu. ZdroЛnělinК
je to, co se vпm pod tъmto výrКzem vвЛКvъ. Žпdnou definici nehledejte.
11
Zadání: III. ZКškrtněte prosъm, jКk Лвste chКrКkterizovКli nпsledujъcъ tučně vвtištěnц výrКzв (můžete vвЛrКt i
vъce možnostъ). K výběru: zdroЛnělinК ‒ slovo zveličelц ‒ eбpresivnъ ‒ hovorovц.

10
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2.2.2 Dotazník pro německé mluvčí
Hlavní cíle německého dotazníku bylo:
ZjistitĽ zda jsou jako zdrobněliny vnímány
- atributivní vazby typu kleines Dorf, mein Herz;
- kompozita s Klein- a slova s prefixoidem mini-;
- slova označující menší intenzitu nebo míru (děje) typu Лlтulich, lтcheln;
- formální deminutiva bez základového slova typ Schmankerl, Steckerlfisch, bisschen;
- hovorová zkratková slova typu Azubi, Spusi, Krimi, Depri;
- kompozita typu Bruderherz.
Dalším cílem bylo zjistitĽ jak vnímají němečtí rodilí mluvčí česká hypokoristika zasazená do
německého textu (AničkК/AnickК, BozenkК). Výsledky tohoto kroku nesouvisejí p ímo s touto
prací a bude vyhodnocen v plánovaném výzkumu českých a německých hypokoristik.
Z dotazníků vyplynuloĽ že němečtí mluvčí celkem ost e rozlišují mezi „Verkleinerung“ a
„Verniedlichung“Ľ tedy mezi „zdrobněním“ a „zroztomile(ně)ním“. Mluvčí tyto významy
částečně vidí v úseku delším než jedno slovoĽ nap . kleine Hütte nebo winzige Badenische
byla často označena za zdrobnělé výrazyĽ ovšem jenom mimo kontext. V minimálním
kontextu už za ně označovány nebývají a všechny atributivní vazby v kontextu (mein Herz,
kleine Tram, kleines Problem, winziges Taschenmesser, liebstes Kind) p evážná většina
dotázaných za deminutiva neoznačila.
Dotazníky celkem jednoznačně ukázalyĽ že za zdrobnělé nebo mazlivé výrazy jsou
považována p edevším slova s typickými německými deminutivními sufixy (-chen, -lein, -erl,
-i). Tvary s těmito sufixyĽ ke kterým není základ (KКninchen, Mтdchen, SchmКnkerl) nebo se
od něho významově vzdáleny (Frтulein, Hтferl)Ľ se za deminutiva považují taktéž, avšak ne
tak jednoznačně. (Za deminutiva je označila je polovina až dvě t etiny dotázanýchĽ zatímco
pravá deminutiva (Jünglein, Würstchen) označilo 100% respondentů.)
Němečtí mluvčí za zdrobněliny jednoznačně nepovažují:
- kompozita s Klein- nebo mini-Ľ dále v kontextu uvedené atributivní vazby typu kleine
Tram, winziges Taschenmesser (viz výš);
- jinak citově zabarvená kompozita (Bruderherz);
- odvozeniny jiným než typicky deminutivním sufixem (Jüngling);
- deadjektiva s -lich (Лlтulich).
Za mazlivá („kosend“)Ľ nikoliv však zdrobňující („verkleinernd“) byla zhruba u poloviny
respondentů označena slova s deminutivními sufixy (lтcheln, hтtscheln, тußerln).
Zkrácená slova Depri, Krimi a výpůjčka Darling taktéž nejsou považována za deminutiva.
Zásadní rozdíl ve vnímání deminutiv mezi českými a německými mluvčími není. Výsledky
ankety, shrnutí definic běžných pramenůĽ p edběžná korpusová rešeršeĽ vlastní úsudek a
v neposlední adě i nutnost omezit zkoumaný materiál vede k jednoznačnému definování
deminutivĽ podle něhož bude provedena analýza korpusů.
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3. Definice
3.1 Definice deminutiva
V p edešlé kapitole již bylo uvedenoĽ že rozpor mezi definicemi deminutiv a jejich chápáním
mnohými autory by mohl být vy ešen terminologicky ‒ rozlišováním deminutiva a
deminutivního vyjád ení. Deminuce by tedy znamenala proces zdrobňováníĽ tedy vyjád ení
menší míryĽ citového postoje nebo obojího v daném jazyce vhodnými jazykovými prost edky.
Obecně ečeno se každá výpověď skládá z pojmenovacích jednotekĽ ty mohou mít v zásadě
formu slova nebo kolokace, tj. souslovíĽ frázeĽ idiomu (srov. Čermák 1řř7:23Ř). Výsledkem
zdrobnění/deminuce proto nemusí být nutně deminutivumĽ nýbrž i jiná (nap . víceslovná)
formaĽ která by deminutivu – alespoň v rovině denotační - mohla odpovídat.
(1)

KoupilК si zК Лrigпdu tКkovej malej, titěrnej i-pad, kterej se jъ vleze do kКždý, i tв nejmenší aktovky.

(2)

KoupilК si zК Лrigпdu tКkovej i-padíček, kterej se jъ vleze do kКždý aktovčičky.

Výpověď (1) obsahuje dvě pasážeĽ jež lze označit za zdrobňující: 1) mКlej, titěrnej i-pad; 2) i
ta nejmenšъ КktovkК. Za deminutiva je ale považovat nelzeĽ deminutivy by však nahrazeny být
mohly. Výrazy i-pКdъček a КktovčičkК dávají však výpovědi (2) úplně jiný pragmatický
„náboj“. Deminutiva ve (2) zamlžují velikost obou entitĽ za to vypovídají o postoji mluvčího
k těmto věcem nebo ke světu vůbec (ironizace, stylizace). Hranice mezi deminutivním
vyjád ením (1) a deminutivem (2) se tím zost uje. Podle tabulky 1 ad absurdum vedená
„deminutivní modifikace“ výpovědi by mohla mít p i použití tzv. „inherentních deminutiv“ i
tuto podobu:
(3)

Koupila si zК Лrigпdu tКkovej i-pod, kterej se jъ vleze do kКždý dпmský kabelky.

Denotativní rozdíl mezi (1) a (3) je evidentní a odsouvá tzv. „inherentní deminutiva“
jednoznačně mimo oblast zdrobnělin. Do vztahu i-pad ‒ i-pod a aktovka ‒ dпmskп kКЛelkК
nemůže vstoupit žádný evaluativní rysĽ který právě pro deminuci považuji za charakteristický.
Na korpusových datech byly ově eny i další útvaryĽ které bývají označovány za deminutivaĽ
rodilí mluvčí je však za ně nepovažují vůbecĽ nebo jen částečně. Exemplárně byly srovnány 1)
kolokační partne i; 2) typy textů těchto útvarů:
v češtin : pidistrana, ministrana, strКničkК, mКlп strКnК; minisukně, sukýnkК, sukničkК,
krпtkп sukně; pivovКr, minipivovКr, pivovпrek
v n mčin : kleines HКus, Hтuschen; kleine Stadt, Kleinstadt, Stтdchen
České výrazy (tabulka 3 a 4) byly zkoumány na datech korpusu SYN (2013) (kvantita,
kolokace) a na vyváženém korpusu syn2010 (typy textů s doklady). Německé na korpuse
DeReKo pomocí kookurenční analýzy a výpočtu syntagmatických vzorců12Ľ dále tematické
t ídění a t ídění podle druhů textů.

12

Terminologie podle manažeru COSMAS II (Belica 1řř5).
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(ú)tvar
pidistrana
ministana

typická spojení
oЛskurnъ, koКličnъ pidistrКnК
ministКnК již stihlК kКndidovКt

druhy texů s výskytem
publicistikaĽ odborná
publicistikaĽ odborná

strana

(nК druhц strКně, nК druhou stranu),
politickп strКnК…
rozhпdКnп, oЛskurnъ, ЛezvýznКmnп,
mКrginпlnъ strКničkК
znevýhodněnп mКlп strКnК, mКlп strКnК
uspělК/neuspělК/propКdКlК (se) (ve
volЛпch)

publicistikaĽ odbornáĽ
(beletrie)
publicistika, beletrie

typická spojení
džъnovп/koženп, nosit/ mělК nК soЛě
minisukni, v doЛě/mяdК minisuknъ
ЛКletnъ, hedvпЛnп, půvКЛný zКdeček
v sukýnce, vвstrkovКlК prdelku v krК ounkц
minisukýnce
dъvenkв upКlovКlв prвč, sukničkв jim
poletovКlв; zКdeček pod vlněnou sukničkou
kulК oučký К pružný
nosilК hluЛokц výst ihв К co nejkrКtšъ sukně,
Nosъš moc krпtkц sukně, mпš p ъliš velkп
prsК К ЛlЛě se mКluješ...

druhy texů s výskytem
beletrie, publicistika,
odborná
beletrie, publicistika

stranička
malп strana

publicistikaĽ odbornáĽ
(beletrie)

Tabulka 3: P ehled typických spojení a výskytů p íbuzných (ú)tvarů od strana

ĚÚětvar
minisukně
sukýnka
suknička
krпtkп sukně

beletrie
beletrieĽ odbornáĽ
publicistika

Tabulka 4: P ehled typických spojení a výskytů p íbuzných (ú)tvarů od sukně

Zapojení do typické vazby (prost ední sloupec tabulky 3 a 4Ľ výpočet podle logDice)
naznačujeĽ že konfix mini- a spojení s kvantifikátorem mКlý/krпtký jsou více méně
synonymní. Konfix pidi- má velice blízko k deminutivům. Rozdíl je skutečně minimální, jak
naznačuje i p íklad (4). V tomto kontextu by mohlo být nahrazeno slovo pidimuž
deminutivem mužъk.
(4)

Vidъm ho jКk dnes, jКk do něj Лez lokпnъ teklo žlutц pivo ze skleněnц vвsokц Лotв. Mně to imponovКlo,
ježto všichni Лвli proti mцmu otci úplnъ pidimuži. Dodnes mi imponuje "mužskost" i tohoto druhu…

U slov s kvantifikátorem pidi- však často chybí emotivní zabarvení. Okolí slova mužъk má
typické kolokátory hrЛКtý, droЛoučký, huЛeňoučký. Deminutivum mužъk se také nejčastěji
vyskytuje p edevším v beletrii, pidimuž p edevším v publicistice, ale i v beletrii.
Rozdíly jsou vidět i na dvojici minipivovar ‒ pivovпrek. Dat není mnoho a denotativní rozdíl
je nulový. P esto: minipivovar se vyskytuje p edevším v publicistice a v odborných textech;
pivovпrek sice taktéž p evážně v publicistice, ale (na rozdíl od minipivovar) také v beletrii.
Většina výskytů deminutiva pivovпrek je v p ímé eči.
Podobná zkouška deminutiv byla provedena pro němčinu na datech největšího německého
korpusu (DeReKo 2014). Výsledky jsou v p ehledu v tabulce 5 a 6.
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(ú)tvar
kleines Haus

Hтuschen

syntagmatický vzorec
kleines HКus … teuer ЛКuen
stehen kleine Hтuser dicht gedrтngt,
viele/zКhlreiche kleine Hтuser
kleine Hтuser in SchreЛergтrten
(Кus dem Hтuschen sein/gerКten)
OmКs Hтuschen
TrКum vom Hтuschen (im Grünen)
dКs schmucke Hтuschen
festlich geschmücktes Hтuschen
hüЛsches Hтuschen

tematický okruh / druhy textů
Kultur, Fiktion, Gesundheit //
Dossier, Reportage

Fiktion, Freizeit, Unterhaltung //
PorträtĽ LänderporträtĽ
Schicksalssbericht

Tabulka 5: P ehled typických spojení a výskytů kleines HКus, Hтuschen

Výskyt tvaru Hтuschen je p edevším v idiomu Кus dem Hтuschen gerКten (většina dokladů)Ľ
zde však nemá Hтuschen funkci deminutiva, proto je v závorce.
ĚÚětvar
kleine Stadt

Kleinstadt

Stтdtchen

syntagmatický vzorec
in kleinen Stтdten und größeren
Dörfern
in vielen [...] größeren und kleineren
Stтdten
FörderprogrКmme für lтndliche
Zentren und kleinere Stтdte
eine relativ kleine Stadt wie
Kleinstadt (a jeho jméno)
in einer sтchsischen/amerikanischen
Kleinstadt
ist der|eine Kleinstadt [in der]
Provinz
kleines aber feines Stтdtchen
idвlisches/romКntisches Stтdtchen
ЛeschКuliches Stтdchen
freundlich gelegenes Кltes Stтdtchen
historisches Stтdchen
Кus dem schönen südfrКnzösischen
Stтdtchen

tematický okruh / druhy textů
Kultur, Freizeit, Staat/Geselschaft
//
Literaturhinweis, Reisebericht

Staat/Gesellscahft, Kultur, Rest
(Tabellen)//
Vorspann, Literaturhinweis,
Filmrezension
Freizeit, Unterhaltung, Fiktion//
Fall: KuriosesĽ StadtporträtĽ
Reisebericht

Tabulka 6: P ehled typických spojení a výskytů kleine StКdt, KleinstКdt, Stтdtchen

Rozdíly mezi atributivní vazbou s klein, kompozitem s determinantou Klein- a derivátem se
sufixem -chen vyplývá celkem z etelně z tabulky 5 a 6. Deriváty s -chen se vyskytují
v expresivnějším kontextu a v textechĽ které mají ve své podstatě jiný emotivní náboj.
Atributivní spojení je zcela neutrální, stejně tak kompozitum. Kleinstadt se vyskytuje
p edevším v podtitulcích a v různých brožuráchĽ statistikách (charakterizováno jako
„Rest(Tabellen)“). Není důvod je považovat za deminutiva.
Další sporné tvary (nap . prefigovaná adjektiva a verba) jsou popsány v p íslušných
kapitolách.
Výsledky dotazníku a korpusových rešerší ústí v definici deminutivaĽ která bude platná pro
jejich další korpusovou analýzu. Soubor kritérií p edstavuje syntézu definic v odborné
literatu e a zde naznačených pilotních korpusových sond.
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Deliminace deminutiv
A) Pravé deminutivum
1. Je to slovoĽ tedy jednoslovný útvar13.
2. Je to slovoĽ které vzniklo modifikací základového slovaĽ p ičemž:
o Základové slovo v současném jazyce existuje.
o Základové slovo a jeho deminutivum
 pat í do téhož slovního druhu a slovního pole;
 pat í do téže slovní čeledi / mají společný morfologický základ (ko en).
3. Modifikační prost edek má v jazyce (také) evaluativní hodnotu.
4. Synonymní opis postrádá emotivní rys: domek vs. mКlý dům; kůlek vs. mКlý kůl.14
5. Deminutivum je nahraditelné základovým slovem v jakémkoliv kontextuĽ aniž by se
změnil denotativní význam výpovědi.
6. Na větším množství dat paralelního korpusu odpovídá pravému deminutivu v jazyce A
často také deminutivum v jazyce BĽ pokud jazyk B od ekvivalentu deminutivum tvo í.
Pokud jazyk B deminutivum k ekvivalentu jazyka A netvo íĽ odpovídá mu běžný
ekvivalent: nap . českému slovu slabost odpovídá německé Schатche. Toto ovšem
netvo í deminutivum a nemá ho doloženo15, proto deminutivu slКЛůstkК bude odpovídat
buď německý základ (Schатche) nebo jináĽ nap . perifrastická forma (schwache Seite).
7. Frekvence deminutiva je vždy nižší než frekvence základového slova.
8. Kolokační partne i základového slova a jeho deminutiva jsou částečně shodní (výpočet
podle LLR nebo logDice). Zde byly provedeny sondy na několika nejfrekventovanějších
deminutivech českých substantiv (podle Frekvenčního slovníku češtiny 2004): dům →
domek, domeček; děd(К) → dědeček; kostel → kostelъk, kostelъček; hospodК → hospůdkК;
schod → schodek; slohК → složkК; sukně → sukýnkК/sukцnkК, sukničkКĽ namátkou i jiné.
Srovnání kolokačních partnerů bylo dále provedeno: u všech deminutivních sloves
českých i německých a jejich základů; u českých adjektiv a adverbií do absolutní
frekvence 100 výskytů v korpuse SYN (2013). U ostatních slovních druhů kolokační
výpočty nemají smysl pro slabou frekvenci v korpusech.
P íklad: kostel – kostelъk: společní kolokační partne i (výběr): ЛКroknъ, cъrkevnъ, d evěný...
hora, h Лitov... mše... stКvЛК, vě ъcъ...;
jen kostel: nap . město, nпměstъ; kКple;
jen kostelъk: městečko, nпves, kКpličkК.
Platí to i pro jiné slovní druhy (nap . spпt – spinkat: společní partne i dlouho, den, noc,
ъkКt, sen; jen spinkat: holčičkК, dъtě)Ľ ovšem omezeně – chybí data a to i ve velkých
korpusech (SYN (2013) DeReKo (2014)).
9. Mezi kolokačními partnery českého deminutiva jsou také jiná deminutiva (kostelъk:
městečko, věžičkК, … spinkat: holčičkК, dъtě, (hКjъ)). Ově ení této premisy bylo provedeno
zároveň s bodem 7.

Kriteria deliminace slova srov. Čermák (1řř7:23ř).
Toto platí (v hovorové rovině a jen do určité míry) i u vlastních jmen. P íklad z praxe mКlп ZitК vs.
ZitkК/ZituškК: Zatímco mКlп ZitК může být označení k opozitu velkп ZitК (matka stejného jména)Ľ Zitka/ZituškК
(spíš však ZituškК) může být užito emotivně pro obě. „Ekonomicky“ se (prvním deminutivním stupněm) však
označuje „malá (mladší) Zita“.
Podobný p íklad v rovině toponym je znám ze slovenského Záhorí: Obec MКlц Levпre se v místním idiomu
nazývá Levпrky v opozici k LevпreĽ oficiálně Veľkц Levпre. MКlц Levпre a Levпrkв se shodují v denotační
rovině. Obě slova (ZitkК, Levпrkв) se svým způsobem sblíží také „univerbizaci“ typu VпclКvпk, ZouvКlkК
(Zouvalova louka). Jejich užití je podobné: většinou mluvený nebo hovorový jazyk mezi známýmiĽ v regionu.
15
Doklady byly vždy kontrolovány na datech největšího německého korpusu psaných textů DeReKo.
13
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Vedle slovĽ která splňují všechna uvedená kritériaĽ jsou v jazyce (v korpuse) doložená slova (a
v češtině je jich víc než „pravých“ deminutiv)Ľ která nesplňují všechna uvedená kritéria.
B) Mezi deminutiva nepatří:
1. Od deminutiv je nutné odlišovat slova, která mohou zastávat funkce deminutivaĽ ale
zároveň v určitých kontextech nemohou být zastoupena základem. Jsou to:
a) slova polysémní. Nap . ЛuЛъnek („malý buben“) je deminutivumĽ avšak ve významu
(ušnъ) ЛuЛъnek, ЛuЛъnek („kamna“Ľ u revolveru) se o deminutivum nejednáĽ protože
není *ušnъ ЛuЛenĽ pop . *buben („kamna“). To by mohlo být naopak augmentativum,
není však doloženo.
b) součásti frazémů. Nap . kКhпnek („malý kahan“) je deminutivum, avšak ve frazému
mъt nК kКhпnku pravým deminutivem není. (Modifikovaný frazém *mъt nК kКhКnu by
fungovalo nejspíš jako augmentativum.)
c) homonymní tvary s deminutivem. Nap . schodek („malý/nízký schod“) oproti schodek
ve významu „deficit“. Jejich kolokační partne i jsou nápadně různí.
2. Mezi pravá deminutiva nepat í slova (etymologicky) zakončená deminutivním sufixem,
ke kterým v současném jazyce neexistuje základĽ historicky však jako deminutiva vznikla
(ježek, krtek; KКninchen, Mтrchen a mnohé jiné).
3. Mezi pravá deminutiva dál nebudou azena slova zakončená deminutivním sufixemĽ
jejichž základové slovo má (mnohem) menší frekvenci než deminutivní tvar (sýc →
sýček). Většinou jde o konkurenci odborného termínu (tím bývá základové slovo) a
běžného výrazu (deminutivní tvar).
4. Dál se mezi deminutiva nepočítají deriváty zjevně nespadající do onomasiologické
kategorie modifikací. V češtině se to týká p edevším deverbativĽ u nichž je (mutační) sufix
formálně shodný s deminutivním a spolu s jiným morfologicky p íbuzným slovem
vytvá ejí pseudodvojice „základ → deminutivum“ (ohryz ‒ ohryzek; výlohК ‒ výložkК).
5. K pravým deminutivům také nepat í slovaĽ která obsahují sice formálně znakĽ který
v jazyce funguje p edevším jako deminutivní (většinou sufix)Ľ ovšem nesplňují některou
z podmínek definice (viz A)Ľ p edevším bod 2. a 7.). Týká se to v češtině p edevším slov
vzniklých mutací pomocí homonymního sufixu se sufixem deminutivním (Лělпsek,
oЛlпzek) nebo v němčině deadjektiv nebo deverbativ (Blondchen, Pickerl).
6. Mezi deminutiva nepat í výpůjčky z cizích jazyků s integračním sufixem formálně
shodným s deminutivním (kelъmek, žejdlъk, КntukК, prКlinkК, vКnilkК).
Podle pilotních průzkumů těmto slovům v jiných jazycích běžně neodpovídají deminutiva
nebo ekvivalentyĽ které odpovídají jednoznačným deminutivům.
V zásadě se tento náhled neliší od klasického pohledu Dvo ákova (1ř32:III):

„Deminutivem pak rozumíme jen takové slovo odvozenéĽ které je anebo bylo utvo eno
zvláštními sufixy zvanými zdrobnělými od slova téhož druhuĽ k jakému pat í slovo
základní. Je tedy substantivum jen tehdy zdrobnělýmĽ bylo-li odvozeno od substantiva,
adjektivum od adjektivaĽ naproti tomu není deminutivní takové podstatné jménoĽ které
bylo utvo eno - t ebas sufixemĽ který má tutéž podobu jako sufix zdrobnělý - od slovesa
apod.“

Dále za deminutiva nebudou označovány:
1. víceslovné útvary typu mКlý dům, little house, kleines HКus;
2. kompozita typu mКloměsto, mпlomluvný aj.
3. heteronyma potok vs. ekК, hill vs. mountain a jiné.
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V podstatě by to znamenaloĽ že jakékoliv spojení s mКlý/malo-, milý; klein/Klein-, little atd.
(tedy nekonečně mnoho) by bylo deminutivum. Naopak velkц město / velkoměsto a výmluvný,
pop . ukecКný by byla augmentativa.
Všechny derivované formyĽ které se deminutivům p ibližují, budou zmíněny v jednotlivých
kapitolách.
Do p echodného pásmaĽ tedy jako slova deminutivům velmi blízká, lze odznačit česká slova
s prefixoidem16 „pidi-“. Pouze tento prost edek má velice podobné vlastnosti jako
deminutivní sufixy.

3.2 Definice dalších relevantních pojmů
K zjednoznačnění textu je nutné definovat také další pojmy v této práci (částečně hojně)
užívané. Nejproblematičtější se jeví označení slovĽ která mají deminutivní formuĽ ale nejsou
deminutivy. V literatu e jsou tato slova označována různě. Zde je chronologický p ehled
(p eklady termínů z cizích jazyků autor):
„Diminutivbildungen mit nicht diminutiver Bedeutung [deminutivní tvary
s nedeminutivním významem]“ (Friedrich 1916); „deminutiva ustrnulá“ (Pavelka 1ř47);
„erstarrte/feste Diminutiva [ustrnulá/ustálená deminutiva]“ (Brandstetter 1963). Tomuto
označení odpovídá také anglický termín „frozen diminuitves“
(Chamonikolasová/Rambousek 2007:39). Podle Brandstettera také Klimaszewska (1řŘ3:15)Ľ
která je nazývá taktéž „formale neutralisierte bzw. lexikalisierte Diminutivbildungen
[formální neutralizované deminutivní tvary]“. Štícha (1ř7Ř) uvádí „deminutivní formy
s lexikalizovaným významem“; (Nekula 2004) „zast ená, lexikalizovaná deminutiva“;
(Bílková 2013) „pseudodeminuitva“. Jako „opake Diminutive [opakníĽ neprůhledná
deminutiva]“ je označuje Dressler (jaro 2015 v soukromém hovoru na Akademii věd ve
Vídni). „Deminutiva tantum“ je pak nazývá (Meyer 1989:48) a Čermák (v soukromém
mailu jaro 2015).
K této pestré paletě budou p idána ještě dvě synonyma: „nepravé deminutivum“ (jako
opozice k pravým deminutivům) a jednoslovné „kvazideminutivum“Ľ která se budou ze
stylistických důvodů st ídat. Důvod tohoto rozší ení není zahuštění terminologické „mlhy“Ľ
ale faktĽ že i tato „nepravá“ deminutiva vlastně jsou deminutivy (mluvčí je za ně velmi často
považují)Ľ jen nesplňují všechny podmínkyĽ které splňují deminutiva pravá. To z většiny
uvedených termínů p íliš zjevné není.
V textu jsou dál uvedeny některé pojmyĽ které nebývají p íliš běžnéĽ resp. považuji za nutné
vysvětlitĽ v jakém smyslu jsou zde užity. (Vysvětlivky zkratek a symbolů jsou uvedeny za
bibliografií.)

16

Termín prefixoid je zvolen z několika synonymních (konfiб, neprКvý Кfiб). Srov. Kochová (2005:Ř2).
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Výraz
austriacismus
báze
deminutivum
ekvivalent
frekvence
helvetismus
idiomatizace
kolokace
kolokátor
kookurence
kvazideminutivum
nadvarietní
obecná n mčina
(Gemeinsprache)
prefixoid
syntagmatický vzorec
teutonismus
všen mecký
základ, základové slovo

popis
rakouský výraz
základová složka determinativního kompozita
pravéĽ nepravé/kvazideminutivum ‒ definice viz kap. 3.1
odpovídající výraz v jiném jazyce
četnost výskytu v korpusu (specifikace uvedena v textu)
švýcarský výraz
zde zastupuje také nep esné „lexikalizace“ deminutiv
(automaticky vypočtené) spojení s najitým výrazem (KWiC)
slovo pojící se s najitým výrazem (KWiCem)
automaticky vypočtené souvýskyty výrazů v korpusu DeReKo
(zde i synonymně ke kolokace)
nepravé deminutivum. Další synonyma viz str. 23 Teorie
p esahující jednu varietu němčiny
jazyk srozumitelný běžnému (průměrnému) uživateli němčiny s
platností po celém německy mluvícím území (nadregionální
výraz)
morfologický element na hranici první části kompozita a
prefixu; konfixĽ nepravý prefix
výsledek automatického výpočtu kolokací v německém korpusu
DeReKo; „chunk“
německý výraz
po celém německy mluvícím územíĽ ve všech varietách
němčiny
slovo/výraz fundující (deminutivum)

Ostatní termíny jsou užity ve smysluĽ který je běžný v základních lingvistických publikacích
týkajících se češtiny a němčiny a jsou tedy dohledatelné mimo jiné v těchto zdrojích:
Encyklopedický slovnъk češtinв (2002)Ľ Čermák (1řř7); Metzler Lexikon Sprache (2000);
Duden ‒ UniversКlаörterЛuch (2005) a Duden ‒ GrКmmКtik (2006).
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4. Metody výzkumu
Metoda p edkládaného výzkumu deminutiv je 1ě induktivn deduktivní v jedné rovině; 2a)
korpusovými daty podložená a 2bě korpusov ízená ve druhé rovině.
ad1) Východiskem výzkumu jsou:
a) prost edky tvorby deminutivĽ které vyplynuly z rešerší odborné literatury;
b) doklady slov (tvarů)Ľ které jsou doloženy a dohledatelné;
c) slova odpovídají zde postulované definici (kap. 3)Ľ p ičemž definice je syntézou
rešerší v odborné literatu e a výsledků empirického výzkumu dotazníkovou formou.
ad 2) V literatu e uváděné tvary deminutivních prost edků jsou pomocí regulárních výrazů
vyhledány v korpusech a vyt íděny tak, jako je uvedeno v popisu postupu (kap. 4.2).
Srovnání deminutiv jazyka A (češtiny) s jazykem B (němčinou) a naopakĽ pop . i srovnání s
jinými jazyky, může některé prost edky k tvorbě deminutiv vy aditĽ jiné nově odhalit.
Práce je empirická a striktně deskriptivní. Výzkum je kvalitativně kvantitativní zamě uje se na
zjištění konkrétních forem a jejich četnost zastoupení v jazyce. Vzhledem k charakteru
zkoumaného objektu je však nespornéĽ že v jazycích existují další deminutivaĽ která doložena
nejsou.
Cílem je tedy také ově it definici a prově it systém prost edků tvorby deminutivĽ obojí
p ípadně upravit.
V analýze korpusových dat jsou východiskem tvary svojí formou deminutivní (tedy tyĽ které
jsou v odborné literatu e za deminutivní považovány). Jejich protějšky v jiných jazycích
mohou mít různé strukturyĽ nemá však smysl nazývat je strukturami „deminutivními“Ľ jelikož
hledat v mnohých z nich jakýkoliv náboj deminuce by bylo násilné. Zásadně lze vyjít
z konverzačních maxim H.P. Grice a p edpokládatĽ že se každý mluvčí snaží vyjád it
myšlenku co nejvhodnějšími prost edkyĽ které daný jazyk skýtá. Každý jazyk má ovšem
paletu těchto jazykových prost edků jinou. P i verbalizaci téhož (textového) invariantu
v různých jazycích proto musí nutně docházet k formálnímĽ ale i významovým rozdílům.
Rozdíly mezi invarianty by měly být v denotaci minimálníĽ v konotacích kompenzované.
Ostatně to platí to i v rámci jednoho jazykaĽ necháme-li několik mluvčích formulovat jednu a
tutéž myšlenku.
V empirickém výzkumu jazykových jevů se v zásadě vycházet z tohoĽ co je. P i práci s daty
paralelních (p ekladových) korpusů je nutno p edpokládatĽ že se p ekladatelé snažili o
maximální (funkční) ekvivalenci textů. (K otázkám ekvivalence p ekladů viz Knittlová 2010.)
Za axiom je nutné považovat faktĽ že do projektu InterCorpĽ z něhož je čerpána většina
paralelních datĽ jsou za azeny pouze dobréĽ adekvátní p eklady. I když je toto problematický
momentĽ je nutné p edpokládatĽ že (by) se špatné p eklady v množství dat ztratí (ztratily).

4.1 (lavní otázky a cíle
Z rešerší odborné literatury vyplynulo několik otázekĽ které dosavadní výzkum deminutiv
nezodpověděl uspokojivě nebo vůbec. V p ehledu jsou uvedeny v kap. 1.2.7. Zde jsou
uvedeny hlavní výzkumné otázky této práce a cíle.

46

Úst edním cílem práce je podat odpověď na otázku:
Jaké jsou prost edky tvo ení deminutiv v češtin a v n mčin , která slova v obou
jazycích tvo í b žn deminutiva a co jim odpovídá v prot jším jazyce?
Od této základní otázky se odvíjejí následující otázky dílčí:
1) Co je to deminutivum?
2) Jaké jsou prost edky tvo ení deminutiv
a. v češtině
b. v němčině?
3) Co odpovídá deminutivům českým v němčiněĽ pop . v jiných jazycích?
4) Co odpovídá deminutivům německým v češtiněĽ pop . v jiných jazycích?
Cíle práce jsou vymezeny p edešlými otázkami a lze je formulovat takto:
1) Částečné zaplnění deficituĽ který popisuje Lubomír Doležel v Dokulilově Tvo enъ slov
v češtině 2 (Dokulil/Doležel 1967:495):

...práce vychází z matriálů slovníků (nikoliv rozboru textů)... Je však žádoucí v budoucnosti tento
rozbor doplnit rozborem frekvenčnímĽ který bude ovšem vyžadovat pracné zjištění výskytu deminutiv
v promluvách.

2)
3)
4)
5)
6)

Tato práce je založena výhradně na korpusových datech (konkrétních promluvách)Ľ navíc
většinou na datech korpusů vyváženýchĽ ovšem (témě výlučně) jen psaných textů.
Zp esnění a aktualizace deminutivního aparátu češtiny u všech slovních druhů: doplnění
sufixů a jiných formantůĽ vypuštění starých/nepoužívaných prost edků.
Podrobný popis deminutivního systému němčiny s částečným p ihlédnutím ke specifikům
jednotlivých variet němčiny.
Sestavení seznamu nejfrekventovanějších českých deminutiv v psaných textech včetně
některých jejich ekvivalentů v jiných jazycích.
Sestavení seznamu nejfrekventovanějších německých deminutiv v psaných textech včetně
některých jejich ekvivalentů v jiných jazycích.
Vytvo ení škály odstínů významů slov s deminutivní formou nebo formou deminutivu
podobnou: pravá deminutiva ‒ p echodná zóna (polysémní slova) – kvazideminutiva
(nepravá deminutiva) ‒ nedeminutiva.

Dosažení těchto cílů částečně zodpoví některé body uvedené uvedeny v kap. 1.2.7. Podrobně
jsou uvedeny v závěru.

4.2 Popis postupu
Postup je naznačen v jednotlivých krocích v návaznosti na sebe. (Technické mezikroky ‒
nap . p enos z xls do textového editoru ‒ zde uvedeny nejsou.
1) Zjišt ní relevantních formálních znaků deminutiv v jednotlivých jazycích
Důvodem je nutnost ukotvení formyĽ jen podle ní lze deminutiva v korpusech hledat.
Vnit ní anotace (tag)Ľ podle které by bylo možné deminutiva získat z korpusu
automaticky, neexistuje.
Za zdroje deminutivních formantůĽ podle kterých byly provedeny korpusové rešeršeĽ
posloužily publikace k tématu. Souhrnně jsou uvedeny na začátku každého oddílu (o
českých a o německých deminutivech).
2) Vyhledání slov s deminutivními znaky
K tomuto kroku byl primárně zvolen paralelní korpus InterCorp (verze 6.0 a vyšší)Ľ dále
kontrolně a doplňkově: národní korpusyĽ p edevším korpusy ady syn pro češtinuĽ
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3)

4)

5)

6)

7)

DeReKo (němčina), BNC (angličtina) a SNK (slovenština). Některá data jsou čerpána
z jiných dostupných korpusů (deWaCĽ itWacĽ ukWaC) nebo na nich byla ově ena. Pokud
chyběla korpusová dataĽ posloužil za zdroj taktéž internet.
Určování deminutiv
Ke každému tvaru s deminutivním znakem/formantem byl učiněn pokus dohledat
základové slovo. Mnohá lze určit na základě jazykové zkušenostiĽ většina však byla
ově ena na univerzálních a etymologických slovnících. Pro češtinu to byly etymologické
slovníky Machek (1řř7)Ľ Rejzek (2001)Ľ částečně i Holub (1ř37); pro němčinu Kluge
(2002), Duden ‒ Deutsches UniversКlаörterЛuch (2006) a [online]; pro angličtina The
Concise Oxford Dictionary of English Etymology (Hoad 1986) nebo Online Etymology
Dictionary (Harper 2001-2015).
T íd ní
Byla označena jednoznačná deminutivaĽ nedeminutiva, polysémní tvary, kvazideminutiva
i sporné tvary. Z nich jsou vytvo eny seznamy deminutiv a kvazideminutiv podle
jednotlivých slovních druhůĽ v rámci nich podle jednotlivých prost edků.
Frekvence
U dublet nebo polysémií jsou uváděny frekvence buď v absolutních číslech výskytů
v korpusuĽ pokud se jedná o srovnání dvou nebo více navzájem konkurenčních tvarů.
Tento údaj však nic nevypovídá o frekvenci užití v jazyceĽ proto je většinou uveden
v hodnotě p epočtené na milion tokenů ‒ i.p.m. (instances per million).
Na závěr kapitoly o každém slovním druhu je tabulka s frekvencí prost edků tvorby
deminutiv a deminutivních tvarů.
Vzhledem k tomuĽ že k sestavení souboru deminutiv obou jazyků posloužil p edevším
nevyvážený a nereprezentativní korpus InterCorpĽ bylo provedeno srovnání s údaji
Frekvenčnъho slovnъku češtinв (2004) podle hodnoty redukované frekvence ARF. P íklad:
všechna neutra na -ko získaná z InterCorpu (cs-de) verze 4 (celkem 305 různých lemmat)
byla porovnána se všemi slovy Frekvenčnъho slovnъku končícími na -ko (celkem 235).
Z nich byla vybrána jen deminutiva. Až na jedno deminutivum (vъnečko) byla
v InterCorpu (cs-de) verze 617 zastoupena všechna deminutiva na -koĽ která uvádí
Frekvenčnъ slovnъk (2004). Několik deminutiv (nap . pošušňпnъčko, p Кdцnko/p Кdýnko,
p пnъčko) naopak není pro slabou frekvenci uvedeno ve Frekvenčnъm slovnъku. Data
InterCorpu (cs-de) verze 6 lze tedy s opatrností považovat za spolehlivá a odrážející
centrum české slovní zásoby.
Podobně byla srovnána data vytěžená z korpusu InterCorp verze 7 se seznamem DeReWo
(200ř). Všechny tvary deminutiv uvedené v tomto seznamu jsou doložené také v korpusu.
Sémantika
Deminutiva jsou v závěru kapitol azena p ehledově do jednotlivých sémantických
t íd/polí.
Ekvivalenty
Průběžně v textu a pak i v závěru zobecněně jsou uváděny ekvivalenty v protějším jazyce
(německy u českých deminutiv a česky u německých deminutiv). TamĽ kde si to vyžaduje
kontextĽ je málo dokladůĽ nebo jsou p íklady názornéĽ jsou použity paralelní pasáže i
z dalších jazyků ‒ p edevším angličtinyĽ slovenštinyĽ maďarštiny.

Postup efektivní identifikace deminutiva:
a) tvar D s formální deminutivním rysem → zjištění frekvence;
b) stanovení základu Z (nederivovaného tvaru) → zjištění frekvence;
c) porovnání frekvence D a Z
17

Ve verzi 8 je několikrát doloženo i vъnečko.
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d) je-li frekvence D nižší než Z → kolokační analýza u D i Z
e) jsou-li kolokátory částečně shodné D = deminutivum od Z

4.3 Popis zdrojů dat
První korpusově podložené výzkumy deminutivĽ jejichž výsledy se odrážejí i zde (srov. Káňa
2008a,b) byly provedeny na datech Česko-německцho pКrКlelnъho korpusu (Káňa /
Peloušková 2010). Základní vytěžení českých substantivních deminutiv proběhlo v létě 2011
na datech InterCorpu (cs-de) verze 4 a 5 (verze 5 měla 37 milionů slov v německé části).
Deminutiva zbývajících slovních druhů byly vytěženy z pozdějších verzí (většinou verze 6 a
7Ľ poslední korektury proběhly už na verzi Ř ‒ ř3 milionů slov v německé části).
Data k výzkumu německých deminutiv byla získána témě výhradně z InterCorpu (de-cs)
verze 7 (74 milionů slov v německé části). Některé dílčí výzkumy (nap . sufix -chen) byly
provedeny na datech InterCorpu verze 6 (56 milionů slov v německé části).
Doplňkově byly použity i jiné korpusy (viz 4.2. bod 2)) a programyĽ nap . SyD: Korpusový
průzkum variant (2015) nebo CCDB - Kookkurrenzdatenbank (Belica 2011).
Korpus InterCorp není korpusem reprezentativnímĽ ani vyváženým. Volba tohoto nástroje
plyne z následujících úvah.
InterCorp:
- je snadno dostupný (online)
- je lemmatizovaný a morfologicky označkovaný
- má p ehledný a lehce ovladatelný a rychlý manažer (KonText)18
- je největší paralelní korpus svého druhu s nejpest ejším zastoupením textů.
Ostatní (známé) dostupné paralelní korpusy češtiny a němčiny (ParaSoLĽ DeuCze) nebo
korpusům podobné nástroje (Linguee de-cz) tyto vlastnosti nemají. Vlastnostem InterCorpu se
blíží jen Česko-německý paralelní korpus. P evážná část jeho textů se však stala součástí
InterCorpu.
Vzhledem k tématu práce je InterCorp vhodný také z toho důvoduĽ že deminutiva jsou jevem
p edevším eči mluvené19. Té se nejvíc p ibližuje beletristický žánrĽ a právě z něj se skládá
jádro InterCorpu: jsou v něm obsažena díla autorů píšících různými jazyky. Drtivá většina děl
byla napsána ve 2. polovině 20. století nebo později. K popisu reálného (psaného) jazyka
v kontrastu se tedy jeví jako jediný vhodný nástroj.
Ke kontrole a doplnění údajů byly použity jednojazyčné korpusy. Pro češtinu p edevším
korpus SYN (2013) (nevyváženýĽ ale největší korpus psané češtiny – 2,7 miliardy pozic) a
syn2010 (vyvážený – 100 milionů pozic). Z mluvených pak oral2008 (1,3 milionů pozic) a
2013 (3,3 milionů pozic).
Pro němčinu korpus DeReKo (2014) s celkovým obsahem 25 miliard slov. Korpus je ve ejně
p ístupný zhruba z Ř0%. P evažují v něm publicistické texty. Lze na něm (jako dosud na
jediném korpusu němčiny) sledovat regionální rozdíly mezi jednotlivými varietami.
Marginálně bylo použito také dat korpusu mluvené němčiny (DGD 2016).
Bližší informace o InterCorpu a ostatních zde zmíněných zdrojích jsou na p íslušných
internetových stránkách těchto nástrojů (a viz také Káňa 2014).

18
19

D íve BonitoĽ ParkĽ NoSketch Engine.
Pro mluvený jazyk nelze o paralelním korpusu uvažovat.
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4.4 Korpusové rešerše a třídění dat
Získání souboru deminutiv vychází z prost edkůĽ které se tradičně považují za deminutivní.
To jsou v češtině i v němčině p edevším sufixy. Oba jazyky jsou flektivní (němčina oproti
češtině s podstatně méně bohatým aparátem)Ľ z toho důvodu bylo vhodné používat k vyvolání
všech deminutiv s daným sufixem dotazy CQL (Corpus Query Language). Postup vytěžování
je uveden na několika p íkladech v tabulkách 7 a 8. Statistiky postupného t ídění u všech
deminutivních tvarů jsou sice z kvantitativního hlediska zajímavéĽ pro cíl této práce však
nemají smysl.
Druh
Mask. živ.:
Mask. eživ:
Mask. eživ:
Mask. živ:
Mask. eživ:
Mask. živ:

)ako č.

-ec
-ec
-ek
-ek
-ík
-ík

počet dokladů ko korda í
před filtr.
Syntax dotazu (CQL)
[lemma=".*ec"&tag="N.M.*"]
27 603
[lemma=".*ec"&tag="N.I.*"]
13 125
[lemma=".*ek"&tag="N.I.*"]
55 426
[lemma=".*ek"&tag="N.M.*"]
12 594
[le
a=".*[iíj]k"&tag="N.I.*"]
18 877
[le
a=".*[iíj]k"&tag="N.M.*"]
31 553

počet dokladů ko korda í
počet le
at
filtr
po filtru před vytřídě í
0 27 603
546
0 13 125
195
[!le
a=".*ček"] 51 992
673
[!le
a=".*ček"]
8 255
318
0 18 877
617
0 31 553
619

Fem.

-ice

[lemma=".*ice"&tag="N.F.*"]

Fem.
Fem.
Fem.
Fem.
Fem.
Fem.

-ka
-čka
-ška
-žka
-ina
-ína

[lemma=".*ka"&tag="N.F.*"]
[le
a=".*čka"&tag="N.F.*"]
[le
a=".*ška"&tag="N.F.*"]
[le
a=".*žka"&tag="N.F.*"]
[lemma=".*ina"&tag="N.F.*"]
[le
a=".*í a"&tag="N.F.*"]

0
[!le
a=".*čka"];
a=".*[čšž]ka"]
100 724 [!le
15 695
0
5 054
0
4 434
0
30 780
0
1 831
0

Neutra:
Neutra:
Neutra:
Neutra:
Neutra:

-ce
-ko
-čko
-ško
-nko

[lemma=".*ce"&tag="N.N.*"]
[lemma=".*ko"&tag="N.N.*"]
[le
a=".*čko"&tag="N.N.*"]
[le
a=".*ško"&tag="N.N.*"]
[lemma=".*nko"&tag="N.N.*"]

5 267
209.615 [!le
4.967
201
1.621

29 067

29 067
91 703;
86 388
15 695
5 054
4 434
30 780
1 831

0
5 267 7 +20 hy
a=".*[čš ]ko"] 202 586
0
4 967
0
201
0
1 621

Celkem subst.
539 296
Tabulka 7: Vytěžování korpusu InterCorp cs-de (verze 7) – česká deminutiva (p íklady substantiv)

586
1 858
689
100
93
503
45
ý h
559
98
4
35
7 545

Údaje se vztahují k vytěžování české části paralelního korpusu InterCorp cs-de (verze 6 a 7).
K dotazům na sufixy -ek, -ka a -ko byly použity negativní filtry a dotazy na sufixy končící na
-ček, -čkК, -škК, -žkК, -čko, -ško, -nko byly položeny samostatně. V posledním sloupci je počet
lemmat končících na danou kombinaci písmen (ve druhém sloupci „Zakončení“). Tato byla
potom vyt íděna do skupin 1) pravá deminutivaĽ 2) nepravá deminutivaĽ 3) nedeminutiva.
U substantiv se zakončeními uvedenými v tabulce 7 to bylo 7.545 lemmat v celkem 539.296
dokladech.
Nejsou zde uvedena všechna analyzovaná substantiva. Rozdíly v počtech konkordancí p ed
filtrem a po filtru (nap . součet konkordancí -nko, -ško, -čko a -ko po filtru neodpovídá počtu
konkordancí -ko p ed filtrem) je nutno p ičíst chybám v automatickém značkování. Ty musely
být vyt íděny ručně.
Analogicky byla získána data z německé části InterCorpu. Zde ovšem z pozdějších verzí ‒ 7.
a Ř. Z dat obou verzí v tabulce Ř je z etelně vidět inkrementační povaha korpusu InterCorp.
Nutno dodatĽ že zvýšení počtu lemmat s daným sufixem je v ádu jednotek. Většinou se jedná
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o několik ad hoc vytvo ených deminutiv v počtu 1-3 dokladů nebo o nedeminutiva se
zakončením homonymním s daným sufixem.
Verze InterCorpu
Slov í druh
Subst.
Subst.
Subst.
Subst.
Subst. suma
Verba
Adj./Adv.

7
8
počet dokladů
počet dokladů
)ako če í Syntax dotazu (CQL)
konkord. lemmata konkord lemma
-chen [tag="N:Reg.*"&lemma=".*chen"]
88 667
5 954
93 416
6 327
-lein [tag="N:Reg.*"&lemma=".*lein"]
4 258
344
4 671
359
-rl [tag="N:Reg.*"&lemma=".*rl"]
5 985
196
6 099
206
-li [tag="N:Reg.*"&lemma=".*li"]
19 673
159
20 578
162
6 653
-ln [tag="V.*:Full.*"&lemma=".*ln"]
142 697
1 178 149 189
1 194
-lich [tag="ADJ.*"&lemma=".*lich"]

Celkem

745 359

2 056

1 006 639

9 887

771 909

2 109

Tabulka 8: Vytěžování korpusu InterCorp de-cs (verze 7) – německá deminutiva (p íklady)

Vzhledem k tomuĽ že většina výzkumu byla provedena na datech verze 7Ľ je i součet
konkordancí a lemmat uveden jen u této verze.
Obě tabulky (7Ľ Ř) jsou uvedeny jen jako p íklady. Podobně byly analyzovány všechny slovní
druhy a všechny sufixy obou jazyků. (Počet t íděných konkordancí jde ádově do miliónůĽ
počet t íděných lemmat do desítek tisíc.) Práce probíhala na korpusech referenčníchĽ veškerá
data jsou tedy ově itelná a znovu dohledatelná.
T ídění vytěženého materiálu proběhlo výhradně v programu Microsoft Excel.
Často jsou v textu práce zmiňovány frekvence (viz také kap. 4.2 bod 5)). P esný frekvenční
údaj u každého slova z kapacitních důvodů uvést nelzeĽ proto se formulace někdy pohybují ve
vágní rovině a je nutno se spokojit s konstatováním „vyšší/nižší frekvence než“Ľ „z ídkavý
výskyt“ a podobně. Pokud je uveden p esný údajĽ pak se většinou opírá o hodnotu i.p.m.. Tu
vypočítávají všechny zde použité korpusy a je možné ji považovat za univerzální za
p edpokladuĽ že jsou korpusy srovnatelné. Za srovnatelné (i když s rozdílným rozsahem) lze
považovat nap . korpusy syn2010 a DeReKo. Nap . jedno z nejčastějších autosématik obou
jazyků je č. čКs něm. Zeit a má v obou korpusech podobnou hodnotu: čКs 606 i.p.m.
v syn2010; Zeit 630 v DeReKo (po odfiltrování názvu novin Die Zeit).
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5. Poznámky k formální úpravě
Objektový jazyk (p íkladyĽ doklady) a názvy publikací jsou uvedeny kurzívou.
Seznamy deminutiv a kvazideminutiv jsou vysázeny menším písmem (10 pt).
P íklady a ukázky konkordancí jsou číslovány v každé kapitole zvlášť.
Varianty, alternativy nebo dublety jsou uvedeny p es lomítko. U dokladů z korpusu platíĽ že
první je vždy častější (je doloženo více dokladů). Vzácné tvary s mizivým zastoupením
v korpusu a obecně méně časté jsou označeny (z .)Ľ agramatické tvary hvězdičkou. Pokud je
frekvence variant p ibližně stejnáĽ pak je uvedena jen varianta písmene. Definice některých
důležitých opakujících se výrazů jsou uvedeny v kap. 3.2.
Práce je rozdělena do pěti částí: I. Obecná částĽ II. Česká deminutivaĽ III. Německá
deminutivaĽ IV. Kontrastivní pohled a V. Závěry. V rámci každé části je číslování samostatnéĽ
začíná 1. Komplexnější oblasti jsou dál indexovány velkými písmeny (AĽ BĽ C) a ímskými
číslicemi (IĽ IIĽ III atd.). Indexování kapitol je v české části kráceno a u substantiv nap . začíná
indexy A (maskulina), B ( feminina) a C (neutra). V ostatních kapitolách je průběžné.
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II. ČESKÁ DEMINUTIVA

Oddíl o českých deminutivech je rozdělen podle slovních druhůĽ kapitola substantiv navíc
podle rodů: A. Maskulina, B. Feminina, C. Neutra. V úvodu každé kapitoly je nástin
problematiky v odborné literatu e. Výběr gramatik je exemplárníĽ nebyly zohledňovány
(drobnější) práce čistě praktického rázu (učebnice a repetitoria), v nichž se beztak odráží
pohled na problematiku v dané době20. Do výběru jsou za azeny všechny stěžejní gramatiky
češtiny a monografie o slovotvorbě. Uvedení historickýchĽ nejstarších gramatik sleduje jediný
cíl: poukázat na změny v systému. Nejsou však podrobně rozebírányĽ neboť jejich popis
podávají již d ívější práce o českých deminutivech.
U každého slovního druhu je p ehled prost edkůĽ které se uvádějí jako deminutivní nebo jim
velmi podobné (u adjektiv nap . „věcně zdrobňující a citově obměňující prost edky“
(Šmilauer 1ř71:12ř-131), u verb iterativa). Na základě korpusové analýzy jsou pak tyto
prost edky a jimi vytvo ená slova roz azeny na skutečně deminutivní a ostatní. Znamená toĽ
že je popsána většina modifikačních prost edků jednotlivých slovních druhůĽ tedy nap . i
některé sufixy nebo cirkumfixyĽ které za vyloženě deminutivní považovat nelze (u substantiv
nap . -ъnК: figura →figurъnК nebo -ovina: půl(e) → polovina; u adjektiv nap . p i--lý:ЛlЛý →
p iЛlЛlý)Ľ občas se o nich však jako deminutivních uvažuje. U těchto je vysvětlenoĽ proč jimi
vytvo ené deriváty ne/jsou deminutiva.
Prost edkyĽ pokud je morfematických typů vícĽ jsou rozděleny na sufixyĽ prefix(oid)yĽ
cirkumfixyĽ p ípadně jiné formy a označeny velkými písmeny. Jejich azení je pak podle
počtu lemmatĽ u nichž jsou zastoupeny, tedy podle četnosti užívání. Všechna lemmata
s daným sufixemĽ resp. končící na hláskovou kombinaci shodnou s daným sufixem (nap .
ekК, štrekК21) jsou rozdělena do t í skupin: 1) pravá deminutivaĽ 2) nepravá
deminutiva/kvazideminutiva, 3) nedeminutiva.
U variant se za základní formu (sufix, tvar) považuje ten častějšíĽ jeho variantou je pak tenĽ
který je méně zastoupen (nap . sufix -ičkК je základníĽ protože je s ním doloženo kolem 270
deminutiv, -ъčkК je jeho variantaĽ mají ho jen 3 deminutiva). Dublety jsou v zásadě uváděny
takĽ že častější tvar je na prvním místěĽ za lomítkem pak méně častý (vousek/fousek).
Vedle substantiv, adjektiv, adverbií a verb se v češtině dá snad uvažovat ještě o deminutivech
zájmenĽ číslovek a citoslovcí. Slovní druhy relační (p edložkyĽ spojky) deminutiva netvo í
vůbec. Ve většině evropských jazyků tyto slovní druhy taktéž deminutiva netvo íĽ nebo se
běžně neuvádějí. Jejich podrobnější popis i výčet chybí ostatně i pro češtinu. Je to dáno
p edevším těmito faktory:
- problematičnost určení slovního druhu: nap . kliďпnko může být adverbium i partikule
- formální splývání s jiným slovním druhem: deminutiva od číslovek jsou formálně
substantivaĽ podobně zájmena
- nesystematičnost
- relativně nízká frekvence
- nahodilost a vůbec okrajovost deminutiv u těchto slovních druhů.
Kapitoly 6.-8. v tomto díle a kapitola 4 ve druhém díle (pro němčinu) se pokusí tyto deficity
alespoň částečně zaplnit.

Nap . Repetitorium jКzвkК českцho od Emanuela Mi iovského (c. k. profesora paedagogia v Hradci Králové)Ľ
vydané v roce 1897 se tak nápadně opírá o Gebauerovu (1890) Mluvnice českou pro školв st ednъ К ústКvв
učitelskц bez uvedení zdrojeĽ že by dnes bylo nesporně označeno za plagiát.
21
Zde nelze -ka považovat za sufix ani v diachronním pohledu.

20
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1. Substantivní deminutiva
Deminutiva substantiv pat í k nejlépe popsaným systémům češtiny. Zmínka o nich je i
v těch nejstarších popisech a gramatikách češtiny. Tradičně se vydělují deminutiva
primárníĽ sekundární a terciární.

1.1 Substantivní deminutiva v literatuře
Substantivní deminutiva jsou popsána ve vybraných publikacích následovně:
Podle ostravského vydání knihy Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi
conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo (Nudožer 1603:41)
v edici S. Smith[ové] z roku 1řřř vypadal deminutivní systém substantiv v ranně novověké
češtině takto:
rod

sufix

-ec
mask. -ek
-ъk (=jk)
-ice
fem.
-ka
-пtko
neut. -ce
-ko

příklad

kКЛпtec, šъpec, tКulec, kozelec
mostek
stoljk, mužjk, kossjk
truhlice, konvice
strпnkК
pКcholпtko
slovce, d evce
mъstko

sufix

příklad

-ъček (=jček)
-ičkК (=jčkК)

mužjček
truhličkК

-ъčko
-ečko

slovъčko
mъstečko

Tabulka ř: Česká substatntivní deminutiva podle Vav ince Benedikta z Nudožer

Václav Jan Rosa v Čecho ečnosti (1672:26-42) uvádí:
rod

mask.

sufix

příklad

sufix

-ek
-ъk (=jk)

synek
pъsК ъk

-(ъ)ček
-ъček (=jček)
-пček
-eček
-ičkК

vlček, holКuЛъček
pъsК ъček
sвnпček
cejneček
ЛКЛičkК, konvičkК

-пtko
-ičko

holouЛпtko
očičko

-ice
fem. -ka
-ě
neut.
-ko

babice, konvice
babka
holouЛě
jКdýrko, očko

příklad

Tabulka 10: Česká substatntivní deminutiva podle Václava Jana Rosy

Ve vydáních PodroЛnц mluvnice jКzвkК českцho (Ausführliches LehrgeЛтude der Лöhmischen
Sprache) Josefa Dobrovského z roku 1809 (str. 48-50) a z roku 1940 (str. 150-151) je popsán
systém s p íklady a (u ad) jsou konsekventně uvedeny i německé ekvivalenty (v závorce).
Ortografie v tabulce 11 je v obou jazycích p izpůsobena dnešnímu úzuĽ většinou ji provedli již
edito i vydání z roku 1940.
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rod

mask.

suf.

příklad

suf.

-ek

dědek

-eček

-ъk

tКtъk, chlКpъk

-ъček

-inka

dědeček (Großvтterchen), chlКpeček
(KnтЛlein), holeček (lieЛes KnтЛlein)
tКtъček (Vтterchen), chlКpъček
(Bürschen)
pКnпček (Herrchen), milпček
(Liebling), sвnпček (Söhnchen)
dušinkК (liebe Seele)

-ečkК

vК ečkК (Kochlöffel)

-ičkК
-ičko

holčičkК (Mтdchen)
slovъčko (Wörtchen), psКnъčko

-ečko

zrnцčko (Körnlein), stпdečko (kleine
Herde)

-пček

fem.

neut.

-enka milenka (Geliebte),
KКčenkК (kleine Kтthe)
-ka
hůlkК (Stöckchen), hrstka
(kleine Handvoll)
-пtko hovпdko (das arme Tier),
selпtko (Spanferkel)
-ko
Л ъško (Bтuchelchen),
d ъvko (Hölzchen)

příklad

Tabulka 11: Česká substantivní deminutiva podle Josefa Dobrovského

Jan Gebauer v P ъručnъ mluvnici jКzвkК českцho (1936:72-77, ale i v d ívějších vydáních)
explicitně rozlišuje stupně deminutiv.
rod

mask.

fem.

neut.

pri ár í suf.

příklad s pri . suf.

seku dár í suf.

příklad se sek. suf.

-ec
-ek
-ъk

chlapec
Лůžek, stromek
červъk, neЛožtъk, konъk

-eček

stК eček, chlКpeček

vesce, kпďce
ručice, nožice, hlКvice
mКtinkК, dušinkК
zКhrпdkК, strпnkК

-ъček

měsъček, konъček

-ce
-ice
-inka
-ka

strпnečkК
včeličkК

-ce
-ko

slovce, d evce
očko, vъnko

-ečkК
-ičkК
-e/цčko

(kolce→kolečko,
slunce→slunцčko)
(zelъ→zelъce→zelъčko)

-ъčko

Tabulka 12: Česká substantivní deminutiva podle Jana Gebauera

Gebauer (1936:76-77) dál popisuje také prost edky k tvorbě hypokoristik. Vedle sufixů
shodných s deminutivními (-ek, -ka, -ъk, -ъček) a augmentativními (-пk, -пn, -ota) to jsou
typické sufixy k tvorbě hypokoristik: -a (Benda, Kouba), -da (Jenda, Tonda),‑ec (Adamec), eš (Tomeš), -ch/-cha (Brach, BrпchК), -š/-šК (Bohuš, VпšК), -Кš/-eš/-iš/-oš (HКlКš, Bureš,
JКniš, Vitoš), -chata, -šКtК, -šпtko (MКchКtК, VКšКtК, VКšпtko).
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František Trávníček v Mluvnice spisovnц češtinв, čпst 1. (1951:276-282) uvádí následující
prost edky:
rod

mask.

suf.

příklad

-ec
-ek
-ъk

dъlec, dvorec
dпrek
červъk

-ka

branka

-ko

d ъvko

fem.

neut.

suf

příklad

-eček
-ъček
-ъnek
-ečkК
-ičkК
-inka
-enka
-ečko
-ičko

dпreček
červъček
droЛъnek
čпstečkК
dušičkК
dušinkК
dъvenkК
hnъzdečko
slovъčko

Tabulka 13: Česká substantivní deminutiva podle Františka Trávníčka

Vladimír Šmilauer v knize Novočeskц tvo enъ slov (1971:82-89) rozlišuje „zdrobňující
p ípony jednoduché“ a „navzájem složené“.
rod

jed odu hé

příklad

slože é

-ec
-ek
-ъk

babec
dědek
dědъk

-(i)ce
-ina
-ka

babice
dъvčinК
babka

-ce
-ko

d evce
d ъvko

-ъnek
-eček
-ъček
-цnek
-пnek
-oušek
-пček
-ičkК
-inka
-ečkК
-enka
-пnkК
-unka
-(o)uškК
-ъčko
-ečko
-inko
-цnko
-ouško

mask.

fem.

neut.

příklad

tКtъnek
dědeček
tКtъček
pвlцnek
hošпnek
dědoušek
sвnпček
ЛКЛičkК
ЛпЛinkК
děvečkК
děvenkК
chvilпnkК
dcerunka
ЛКЛuškК
d evъčko
d ъvečko
očinko
slovцnko
jablouško

Tabulka 14: Česká substantivní deminutiva podle Vladimíra Šmilauera

V první kvantitativně pojatém díle o slovotvorbě češtiny (Dokulil 1ř67:4ř3-530) autor
kapitoly o deminutivech, Lubomír DoleželĽ rozlišuje primárníĽ sekundární a terciární
deminutiva a uvádí sufixy s p íklady deminutiv v tabulce 15.
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rod

prim. suf.

-ec
-ek
-ъk

příklad

týnec
kКЛпtek
prstъk

mask.

-(e/i)ka
-ice
fem.

neut.

-пtko
-ce
-ko

lКňkК
holčice

sek. suf.

příklad

-пnek
-eček
-ъček
-цnek
-ъnek

nosпnek
stoleček
košъček
lъstцnek
mrпčъnek

(-пček
(-oušek

sвnпček)
voloušek)

-ečkК
-ičkК
-(e/ě)nkК
-inka
-unka
-(o)uškК
holouЛпtko -пtečko
stпdce
-ъčko
čъlko
-(e)čko
-enko
-inko

zКhrпdečkК
hvězdičkК
šКvlenkК
ručinkК
dcerunka
hlКvuškК
ku пtečko
pouz ъčko
jezъrečko
klКdъvenko
očinko

terc.suf.

příklad

-čičkК
-čenkК/-činkК
-enečkК/-inečkК
-ulenka/-ulinka

hůlčičkК
chvilčinkК
kosinečkК
mamulenka

Tabulka 15: Česká substantivní deminutiva podle Lubomíra Doležela v Dokulilově Tvo enъ slov

Slova s p íponou -пček a -oušek považuje za „drobné skupiny deminutiv“ (Dokulil/Doležel
1967:508, 509).
Ve skriptu Františka Čermáka SвntКgmКtikК К pКrКdigmКtikК českцho slovК (1990:61),
později knižně jako MorfцmКtikК К slovotvorЛК češtinв (2011:77-7Ř) jsou uvedeny prost edky
s p íklady:
rod

sufix

příklad

-ek
-ъk

džЛпnek
lesъk

-ina
-ka

dъvčinК
strпnkК, chvilkК

(-пtko
-ko

prКsпtko)
zrnko

suf.

-eček
-ъček
-пnek
-ъnek
-пček
(-oušek
-enka
-ečkК
-ičkК
-inka
-ъčko
-ečko
(-ičko

mask.

fem.

neut.

Tabulka 16: Česká substantivní deminutiva podle Františka Čermáka
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příklad

džЛпneček
lesъček
ЛrКtrпnek
klučъnek, ohъnek
ptпček
dědoušek)
ručenkК
strпnečkК, chvilečkК
hlКvičkК
ručinkК
slunъčko
zrnečko
očičko)

P ъručnъ mluvnice češtinв (Karlík / Nekula / Rusínová 1řř5:125-12Ř) rozlišuje základní a
„rozší ené (sekundární) sufixy“ (1995:125):
příklad s pri . suf.

mask. -ek
-ъk

h ъЛek
mečъk

rozšíře é suf.

fem.

-ka

klъckК

neut.
neut.

-пtko
-ko

h ъЛпtko
plecko

-eček
-ъček
-пnek
-ъnek
-пček
-oušek
-ičkК
-ečkК
-enka
-inka
-uškК
-ečko/-цčko
-ъčko

rod

základ í suf.

Tabulka 17: Česká substantivní deminutiva podle P ъručnъ mluvnice češtinв

příklad

h ъЛeček
chleЛъček
nosпnek
tКtъnek
sвnпček
dědoušek)
chodЛičkК
sk ъnečkК
šКvlenkК
tetinka
dceruškК
vъnečko, zrnцčko
nпdoЛъčko

Další relevantní publikace nap . Rusínová (1řř0:20)Ľ Mluvnice češtinв (Petr 1986:301),
Neščimenko (1řŘ0)Ľ B ezina (1řŘ3) a mnozí jiní uvádějí buď stejné prost edky nebo
(většinou) méně variant jednotlivých deminutivních sufixů.

. Popis jednotlivých prostředků
Po adí popisu prost edků vychází 1) z jeho tzv. „produktivity“Ľ tedy z počtu různých slov
s daným prost edkem; 2) z formy deminutiva ve vztahu k základu. P edevším druhý bod by
měl usnadnit orientaci v následujících popisech. Vzhledem k množství hláskových změnĽ ke
kterým v češtině docházíĽ jsou uvedené deminutivní tvary azeny k jednotlivým prost edkům
(sufixům a jejich kombinacím) následovně: Primární je porovnání tvaru fundujícího a
fundovaného slova. Mezi nimi musí být jistý sémantický vztah. Z porovnání tvaru těchto
p íbuzných slov se pak určí p íslušnost k prost edku.
P íklady
krпl, krпlík, krпlíček
krпl → krпlíček: k základu je p idáno -ъček, proto viz kapitola „Sufix -ъček“.
krпlík → krпlíček: základ má zakončení -ъkĽ deminutivum končí na -ъček. Ze synchronního
pohledu by tento tvar mohl být chápán takto: p idání deminutivního sufixu -ek a hlásková
změna k→ č, proto viz kapitola „Sufix -ek“Ľ oddíl „Základ končí na -ъk → -ъček“.
Mezi krпl a krпlъk dnes už není zjevný vztah. Navíc zdrobnělina krпlъk od základu krпl není
doloženaĽ proto v seznamu v kapitole „Sufix -ъk“ uvedena není. Tvar krпlъček je tedy
homonymní deminutivum jako od krпl (vzácněĽ ale doloženo je)Ľ tak od krпlъk (běžně).
Deminutivum je proto uvedeno ve dvou kategoriích.
auto, auťпk, auťпček
auto → auťпk → auťпček: sufix -пk nemá funkci deminutivníĽ tvar lze ale považovat za
základ k deminutivu Кu пček. Toto je pak uvedeno v kapitole „Sufix -ek“Ľ oddíl „Základ končí
na -пk → пček“.
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K základu auto jsou deminutiva22 Кutъnko a Кutъčko, ta jsou uvedena kapitolách „Sufix -ъnko“
a „Sufix -ъčko“.
čepice, čepka/čapka, čepička
Z těchto tvarů je v současné češtině neutrální (bez konotací) jen tvar čepiceĽ proto je určeno za
základ. Etymologicky se toto slovo vztahuje k latinskému cappaĽ odtud pravděpodobně p es
francouzštinu a němčinu p išlo do češtiny (srov. Machek 1řř7:ř4)Ľ kde došlo k odtržení
koncového -a a integraci do českého systému p idáním -ice. (Zda se jednalo od deminutivum
s -ice, si netroufám odhadnout.) Takový integrační proces je celkem běžný (viz také
odvozeniny od výpůjček nap . sufixy -ъk nebo -ka.)
čepice → čepka/čapka: kapitola „Sufix -ka“Ľ oddíl „Základ končí na -ice → ka“
čepice → čepička : kapitola „Sufix -ka“Ľ oddíl „Základy končí na -ice → ičkК“.
Podobně také krabice → krabka → krКЛičkК, kвtice → kytka → kвtičkК.
U tzv. složených nebo sekundárních deminutivních sufixů se počítá jen p ipojení „čistého“Ľ
samostatného sufixu. V kapitolách k těmto jednotlivým sufixům (-eček, -ъček, -ounek, -ičkК, čičkК, -inečkК, -пtko, -ъčko atd.) jsou pak uvedeny jen ty tvaryĽ od kterých se p íslušný sufix
odpojí a zůstane smysluplný (a doložený) tvarĽ nap . -čičkК: hůlčičkК ← hůl. U některých
feminin a neuter je nutné k základu p idat rodové koncovku. Výjimku tvo í deminutiva neuter
zakončená na -tko. Ta nahrazují u základů koncové -dlo.
Systematizace oddílů v rámci jednotlivých popisů deminutivních sufixů vychází od sufixů
základových slov (-ec, -ek, -ice, -kaĽ ale i staré sufixy jako -ro nebo -yto) a tvaru jejich
deminutiv (prosté p idání deminutivního sufixu nebo resufixace). V mnoha p ípadech však
nelze mluvit o sufixech základůĽ neboť slova nejsou v současném jazyce analyzovatelnáĽ
p esto zakončení základu a deminutiva tvo í systém (nap . -eta → -etka nebo -ena → -ýnkК).
Z toho důvodu je uváděn oddíl termínem „zakončení“ nikoliv sufix.
Tento způsob systematizace samoz ejmě je problematický a není ideální. Dostává se tak nap .
fКЛričkК mezi deminutiva končící na -ičkКĽ jejichž základy mají (většinou) sufix -ka (slovo
fabrika má pouze českou koncovku -a). Některé tvary jsou uvedeny dvakrát: nap . dečkК a
strпnkК jsou v seznamu deminutiv utvo ených sufixem -ka (kam morfologicky jednoznačně
pat í)Ľ jsou však i v seznamech nebo v poznámkách u deminutivĽ jejichž základy končí na -ka
a deminutiva na -ečkК (dečkК), resp. -пnka (strпnkК). Smyslem tohoto kroku je zjednodušit
orientaci v derivátech bez nutnosti podrobnější morfologické analýzy. Zp ehlednění by měla
napomoci také tabulka na začátku kapitoly ke každému rodu.

22

Doložené je taktéž augmentativum autisko.
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1.A Maskulina

hlavní prost edky

Index
I.

Zakončení
-ek

Rozší ení

Konec základu

-ek
-an
-en
-as
-al
-il
-et
-oun
-ouš
-ec/-ek
-ъk/-ek, z .-ěk
-enec
-пč/-п(К)k
II.

Konec deminutiva

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

-пček
-пnek
-цnek/-ъnek
-пsek
-пlek
-ъlek
-ъtek
-ounek
-oušek
-eček
-ъček
-eneček
-пček

-ík/(-ejk)
-ník

III.

-ček

IV.

-nek nebo -šek

-íček/z . -ejček
-eček, z . -íneček
-пček

vedlejší

-пnek
-ínek
-ének
-ounek
-oušek
V.
V.
V.
V.

-ec

Tabulka 1Ř: Aparát deminutivních sufixů českých maskulin

V tabulce jsou černým tučným písmem sufixy uváděné v literatu e a jako deminutivní
jsou uvedeny
prost edky doložené. Šed jsou sufixy uváděnéĽ ale nedoložené.
sufixy neuváděné v odborné literatu eĽ které však tvo í deminutiva.

1.A.I. Zakončení na -ek
Vedle jednoduchého sufixu -ek končí na -ek také kombinace mutačního a deminutivního
sufixu sufixy -пček, -ъček, -eček, -eneček, -пnek, -пsek, -цnek, -пlek, -ъlek, -ъnek, -ъtek, -ounek a
-oušek. Jsou zde uvedeny v po adí podle množství různých zdrobnělinĽ které tvo í.
Index kapitol je zkrácenĽ začíná A.I.
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A.I.1 Sufix -ek
Jména se sufixem -ek pat í v souboru deminutiv k nejčetnějším a nejproblematičtějším.
Identifikaci deminutiv a automatické vytěžení značně komplikují tyto faktory:
1) homonymie se sufixem –ek u těchto slov:
- názvy dějů a výsledků děje: čůrek, odlitek, poplКtek, vпnek, nпčrtek, nпsoЛek, nпЛвtek,
doЛвtek (nКЛýt, doЛýt), vocintek („po čem se cintá“ - Hrabalův výraz)Ľ výroЛek aj.
- názvy nástrojů atd. vytvo ené transpozicí nebo mutací ze sloves (s p edložkou):
Лrousek, vrпtek (od vrtět), nпčinek, nпustek, nпhuЛek, nпtruЛek aj. (viz také Šmilauer
1971:47);
- konatelská jména typu snъlekĽ u nichž jsou základy vzácné nebo nedoloženy;
- jména vlastností: Лъlek, dnešek, d ъvějšek, spolek, ho ejšek, klouzek, letošek, nпhroЛek,
nвnějšek, oЛlпzek, posledek, prost edek, protějšek, p edek, včerejšek, vnějšek, vnit ek,
venek, vnějšek, tehdejšek, zпhumenek, zКdek, zevnějšek, zъt ek , žloutek (od adjektiv
Лъlý, oЛlý, dnešnъ, ... zпhumennъ); otesпnek, otloukпnek, otrhпnek, zrzek atd.
- jména vzniklá reprodukcí z citoslovcí: dudek, hejsek, lelek;
2) pojmenování vzniklá univerbizací: chlцЛ/tКЛпk z komise → komisпrek, volný lъstek →
volňпsek, nКcionпlnъ sociКlista → nпcek. Většina spadá do substandardu. S některými
splývá (standardní) odvozenina od atributivní nebo p eložkové vazby: nпhroЛnъ kпmen →
nпhroЛek, (tпcek) pod šпlkem → podšпlek;
3) asimilovaná cizí slovo s českým sufixem -ek: dКlКmпnek, kКrЛКnпtek, kelъmek, šпlek,
šoufek, verpпnek; ЛКzilišek, čolek, floutek, frКcek, herinek;
4) deminutivní tvary bez deminutivního významu (kvazideminutiva): kohoutek (vodovodnъ,
pistole...), krКjпnek, schodek („deficit“), sloupek (v novinпch), stroužek (česneku) aj.
5) stará deminutiva: ježek, krtek, prýmek, škopek;
6) existence nesufigovaného slovaĽ která má však platnost nikoliv základuĽ ale buď jako
okasionalismu (p ъčes ‒ p ъčesek), nebo augmentativa (blouznil ‒ Лlouznъlek) nebo jako
vyloženě knižního výrazu (van ‒ vпnek);
7) deadjektiva a deverbativa se sufixem -пsek/-пzek: Лělпsek, modrпsek, žlu пsek, oЛlпzek;
deverbativum (ojediněle) dělпsek;
8) sémantika lexému evokující deminutivum: Slovo však spadá do některé výše uvedené
kategorie. Většinou se jedná o deverbativa, deadjektiva nebo odvozeniny od interjekcí:
čůrek, dýchпnek, sedпnek (jen ve významu „schůzka“, jako zdrobnělina od sedan „druh
auta“ nedoloženo); hejsek (vzniklé reprodukcí od citoslovce hejsa (srov. Rejzek
2001:197))Ľ podobně dudek (← interjekce dud-dud, tedy reprodukce zvuku vydávaného
tímto ptákem); mКzпnek, prcek, věchýtek (←vetchý), ouchcКpek, outěžek, vejlupek,
vejminek, vtipпlek aj.
9) mnoho apelativ a proprií s homonymním zakončením (nap . sek, šek, trek; ČКnkКjšek,
DКmКšek);
10) deminutiva na -oušekĽ u nichž nemusí být jasnéĽ od jakého základu jsou odvozena (slova
označena (z .) mají velmi slabou frekvenciĽ jsou však v korpuse doložena): Лěloušek ←
Лěloch nebo Лělouš, černoušek ← černoch nebo černouš (z .), dědoušek ← děd nebo
dědouš, drКhoušek ← drКhý nebo drКhouš, fanoušek ← fanda nebo fКnouš (z .),
chocholoušek ← chocholКtý nebo chocholouš, stКroušek ← stКrý nebo staro(u)ch (z .)
nebo stКrouš, svКtoušek ← svКtý nebo svКtouš (z .), zlКtoušek ← zlКtý nebo zlКtouš;
11) deminutiva se sufixem -пnek/-ъnek: strýčъnek, strýčпnek.
A mimo to velké množství chyb v tagováníĽ kdy jsou jako apelativní substantiva označeny i
jiné kategorie (on se lek, štěk; jКk jsem ek, Josef Bek, Molenbeek (brusleská čtvrť),
Newsweek, Quebek aj.).
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A.I.1.1 Deminutiva na -ek
V psaných korpusech současné češtiny jsou doložena následující slova utvo ené sufixyĽ které
končí na -ek. Všechna uvedená slova mohou zastávat funkci pravých deminutiv ‒ data byla
ově ena na korpuse syn2010Ľ frekvence na programu SyD. V závorce jsou slova hraničníĽ
která jsou sice vzácně doložena jako pravá deminutivaĽ ale jejich funkce bývá (častěji) jiná:
vztah k základovému slovu je stále z etelnýĽ avšak diferencují se od něj (základ a
deminutivum nejsou ve všech kontextech zaměnitelné)Ľ většinou je nelze použít pragmatickyĽ
evaluativně. Někdy také (už) může deminutivní tvar fungovat jako základové slovo a
fundující slovo začíná plnit funkci augmentativa (viz také závěry). Slovo označené augm
v horním indexu už se vnímá čistě jako modifikace opačným směrem, tedy jako
augmentativum. Vzácné doklady jsou označeny slovem „z ídkavé“ v závorce (z .).
Zvláštní postavení má v tomto souboru slovo dědek. Formálně se sice jedná o deminutivum,
ovšem s opačným pragmatickým nábojem než má většina ostatních zde uvedených slov ‒
došlo zde k výraznému zhoršení významu (zamyšlení nad tématem viz Jareš 2015).
V němčině mu odpovídá Alter, Greis, alter Knacker. V porovnání s protějšky slova děd ≈
OpК, Ahn, GroßvКter je hrubost tohoto označení patrná. Derogace významu deminutivním
sufixem není ojedinělá ‒ podobně nap . profesůrek, doktůrek (viz dál).

A.I.1.1.1 Prosté přidání sufixu -ek včetně hláskových změn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Кltпnek
amorek
Кndъlek
КpКrпtek
ЛКlkяnek
ЛКlonek/ЛКlяnek
ЛКtůžek
ЛКzцnek
ЛenjКmъnek
Лerпnek
Лiпsek
Лlпzъnek
Лloček
bonbonek
borek
bramЛůrek
(ЛrКtrпnek)
Лrouček
ЛuЛъnek
Лůžek
Лýček/Лejček
cikпnek
cъpek
cůpek
(cvoček)
čпpek
čпsek
čКsopisek
člunek
dпrek
dědekaugm.
dъlek
dloužek
dolпrek

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

domek
doubek
drпpek
drпtek
drdůlek
dukпtek
dvorek
džЛпnek
fяrek
fotЛпlek
frпček
frКjъrek
groček
gulпšek
hпček
hпdek
hпjek
hlпsek
hlouček
holoubek
hošek
hotýlek
houfek
hrпdek
hrпšek
hrЛпček
hrbolek
h Лъtek
h Лitůvek
h eЛъnek
h ъЛek
h ъšek
cheruЛъnek
chlпdek
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69. chlпpek
70. chlъvek
71. chloupek
72. (chroustek)
73. Indiпnek/(indiпnek)
74. jКzýček
75. jelimпnek
76. jelъnek
77. je пЛek
78. jъdпšek
79. kКЛпtek
80. kКhпnek
81. kКlъšek
82. kКmъnek/kКmцnek
83. kКnпlek
84. kКnпrek
85. kКnяnek
86. kКpitпlek
87. kКrtпček
88. kКstrůlek
89. kКšpпrek
90. klпsek
91. klъček
92. klъdek
93. klъpek
94. kloЛouček
95. klokпnek
96. kloubek
97. klouček
98. kmъnek
99. knъrek
100.koЛlъžek
101.kocourek
102.kočпrek

103.kohoutek
104.kolпček
105.koloušek
106.kolovrпtek
107.komъnek
108.koňпček
109.korпlek
110.kornoutek
111.ko ъnek
112.kostýmek
113.kotnъček
114.kotouček
115.kousek
116.koutek
117.kožъšek
118.krпmek
119.(krcпlek)
120.krček
121.kroužek
122.(krpпlek)
123.krůček
124.krystalek
125.k emъnek
126.k ъžek
127.kufъrek
128.kůlek
129.kulъšek
130.kumЛпlek
131.kvКdrпtek
132.kvъtek
133.lКlůček
134.lКmpiяnek
135.lъstek
136.loubek
137.lupъnek
138.mКjпček
139.mКnžъlek
140.mКršпlek
141.medailonek
142.medvъdek
143.melounek
144.měsъček
145.mъček
146.mikrofonek
147.miliяnek
148.mъšek
149.mlsek
150.mnъšek
151.motivek
152.motorek/motůrek
153.motouzek
154.motýlek
155.mou enъnek
156.mrпček
157.můstek/mostek
158.nпdůrek
159.nпrůdek
160.neЛozъzek
161.nehýtek
162.noček

163.notýsek
164.oЛčпnek
165.oЛchůdek
166.oЛlouček
167.oЛrпzek/voЛrпzek
168.ocпsek/vocпsek
169.odznпček
170.ohýnek
171.o ъšek/vo ъšek
172.ostrůvek
173.otvůrek
174.ovпrek
175.pКhýlek
176.pКklъček
177.pКlпcek
178.pКleček
179.pКlouček
180.pКpъrek
181.pпrek
182.pКrůžek
183.pК пtek
184.pКvilяnek
185.pКvouček
186.pazourek
187.pejsek
188.pelъšek
189.penъzek
190.pilъ ek
191.pirožek
192.pъseček
193.pivovпrek
194.plпcek
195.plКkпtek
196.plпnek
197.plпtek
198.plъšek
199.plůdek
200.plůtek
201.(podtitulek)
202.podvůdek
203.podzimek
204.pohпrek
205.polštп ek
206.popъlek
207.pяrek
208.portrцtek
209.potůček
210.praporek
211.prostůrek
212.proutek
213.proužek
214.provпzek
215.prstýnek
216.p ъstrojek
217.ptпček
218.puchý ek
219.pupъnek
220.rпček
221.rпfek
222.rКneček
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223.rКrпšek
224.recitпlek
225.reflektorek
226.remъzek
227.romпnek
228.růžek
229. emъnek
230. etъzek
231.(sпček)
232.sКlпtek
233.sпlek
234.salonek
235.sКndпlek
236.sešitek
237.schůdek/schodek
238.skКndпlek
239.sklъpek
240.sk ъtek
241.sloupek
242.smrček
243.snъžek
244.snopek
245.soudek
246.spisek
247.(splпvek)
248.sroubek
249.stolek
250.strojek
251.stromek
252.stroupek
253.strýček/strejček
254.st ъpek
255.stupъnek
256.synek
257.šпlek
258.škrpпlek
259.šlКhounek
260.šlКušek
261.šneček
262.šrouЛek
263.štъtek
264.(štrпfek)
265.štůsek
266.taburetek
267.tпcek
268.tКlъ ek
269.tet ъvek
270.trпmek
271.trвchtý ek
272.tulipпnek
273.tunýlek
274.učitýlek
275.uzъlek
276.vпček
277.vКgяnek
278.(vпleček)
279.valounek
280.věchýtek
281.vějъ ek
282.větцrek/větýrek

283.viký ek
284.vlпček
285.vlпsek
286.vlček
287.vnouček
288.vojпček
289.(volпnek)
290.volek
291.vo ъšek

292.vousek/fousek
293.vrcholek
294.vršek
295.v ъdek
296.vtъpek
297.vzdoušek
298.zпhonek
299.zпchodek
300.zКjъček

301.(zпpisek)
302.zeleňпček
303.zoubek
304.zvonek
305.žпček
306.živočъšek
307.žlпЛek
308.župпnek

A.I.1.1.2 Základy končící na -ák nebo -áč: → -áček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Кu пček
ЛКrпček
Лlonďпček
Лufпček
čermпček
čumпček
čurпček
doЛrпček
držпček
d evпček
gumпček
hledпček
hlupпček
hnojпček
(chcъpпček)
chlupпček
chomпček
chroЛпček
chudпček
koncentrпček
K(k)ozпček
kruhпček
letпček
(ledňпček)

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

loupпček
maloměš пček
mrzпček
mвšпček
nКhпček
nпklКďпček
neЛožпček
nervпček
oЛlпček
oh ъvпček
opičпček
osoЛпček
pКdпček
pКnпček
pК пček
pКsпček
pekпček
pěšпček
plechпček
ploužпček
(poště/ъvпček)
pros пček
prvňпček
p ipъnпček

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

rojпček
rвpпček
sedlпček
sekпček
semenпček
slКďпček
slintпček
smetпček
spor пček
svěrпček
šestпček
školпček
tпЛorпček
tКtКrпček
(trКlКlпček)
tučňпček
tvrďпček
uЛožпček
ukКzovпček
věšпček
vlňпček
vrtпček
zoЛпček
zpěvпček

Dále některá v seznamu neuvedená propria: Žďпrпček, Frвštпček, Hodoňпček, Lъšňпček,
Úsvi пček, ÚslКvпček (viz sufix -пček).
Deminutivum Кu пček má základ Кu пk (nikoliv auto). Základ Кu пk je expresivníĽ může být
považováno za augmentativumĽ občas se užije derogativněĽ spíš se jím ale vystihuje kladný
postoj k autu (1) nebo jeho (vysoké) kvalitě. Časté kolokace jsou po пdnej, (zbrusu) novej
Кu пk.
(1)

Rickвho roztrpčený hlКs: "Do hпje, jп ten auťпk fakt miloval."

I deminutivum Кu пček se se vztahuje k modelům hodnotnějších aut (2).
(2)

Měli tКm p es celou zeď police plný mКličkých auťпčků.
Und an der einen Wand lauter Modelle von alten Autos.(Klíma: Milostnц lцto)

Základ ke chcъpпček je chcъpпk. To je nutné však také považovat spíš za augmentativum.
K neutrálnímu základu ‒ což je vzhledem k expresivitě fundujícího slovesa těžké najít ‒ se
blíží snad jen chcъplinК nebo chcъplotinК.
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A.I. . . Základy končící na -ík nebo -ek → -íček
Témě všechny základy končí na -ъk, jen ke krКmflъček na -ek: kramflek. Základní tvar
krКmflъk je velmi vzácný. Fundující tvar k deminutivu človъček končí na -ěk: člověk.
Tento seznam je však jinak problematickýĽ neboť svádí k vytvá ení nepravých ad: dolъček je
formálně deminutivum druhého stupněĽ ale významově prvníhoĽ protože je odvozeno od
dolъk. Vztah k důl již není. Podobně kolъček je deminutivum od kolъk, nikoliv kůl, knedlъček od
knedlъkĽ toto ovšem z jihoněmeckého Knödel), rКtlъček od rКtlъk (taktéž z němčiny), krпlъček
p evážně od krпlъk, pouze velmi vzácně od krпl (viz kap. A.III sufix -ъček).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

bКlъček
Лudъček
cifernъček
culъček
človъček
denъček
doutnъček
důstojnъček
flъček
hrudnъček
chКlupnъček
chodnъček
jehelnъček
kКmrlъček
kКpesnъček
kКtolъček
knedlъček
knoflъček
koflъček
kolednъček
kominъček
krКjъček
krпlъček
krКmflъček

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

(mКlъček)
mlКdъček
mrnъček
nпmo nъček
nпtepnъček
oЛdelnъček
oЛchodnъček
odpolednъček
okКmžъček
pКmпtnъček
pКrnъček
pernъček
pilnъček
podvodnъček
pomnъček
popelnъček
poustěvnъček
poutnъček
(prost ednъček)
(prstenъček)
půlměsъček
rКtlъček
rohlъček
ručnъček

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

rвЛnъček
sЛornъček
sklenъček
slovnъček
(strпžnъček)
st evъček
svrchnъček
šКtnъček
škopъček
špКlъček
špendlъček
trпvnъček
trojúhelnъček
truhlъček
ú ednъček
úvodnъček
vКlčъček
v eleЛnъček
večernъček
zпpisnъček
(zпp ednъček)
zimnъček
žКloЛnъček
živnostnъček

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

sumeček
sвnoveček
škrпЛКneček
(šňupeček)
štěteček
tКneček
vпleček (odměrný)
věneček
vrКЛeček
ždiЛeček/ždiЛъček

A.I.1.1.4 Základy končící na -ec → -eček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Лoreček
čepeček
čtvereček
h eЛeček
chlКpeček
koЛereček
koneček
kopeček
krКsКveček
lъmeček

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

lъvКneček
mКzКneček
mвsliveček
odstКveček
pitomeče
sКmeček
soЛeček
srneček
stК eček/stК ъček
st Кpeček

Základ ke šňupeček je šňupec (substantivizovaná interjekce *šňup není doložena). Tvar
šňupec však může fungovat jako augmentativum. Deminutivum ždiЛeček může mít i vzácně
základ ždъЛek (viz -ek → -eček).

65

A.I.1.1.5 Základy končící na -ek: → -eček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лifteček
člпneček
doЛвteček
droЛeček/droЛъček
důleček
hrneček/hrnъček
krteček
mКjeteček
mozeček

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

oЛleček
pozemeček
ъzeček
siroteček
snъmeček
svКzeček
šпleček
šпteček
úkropeček

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

úplКteček
vdoleček
zКdeček
zпmeček
zпrodeček
zЛвteček
zlomeček
ždiЛeček/ždiЛъček

Deminutiva hrneček/hrnъček lze vztáhnout jen k hrnek, nikoliv hrnec (oba základy jsou samy
bývalá deminutiva). Deminutivum ždiЛeček má vzácný základ ždъЛek (většinou ždiЛec).

A.I. . . Základy končící na -enec: → -eneček
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЛrКЛeneček
dorosteneček
k ъženeček
mlпdeneček
mrКveneček
nКlezeneček

7.
8.
9.
10.
11.
12.

nespokojeneček
oЛěšeneček
prstenъček (z .)
rozmКzleneček
růženeček
šъleneček

13.
14.
15.
16.
17.

uЛlъženeček
vlКsteneček
vвmвdleneček
vвstrКšeneček
vzЛou eneček

A.I. . . Základ končící na -anec: → -ánek
1.

bratrпnek

A.I.1.1.8 Základy končící na -an: → -ánek
1.
2.

(rКkošпnek)
sk ivпnek

3.
4.

stojпnek
venkovпnek

Pat ilo by sem také ЛoЛпnek a hošпnekĽ jelikož jsou (v syn 2010) doloženy základy boban a
hošКn. Mnohem větší frekvenci než oba „základy“ na -an mají však nederivované tvary bob a
hoch, proto jsou uvedeny u deminutiv se sufixem -пnek.

A.I.1.1.9 Základ končící na -as: → -ásek
1.

(mКňпsek)

2.

volňпsek

Tvar mКňпsek je deminutivum od hovorového mКňКs („manko“). Ve významu „loutka“ je
základovým tvarem spíš mКňпsek a tvar mКňКs by bylo augmentativum (podobně tvrďпsek,
žlu пsek).
Na -пsek končí také deminutivum Лiпsek. Je to zvláštní druh deminutiva od zkráceniny slova
biograf (Лio/Лiпk → Лiпsek).

A.I.1.1.10 Základy končící na -en:→ -ének/-ínek
1.

ostцnek (z .)

2.

plКmъnek/plКmцnek

3.

prКmъnek/prКmцnek

A.I.1.1.11 Základy končící na -al (odvozené od participií → -álek
Jsou to hraniční deminutiva ‒ jejich základy mívají slabší frekvenci, často se vnímají zhruběle
a slova s -пlek proto p ebírají funkci základu.
1.
2.
3.

loudпlek
mlsпlek
nКschvпlek

4.
5.
6.

nosпlek
pКckпlek
st пdпlek

7.
8.

tlКchпlek
žvКtlпlek

ada slov podobně utvo ených základy doložené nemá vůbecĽ proto jsou vedena mezi
kvazideminutivy (kap. I.1.2, bod 2, odst. c).
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A.I.1.1.12 Základy jsou deverbativa na -il, -el nebo -ec: → -ílek
Jen tato deminutiva mají doloženy základy:
1.
2.
3.
4.

Лlouznъlek
čumъlek
chluЛъlek
kutъlek

5.
6.
7.
8.

mКzъlek
rКdъlek
snъlek
spo ъlek

9.
10.
11.
12.

šet ъlek
škrtъlek
zloЛъlek
žvКnъlek.

Jsou to substantivní deriváty od p íčestí sloves (koncovka -il) se změnou kvantity kmenové
hlásky – podobně u -пlek (viz tam). Od všech jsou doloženy základy (vytvo ené konverzí
p íčestí): blouznil, čumil, chluЛil (z .), radil, šet il, škrtil (z .), žvКnil a deriváty snivec
(*sniveček, *snъleček ani jiné tvary nejsou doloženy), spo ivec, zloЛivec.
(3)

Vždвckв si liЛovКl ve velkých slovech, Лвl to chlubil a udatný vejtКhК.

V němčině jim odpovídají expresivní výrazyĽ nikoliv deminutiva:
česky
n mecky
Лlouznъlek ≈ (Mensch) von der schатrmerischen Sorte
chluЛъlek ≈ Prahlhans
šet ъlek
≈ Penigfuchser
Protějšky v angličtině mají podobné struktury: šet ъlek ≈ cheaps bastard, cheapskate. Chybějí
však data.
K ostatním slovům na -ъlek (Лrzdъlek, snКžъlek, žКdonъlek) nejsou doloženy základyĽ proto jsou
uvedena mezi nepravými deminutivy.

A.I.1.1.13 Základy končí na -ín →-ínek
1.
2.
3.

ЛenjКmъnek
(Лojъnek)
Лolestъnek

4.
5.
6.

cherubъnek
komъnek
mou enъnek

7.
8.
9.

stъnek
šulъnek
zdrКvъnek

A.I.1.1.14 Základy končící na -et: → -ítek
1.
2.

droЛъtek
krКpъtek

Sufix základu -et je okrajový a tvo í deverbativa. Deminutivum droЛъtek v InterCorpu (verze
7) není doloženoĽ v korpusu syn je jen 8 dokladů; krКpъtek má v InterCorpu (verze 7) jen
jeden doklad, v SYN (2013) jich je 35 ‒ frekvence v psaných textech je tedy mizivá.
Obě deminutiva stojí syntakticky často ve funkci adverbiaĽ jsou synonymní s trochu nebo
nemnohoĽ ovšem skloňují se (Лez krКpъtku). Sémanticky se jedná o typické kvantifikátory.
Českému krКpъtek (nap . krКpъtek mlцkК) odpovídá v němčině taktéž deminutivum
Schlubberchen (zde Schlubberchen Milch)Ľ což je ovšem spíš hltъk, (dochází tedy ke změně
perspektivy z konzumované látky na činnost). Lze p edpokládatĽ že v jiných kolokacích by
tomu mohlo být podobně s jinými posuny: krКpъtek polцvkв – Löffelchen Suppe, krКpъtek čКsu
– Minütchen. Je to ovšem spekulativní tvrzeníĽ doklady v paralelním (ani jednojazyčném
německém) korpusu nejsou.
Obě slova jsou uvedena také u deminutiv adverbií.
Na -ъtek končí v češtině více deminutiv. Ze synchronního pohledu se ovšem jedná o sufix –ek
a změnu kmenové samohlásky: h Лъtek, (kvъtek - viz poznámka u kvъteček), sešъtek (hovor.),
sk ъtek. (Uvedena jsou pouze slova s frekvencí vyšší než 3 doklady v korpusu SYN (2013).)
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Jako deminutivum může být vnímán také monokolokát servъtek. Pravým deminutivem však
není.

A.I.1.1.15 Základy končící na -oun: → -ounek
1.
2.

(hezounek)
(tupounek)

3.
4.

vrahounek
zrzounek

Základy na -oun: hezoun, tupoun jsou velmi vzácnéĽ proto se jedná od deminutiva hraniční
(naznačeno závorkou). Z těchto jen vrahounek může být považován také za deminutivum se
sufixem -ounek (viz také tam) od základu vrah. Logičtějším je však vztažení k základu
končícího na -ounĽ jak je tomu i u ostatních t í deminutiv.
U všech uvedených slov se jedná jednoznačně o zjemnění základuĽ jak patrné i z protějšků
v jiných jazycích:
česky
n mecky
slovensky
hezounek ≈ junger MКnn, mein hüЛsches, lieЛes peknušiКk
Podobně i zrzounek:
(4)

"Miku, milпčku, Кni nevъš, jКk moc se mi lъЛъš, kdвž se zloЛъš! Ohromně ti to slušъ, zrzounku!"
"Mike darling, I love you so much when you get mad. It goes with your beautiful red hair."
"Mike, Liebling, ich liebe dich so sehr, wenn du аütend Лist. Es pКßt so gut zu deinem schönen roten
Haar."

Ve slovenštině českému zrzounek pak nejčastěji odpovídá rвdzoňkК nebo rвšКňК.

A.I.1.1.16 Základy končící na -ouš: → -oušek
1.
2.

Лěloušek
černoušek

3.
4.

(drКhoušek)
(chocholoušek)

5.

stКroušek

Vedle těchto se slabě zastoupenými základy jsou na -oušek ještě bez doložených základů
svКtoušek, tupoušek, zlКtoušek (viz kvazideminutiva).

A.I.1.1.17 Základ končí na -or → -orek/-ůrek
Ze synchronního pohledu se jedná o p idání sufixu -ek k základu a změnu kmenové
samohlásky -o- na -ů-. Diachronně lze jen u slov p evzatých z latiny23 uvažovat o
sufixu -orek/-ůrek. Deminutiva jsou zde uvedena v samostatné kapitoleĽ neboť se jedná o
celkem homogenní soubor a pokud se vyskytnou dubletyĽ mívají různou frekvencí a zjevně i
jiným deminutivním nábojem.
V zásadě lze íctĽ že všechna maskulina končící na -or včetně proprií24 mohou vytvo it
deminutivum se změnou -o- na -ů-. Většinou bývá jedno častější. Obě varianty jsou doloženy
v korpusu SYN (2013) u následujících (v závorce je pro ilustraci frekvence uveden absolutní
počet výskytů bez ohledu na počet textů):

23
24

Latinské deverbativní sufixy -or nebo -tor: amor, motor, cantor aj.
Vlastní jména jsou zde uvedena jen k ilustraci konzistence změn. Nejsou p edmětem dalšího výzkumu.
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Apelativa:

dvorek (12.řř5) / dvůrek (Ř)
hororek (2) / horůrek (15)
lКvorek (5) / lКvůrek (1)
mКgorek (1) / mКgůrek (1)
monitorek (10) / monitůrek (2)
(elektro)motorkem (2.6Ř4) / motůrek (6Ř)
nпdorek (Ř3) / nпdůrek (7)

netvorek (1) / netvůrek (3)
odporek (1) / odpůrek (1)
souЛorek (11) / souЛůrek (3)
tenorkem (23) / tenůrek (1)
trКktůrek (71Ř) / trКktorek (31)
trezorek (Ř05) / trezůrek (4)

Propria:

BКchorek/BКchůrek
CtiЛorek/CtiЛůrek
Gregorek/Gregůrek
Javorek/JКvůrek

KКntorek/KКntůrek
StiЛorek/StiЛůrek
TпЛorek/TпЛůrek
TiЛorek/TiЛůrek

Tvary pouze s -orek
Apelativa:
amorka
borek
fпЛorek
kompresorek
kondenzпtorek
kondorek
malotraktorek
mezidvorek
mikromotorek
minidvorek
minorek
nпzorek
ouborek
(pahorek)
pastorek
prКporek/prпporek
p ъЛorek
půldvorek
rКdiпtorek

reflektorky
reproduktorek
rotorek
semaforek
stКЛilizпtorek
stimulпtorek
supervizorek
tпЛorek
televizorek
trКnsformпtorek
tranzistorek
tres/zorek
tvorek
úЛorkв
uhorek
únorek
ventilпtorkem
viЛrпtorek
výЛorek

Propria:
Fedorek

Tvary pouze s -ůrek
Doložena jsou jen apelativa:
ЛrКmЛůrek
diktпtůrek
doktůrek
hovůrek, rozhovůrek,
mninirozhovůrek
humůrek

Igorek

Liborek

konektůrek
mКjůrek
netvůrek
oЛzůrek
otvůrek, miniotvůrek
profesůrek

prostůrek
redКktůrek
sochůrek
sotůrek

Varianta s -ů- se v jeví jako citově zabarvenější. Dokládá to podrobnější analýza korpusových
dokladů:
1) Jedná-li se nap . u dublety trКktorek/trКktůrek o „techničtější“ označení v odborných a
publicistických textechĽ pak je zde většinou tvar traktorek, v kompozitu jen malotraktorek25.
Naopak trКktůrek je spíš v beletristických textechĽ v mluveném jazyce.
25

Diskuse o vlivu kompozice resp. determinantu malo- na hláskovou změnu zde nemůže být rozvita.
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2) Označení osob diktпtůrek, doktůrek, mКjůrek, profesůrek, redКktůrek jsou ironicky až
depreciativně zabarvená i bez kontextu.
3) Z automatického výpočtu kolokací je zjevnéĽ že tvary s -ů- mají citovou/evaluativní
konotaci: mКlц, spolehlivц motůrkв; něžný, slКЛý, pochвЛný motůrek; na druhé straně ale
pomocný, elektrický, p ъdКvný... motorekĽ zde tedy pouze sémantické označení velikosti.
4) S body 1)-3) korespondují i protějšky v paralelních textech:
česky
n mecky
motůrek
≈ Motörchen
motorek
≈ kleiner Motor, Hilfsmotor
Domnívám seĽ že p edevším bod 4) jednoznačně definuje princip užívání deminutiv a adí
hláskovou změnu -o- → -ů- mezi zesilující deminutivní prost edky.

Poznámky k pravým deminutivům na -ek
1) Dublety
Dublety s -o- → -ů- u deminutiv od slov končících na -or viz p edešlá kapitola (A.I.1.1.17).
ЛКlяnek/ЛКlonek
Mírně slabší zastoupení (asi 1 : 0,8) má tvar s krátkým -o-.
Německé ekvivalenty jsou shodné pro oba tvary. Stejně se chovají
dublety milonek/miliяnek, mikrofonek/mikrofяnek,
pavilonek/pКvilяnek, salonek/sКlяnek.
ЛrКmЛůrek/ЛrКmЛorek Deminutivum bramborek (maskulinum) se v češtině vyskytuje jen
asi jako starší výraz (je uvedeno v PSJČĽ v korpusech však
nedoloženo) a vzácně na Jižní Moravě (je mně známo z mluvy
okolo Ivančic); vzácný je i tvar v ženském rodě bramborka.
Tvar deminutiva brКmЛůrek je (slabě) doložen v korpusech (v
InterCorpu 7 jen jednou); v plurálu a ve významu „chipsy“ je však
běžný; v němčině tomu odpovídají Chip a Pommes Frittes.
V tomto významu se však nejedná o pravé deminutivum.
kКmъnek/kКmцnek
P evažuje kКmъnek: ř0% výskytů v psaných a 100% výskytů v
mluvených korpusech.
KКmцnek je výraz pouze knižní. V němčině jim (bez rozdíluĽ zda
se jedná o knižní tvar s -ц- nebo běžný s -ъ-) odpovídá nejčastěji
základové slovo Stein, méně často deminutivum Steinchen nebo
Kiesel.
mostek/můstek
Tvar mostek se zjevně víc používá jako deminutivum od most,
odpovídají mu i německé protějšky ≈ Brückel, Brücklein a
kolokační partne i stržený, Лetonový, klenutý aj.
Tvar můstek se vyskytuje spíš v termínech: kКpitпnský, lвžК ský,
nпčelnický, odrКzový, oslъ, p epočtový (= koeficient), skokКnský,
vпžicъ, zuЛnъ aj. (kolokace z SYN (2013)). Českému můstek
odpovídají v němčině nejčastěji kompozitaĽ jelikož se vyskytuje
p evážně jako součást vícesložkového označení: KomКndoЛrücke,
LКndeЛrücke, ZКhnЛrückeĽ pop . termínyĽ kde se německý výraz
opírá o jinou motivaci: Laufsteg, Sprungbrett.

70

plКmцnek/plКmъnek

pramъnek/prКmцnek

schodek/schůdek

vКgяnek/(vagonek)
větцrek/větýrek

vousek/fousek

zпchodek/zпchůdek

Slovo plКmцnek je buď jen knižní (německy pak ≈ Flтmmchen,
Flтmmichen, Lichtlein)Ľ spíš se ovšem vyskytuje jako botanický
termín (Clematis).
Tvar s -ъ- je i v psaném textu (korpus syn2010) asi 40x častější
(podle ARF po odečtení dokladů botanického termínu). Pokud se
jedná o deminutivumĽ jsou protějšky v němčině shodné s protějšky
k plКmцnek.
Oba tvary se chovají shodně s p edešlými (plКmъnek/plКmцnek).
Kolokační partne i obou tvarů jsou stejníĽ tvar s -ц- je knižnějšíĽ
tvar s -ъ- běžnější (podle ARF v korpusu syn2010 asi 8x). Tvar
nemá vliv na německé protějšky. Oběma odpovídá ≈ (Blut)faden,
Quelle, RinnsКl, Bтchlein.
Slovo schodek se používá p edevším v nedeminutivním významu
jako výraz pro „deficit“ ve spojení: rozpočtový, stпtnъ schodek,
schodek nК účtu atp.
Deminutivum od schod je tedy většinou schůdek (kolokace:
kКmenný schůdek, o schůdek výš, sklпdКcъ schůdkв).
Adekvátně jsou diferencovány německé protějšky:
schodek ≈ Defizit, Fehlbetrag, Verlust
schůdek ≈ většinou spíš základy Stufe, Treppe nebo jiné kontextu
odpovídající lexémy Leiter, Schwelle, Landungssteg, pouze z ídka
deminutivum Treppchen (jen 2 doklady v InterCorp 7).
Tvar vagonek je vzácný. V korpusech nedoložen, jen několik
dokladů na internetu.
Tvar s -ц- je o něco běžnější (v psaných textech 0Ľ07 i.p.m. ku 0,02
i.p.m. v korpusu syn2010).
Větýrek v mluvených korpusech a v InterCorpu doložen neníĽ i
když se jedná o tvar hovorovější.
Lze p edpokládatĽ že by tvar neměl vliv na protějšek v jiném
jazyce (něm. Wind, Lüftlein).
Častější je vousek; (fousek je p edevším označení psího plemeneĽ
ale i deminutivum od fous).
Dubleta nemá vliv na německý ekvivalent v němčině ≈
SchКutzЛКrt, SchnurrЛКrt, SchnurrЛтrtchen.
Obě slova jsou velmi z ídkavě zastoupena; tvar dublet nemá vliv
na německé ekvivalenty ≈ Klo, Klosett, AЛort, нrtchen. Závisí
však na době vzniku nebo p ekladu textu (Abort a нrtchen jsou
starší).

Na švu ko ene a sufixu jsou alternativy -e-/-ъ-: droЛeček/droЛъček, hrneček/hrnъček,
stК eček/stК ъček a ždiЛeček/ždiЛъček.
DalšíĽ v InterCorpu cs-de (verze 7) nedoložené dublety jsou (v závorce je uveden absolutní
počet výskytů v korpusu SYN 2013): drdůlek (156) / drdolek (1); snopek (1.400) / snůpek
(10), doktorek (47)/ doktůrek (230), profesůrek (85) / profesorek (1), životek (10) / živůtek
(alespoň jeden - viz (5)). Většina dokladů slova živůtek se vztahuje k části oděvu.
(5)

Voni se lidi tКkв dКleko vъce Лojej, než d ъv. Vъc lpěj nК živůtku…
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(láskové změny
P i tvorbě odvozenin (obecně) dochází často k různým hláskovým změnám. Ty pro
deminutiva podrobně popisuje nap . Neščimenko (1řŘ0) nebo také Šmilauer (1ř71).
V následujících bodech a) - d) jsou shrnuty základní kvantitativní a kvalitativní změny u
doložených (někdy velmi vzácných ‒ označena „z .“) deminutiv a jejich základů.
a) Kvalitativní zm na (bez rozlišení změn hlásek):
ЛrКmЛor → ЛrКmЛůrek
ЛuЛen → ЛuЛъnek
čep → čъpek
drdol → drdůlek
duЛ → douЛek
dvůr → dvorek
frКjer → frКjъrek
hotel → hotýlek
h Лet → h Лъtek
h Лitov → h Лitůvek
h eЛen → h eЛъnek
chlup → chloupek
klep → klъpek
kmen → kmъnek
ko en → ko ъnek
k emen → k emъnek
kůl → kolek
kus → kousek
květ → kvъtek
luЛ → louЛek

lupen → lupъnek
medvěd → medvъdek
mostek → můstek
nпrod → nпrůdek
neЛozez → neЛozъzek
nehet → nehýtek
nos → nůsek
notes → notýsek
oЛchod → oЛchůdek
ostrov → ostrůvek
otvor → otvůrek
plКmen → plКmъnek
plod/t → plůd/tek
podvod → podvůdek
po ez → po ъzek
pruh → proužek
prut → proutek
pupen → pupъnek
emen → emъnek
etěz → etъzek

b) Kvantitativní zm na (bez rozlišení změny):
ЛerКn → Лerпnek
cКp → cпpek
čКs → čпsek
dКr → dпrek
dolКr → dolпrek
fotЛКl → fotЛпlek
hКd → hпdek
hКd → hпdek
hlКs → hlпsek
hrКd → hrпdek
h iЛ → h ъЛek
chlКd → chlпdek

kКhКn → kКhпnek
klКs → klпsek
klid → klъdek
klip → klъpek (z .)
kvКs → kvпsek
list → lъstek
(v)oЛrКz → (v)oЛrпzek
(v)ocКs → (v)ocпsek
osten → ostцnek
ovКr → ovпrek
pivovКr → pivovпrek
pl/rКmen → pl/rКmцnek

p esun kvantity: kпmen → kКmцnek/kКmъnek
p esun kvantityĽ změna kvality: vъtr → větцrek

c) Zm na souhlásky na konci kmene:
Лůh → Лůžek
kolouch → koloušek
smъch → smъšek
hrпch → hrпšek
h ъch → h ъšek

piroh → pirožek
posměch → posměšek
pruh → proužek
roh → růžek
snъh → snъžek

d) Zm na kmenové samohlásky i souhlásky na konci kmene:
ЛКtoh → ЛКtůžek
dluh → doužek
kalich → kКlъšek
kožich → kožъšek
kruh → kroužek

měch → mъšek
oheň → ohýnek
(v)o ech → (v)o ъšek
pelech → pelъšek
plech → plъšek
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ez → ъzek (z .)
sklep → sklъpek
sk et → sk ъtek
snop → snůpek
sruЛ → sroubek
strup → stroupek
st ep → st ъpek
stůl → stolek
stupeň → stupъnek
sud → soudek
štos → štůsek
tet ev → tet ъvek
tunel → tunýlek
uzel → uzъlek
večer → večъrek
věchet → věchýtek
v ed → v ъdek
vůl → volek;
zuЛ → zouЛek
život → živůtek

plКc → plпcek
provКz → provпzek
splКv → splпvek
šКt → šпtek
šet it → šet ъlek
van (z .) → vпnek
venkovКn → venkovпnek
vlКs → vlпsek
vtip → vtъpek
zlКtohlКv → zlКtohlпvek
žlКЛ → žlпЛek
župКn → župпnek

tvКroh → tvКrůžek (z .)
šlКuch → šlКušek
vrch → vršek

prКch → prпšek;
rКrКch → rКrпšek
živočich → živočъšek

V některých p ípadech (z ídka) se vkládá také -j-: pes → pejsek, rвs → rejsek; čКsopis →
čКsopejsek (hovorový signál) nebo -ъ-: kufr → kufъrek.
Hlásková změna je někdy natolik dramatickáĽ že je i pro průměrného rodilého mluvčího
složité poznat p íbuznost alomorfů: bok – Лůček, měch – mъšek, roh - růžek.
U některých výpůjček (zde z němčiny) dochází k netypickým hláskovým změnám mezi
základovým slovem a jeho deminutivem: ešus (nikoliv *esšus) – esšпlek (nikoliv *ešпlek),
froc (z rakouské němčinyĽ nikoliv tedy frac) – fracek (i.p.m. 0,29 v syn2010)Ľ z ídka v psané
češtině i frocek (i.p.m. 0,01 v syn2010).
3) (ovorové tvary
Většina hovorových signálů nesouvisí s utvo ením deminutiva. Signály nesou už základová
slova. Hovorové tvary jsou v seznamech deminutiv uváděny vždy u tvaru spisovného.
a) Tvary s protetickým v-:
voЛrпzek, vocпsek, vo ъšek
V psaném korpusu jsou jen v p ímé eči.
b) Tvary s -ej-:
Лejček, čКspopejsek, strejček, věchejtek
Častější je v psaných textech tvar s -ъ/ý-, v mluvených s –ej-.
Neplatí to pro čКsopejsek, to je častější než čКsopъsek i v psaném korpusu (syn (2013)),
v mluvených nedoloženo. Signál hovorovosti -ej- je zde specifický pro deminutivní tvarĽ u
základového slova není.
Tvary čКspopъsek, věchejtek jsou doloženy pouze v syn (2013).
Základ věchet je historicky utvo eno z ejmě starým sufix -et, podobně snad i loket, nehet
(srov. Machek 1997:338 a 394).
4) Polysémie / překryv s kvazideminutivy
Velkou skupinu neostrých deminutiv tvo í odvozeniny od slovesných participií končící
na -ъlek, -пlek: fňukпlek, hopsпlek atd. Problematiky těchto činitelských jmen si všímá též
Dokulil (1962:88-89) a uvádí:

nelze dob e vždy rozhodnoutĽ kdy je základní činitelské jméno v PS pouze nedoloženo a kdy jde o
p ímé odvození deminutiva od slovesa. Nelze ovšem ani odmítnout možnostĽ že nedeminutivní útvar
vznikl až od útvaru deminutivního zpětnou derivací.

TamĽ kde je doloženo v korpusu syn aspoň 5 dokladů „základového“ slova, je tvar za azen
mezi pravá deminutiva, jinak je mezi kvazideminutivy. Pro všechna platíĽ že mají velmi
nízkou frekvenci.
Polysémie (méně často homonymie) vede k tomuĽ že některé odvozeniny musejí být uvedeny
jak mezi pravými deminutivyĽ tak i mezi kvazideminutivy. Jedná se p edevším o následující
deminutivní tvaryĽ které p edstavují výběr z těch nejfrekventovanějších na -ek:
buben → bubínek
Deminutivum bubъnek má oproti základu buben lehce odlišnou distribuci. Z konkordancí je
zjevnéĽ že v určitém kontextu není možné použít základní tvar - nap . spojení *dětský ЛuЛen
doložen není. Lemma dětský a buben nevytvá ejí kolokaciĽ jak je patrné z dokladů (6).
(6)

slвšet Кž dětské nКdšenъ pro bubny, nК něž je hrпno (ReflexĽ č. 4ř/2001)
V dětském domově znělв bubny К vonělo cukrovъ. (Deníky BohemiaĽ 20. 12. 2004)

Z pohledu německých ekvivalentů (7) můžeme s obez etností mluvit o celkem jednoznačném
rozlišení:
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česky
buben
ЛuЛъnek

≈
≈

n mecky
Pauke
Trommel.

Obě ekvivalence byly zkontrolovány na datech korpusu InterCorpu (7) – dohromady asi na
100 dokladech a v programu Treq ‒ a to i v opačném pohledu: německému Pauke vždy
odpovídá bubenĽ ovšem Trommel je buben i ЛuЛъnek v závislosti na kontextu.
n mecky
česky
Pauke
≈ buben
Trommel ≈ buben, ЛuЛъnek
Koncentrovaně a v kontextu to je zjevné z paralelních pasáží (7).
(7)

Die Affen schlugen Кuf die große Pauke , rumpelten auf der Trommel , bliesen ins Blech und pfiffen die
Kladinette .
Opice t ъskКlв do velkцho bubnu, ramplovaly na bubínek, foukКlв do plechů К pъskКlв klпdвnet.
(Poláček)
-Der Кndere, ein sвmpКthischer elegКnter junger MКnn, jetzt Кllerdings ein аenig müde und verdutzt,
sitzt der Band sehr nahe, betrachtet sie mit Argusaugen, immer bereit, auf die dreiundzwanzig Jungen
mit GitКrren, Trompeten, SКбophonen, kleinen und großen Trommeln loszustürzen.
Druhý - elegКntnъ, sвmpКtický mlКdъk, teď trochu unКvený К vвjukКný, sedъ velmi Лlъzko hudeЛnъků,
sleduje je ost ъžъm pohledem, je stпle jКkoЛв p iprКvený vвrКzit k těm t iКdvКceti mlпdencům s
kytarami, trubkami, saxofony, bubny a bubínky. (Adla)

Ve spojení a ve významu ušnъ ЛuЛъnek, ЛuЛъnek revolveru a „kamna“ se nejedná o
deminutivum (viz dál kap. A.I.1.2).
člun → člunek
Deminutivu člunek má v InterCorpu ekvivalenty: Boot, Schiffchen, Kahn. Jako nepravé
deminutivum (tkКlcovský člunek ≈ Schütze, WeЛerschiffchen) v korpusu doloženo není.
hпk → hпček
Zhruba polovina výskytů slova hпček je ve frazému něco mп hпček. Další častá spojení je
rвЛп ský hпčekĽ což také není pravé deminutivum.
h ebec → h ebeček
Deminutivní tvar h eЛeček má zjevně funkci specifikační, označuje mládě. V němč. ≈ junger
Hengst, junges Pferd.
h eben → h ebínek
Jako pravé deminutivum se vyskytuje p edevším v kolokacích perle ový h eЛъnek, kКpesnъ
h eЛъnek (≈ Kamm, Kтmmchen (z .))Ľ ale i p eneseně: kohoutъ h eЛъnek a h eЛъnek vln.
Základy kohoutъ h eЛen (≈ Kamm) i h eЛenв vln (≈ Schaumkrone – v němč. jinak
motivováno) jsou v korpuse taktéž doloženy. V základovém tvaru je častější h eЛen vlnв
(oproti h eЛъnek vlnв), s deminutivem je častější kohoutъ h eЛъnek než kohoutъ h eЛen. Jako
nepravé deminutivum a běžnější je slovo h eЛъnek ve frazému srКzit někomu h eЛъnek /
spКdnul h eЛъnek.
kahan → kahпnek
Jako deminutivum od kahan se kКhпnek vyskytuje velmi z ídkaĽ v němčině mu pak odpovídá
≈ (нl)Lтmpchen, LКmpe, Licht. Vyskytuje se mnohem častěji ve frazému mъt nК kКhпnku.
klep → klípek
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Tvar klъpek je homonymum deminutiva od klep a klip. V korpusu InterCorp (verze 7) jen jako
deminutivum od klep (něm. ≈ Geschатtz), v korpusu SYN (2013) také (z ídka) jako
deminutivum od klip.
koberec → kobereček
Deminutivu od koberec v němčině odpovídá ≈ Teppich, kleiner Teppich, Vorleger nebo i
Brücke (metafora). Deminutivum od Teppich není v němčině běžné. Doloženo jen několik
málo dokladů Teppichlein, Teppichchen a rakouského tvaru Teppicherl na internetu (v
korpusech DeReKo nedoloženo).
Ve spojení jъt/pozvat nК koЛereček má deminutivní tvar platnost základu. Německy tomto
odpovídá jmdn. (zu sich) zitieren (lКssen), zum Gesprтch einlКden. Pokud je zde nahrazeno
základovým tvarem koberecĽ může být vnímáno spíš jako augmentativum (8).
(8)

"Jп kdвЛвch měl tКkovцho ministrК vnitrК, neЛo pod koho to spКdп, tКk si ho pozvu na koberec a
neskutečným způsoЛem ho se vu, protože to nenъ možnц tКkto dělКt," dodКl KКsКl.

Dokladů podobných (3) je v korpusu SYN (2013) několik málo. Paralelní doklady
v InterCorpu (verze 7) chybí.
kohout → kohoutek
Častější než deminutivum od kohout je výskyt tvaru v (technických) terminologických
spojeních plвnový, vodovodnъ kohoutek. Pouze u pistole jsou doloženy (v korpuse syn) oba
tvary: kohout i kohoutek pistole. (Lze p edpokládatĽ že kohout pistole je odbornější termín.)
konec → koneček
Z kolokačních výpočtů vyplýváĽ že se obě slova celkem z etelně diferencují: konec se užívá
p evážně ve spojení s udáním času (konec roku) nebo místa (konec ulice)Ľ kde nemůže stát
deminutivum; koneček je spíš nějakého (menšího) p edmětu nebo části: koneček prstů, vlКsů,
choЛotu, cigКret, nervů (jiná nejsou InterCorp verze 7 doložena), v SYN (2013) navíc ještě
nehtů, ocКsu, Кs, ušъ, tвče (nejsignifikantnější výskyt). V němčině slovu koneček odpovídá
Spitze, Ende, avšak žádné deminutivum.
kopec → kopeček
Částečná diferenciace je vidět z protějšků s němčinou: kopec ≈ Berg, Anhöhe, kopeček ≈ spíš
Hügel a deminutiva Hтufchen/-leinĽ pokud se jedná o „nakupení hmoty“. Ve smyslu „dávka“
zmrzlinyĽ majonézy apod. je však deminutivní tvar kopeček neutrální základ (něm. ≈ Kugel
Eis) a kopec má funkci augmentativní.
ko en → ko ínek
Běžnější je ko ъnek vlКsů, tuhý ko ъnekĽ doloženy jsou v tomto spojení i základové tvaryĽ jsou
však méně časté.
Kozпk → Kozпček/kozпček
Z ídka se jedná o zdrobnělinu národnostního jména (něm. v nemnoha dokladech ≈
Kosakchen). Deminutivním tvarem kozпček se většinou označuje tanec (něm. ≈ Kasatschok).
kus → kousek
Oba tvary jsou typické kvantifikátory s částečně shodnými kolokačními partnery:
kus: pКpъru, nпЛвtku, mКsК, chleЛК, cestв, většinou také s intenzifikátorem velký. Těsné
spojení: kus eči.
kousek: pКpъru, mКsК, krпjetĽ často také s intenzifikátorem mКlý. V idiomu husКrský kousek
není pravé deminutivum.
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límec → límeček
Deminutivu odpovídají i ekvivalenty v něm. Krтgerchen, rakousky taky Kragerl (Hašek:
Švejk)Ľ časté jsou protějšky Kragen. Pokud je ovšem v němčině kleiner Kragen (winziger
Kragen nedoloženo)Ľ znamená to spíš „bez límečku“ nebo „stojací límeček“. Deminutivní tvar
lъmeček je většinou ve spojení Лъlý lъmeček ve významu „ú edník“ a není zde pravým
deminutivem.
lub → loubek
Základ lub je v současné češtině více méně už jen monokolokát ve frazému mъt zК luЛem.
Slovo lub (podle SSJČ „úzký tenký proužek d eva“) se užívá jen v odborné terminologii
(košíká ů aj.).V běžném jazyce se používá spíš deminutivní forma (9).
(9)

... К zКtъmco sprКvovКl krosnu, z loubků splцtКnou nůši nК zпdК, hovo ili o mně...
...und атhrend er eine Lischke repКrierte, einen Кus Span geflochtenen TrКgekorЛ, sprКchen sie üЛer
mich,... (Lenz: Vlastivědnц muzeum)

motýl → motýlek
Deminutivní tvar motýlek je buď pravé deminutivum od motýl (hmyz) nebo běžné označení
vázanky. V této funkci nemívá tvar základu. Doklad (10) je jediný v korpusu SYN (2013).
(10)

…většinК mužů zКčКlК po vlКku korzovКt v oЛlecъch s motýlem, К někte ъ dokonce v frКcъch.

oh ívпk → oh ívпček
Základ oh ъvпk se používá p edevším v odborných textechĽ oh ъvпček by tedy mohlo postupně
zaujmout pozici neutrálního základu. Chybí však data.
pпr(ek) → pпreček
Tvar pпreček je homonymum dvou deminutiv: od pпr (viz sufix -eček) a pпrek. Deminutivum
od pпr ≈ něm. Paar nebo Pтrchen. Slovo pпrek („uzenina“) deminutivum není ≈ něm. Wurst,
Würstchen.
samec → sameček
V odborné terminologii u vyšších/větších zví at a v hovoru spíš derogativně (11) se užívá
základové slovo.
(11)

Kdвž Лвl FrКnk skoro u vozu, zКslechl zpozК domu hlКsв – ženskц hlКsв – К rozeznКl nКdпvkв К hekпnъ.
Vвkročil podцl domu zК zvukв К čekКl, že uvidъ, jКk se tКm vвЛъjъ nějКký Кgresivnъ samec. Mъsto toho
Кle spКt il, jКk tКm spolu zпpКsъ dvě ženв (syn2015).

Deminutivní tvar je běžnější u menších zví at (ptáciĽ hmyz atd.) a v hovoru.
Mezi č. a něm. zde dochází k lexikální divergenciĽ neboť něm. nemá obecný výraz
v nedeminutivní formě pro samec ≈ Hengs, mтnnliches Tier, ale taky často Mтnnchen,
v p íp.Ľ že se jedná o „lidské samce“Ľ pak taky Kerl(e), Mann, Mannsbild (v derogativním
kontextu), a taky podle druhu: Bock (Antilopenbock), Hengst, Hirsch (viz také dál sКmičkК);
sКmeček ≈ něm. většinou Mтnnchen.
schod → schodek
Z kolokačních analýz plyneĽ že schodek se používá p edevším ve smyslu „deficit“.
Deminutivum od schod je častěji schůdek (viz výš)Ľ nicméně nap . v kostele Sv. Jakuba
v Brně je cedule s nápisem Pozor schodek!Ľ zjevně s funkcí jen sémantickou. Mohlo by se
jednat i o regionální specifikum.
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strпžník → strпžníček
Deminutivum od strпžnъk se vyskytuje velmi z ídka. Tvar strпžnъček je nejčastější ve spojení
Кndělъček strпžnъček.
sta ec → sta eček
Deminutivum je v textech celkem hojně zastoupeno. Tvar stК eček má na jihovýchodě
Moravy nulovou konotacíĽ je synonymem k děd, dědeček.
sumec → sumeček
Deminutivum od sumec je vzácné. Většinou je deminutivním tvarem označen druh ryby
(sumeček černý, Кmerický atd.)Ľ sufix zde má tedy funkci specifikační.
vпlec → vпleček
Základní tvar je spíš technický termín a označuje větší p edměty. Kolokační partne i: pКrnъ,
objem, palivo atd. Deminutivní tvar označuje p edměty stejného tvaru jako vпlecĽ ale menší:
vпleček nК nudle, mКsпžnъ vпleček. Protějšky v němčině: Nudelholz, zylindrisches Stück,
Zylindr, Rolle, Walze, Stange, Schaft, ale i StтЛchen.
vlk → vlček
Deminutivum je podle kolokací většinou proprium (p íjmení), dál hra (káča) a druh psovité
šelmy (vlček etiopský). Jen velmi z ídka deminutivum od vlk.
vrub → vroubek
Jako deminutivum k vrub je málo časté. Nejčastější výskyty obou slov v současné češtině jsou
ve frazémech: jъt nК vruЛ někoho/něčeho; mъt u někoho vrouЛek.
živпk → živпček
Základ živпk je univerbizace spojení koncert nК živo. Z poslechu (p edevším rockových)
rozhlasových stanic jsou známa i deminutiva takového koncertu živпček - většinou se jedná o
menší koncert. Deminutivní tvar je také součástí frazémů nepotkКt/nikde nenъ (Кni) živпčkК.
žlab → žlпbek
Základ žlКЛ: kolejový, okКpnъ/okКpový je spíš odborný termín a je větší. Německy mu
odpovídá nejčastěji Trog. Je však (v beletrii) doloženo i kolejový žlпЛek.
Deminutivní tvar žlпЛek: v chodnъku, u schodiště - je menší. V němč.: Rinne, оЛerlКufrinne,
Ablaufrinne.
Ke všem uvedeným deminutivům existuje základ a jsou alespoň jednou doložena v kontextu,
kde mají funkci evaluativníĽ proto se jedná o deminutiva pravá. Některé základy mají ovšem
velice slabou frekvenci a stojí už na hranici k nepravým deminutivům. Mezi pravá deminutiva
jsou za azena ta sufigovaná slovaĽ jejichž základ má v SYN (2013) frekvenci vyšší než 5 a
výskyt alespoň ve dvou různých textech (viz i kap. k metodice práce).
Základy s nízkou frekvencí lze v některých p ípadech považovat za jakási implicitní
augmentativa (čísla v závorkách jsou absolutní počty dokladů v korpusu SYN (2013)):
kloc (2), kulihrach (1), rпf (21), sak (61) oproti sпček (p es 12.000)Ľ štrпf (37)Ľ pop . se jedná
o slovo vyloženě knižní: van (kolem 20) od vпnek.
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A.I.1.2 Kvazideminutiva s -ek
Mezi pravá deminutiva vytvo ená sufixem -ek nepat í následující skupiny slov:
1) Terminologizovaná deminutiva
Jsou to slovaĽ ke kterým existuje (nebo existoval) v češtině základ ovšem vztah mezi nimi
nelze považovat za modifikační. Jedná se většinou o metaforický nebo metonymický p enos
významu. Část z nich byla zmíněna v p edešlé kapitoleĽ oddíl 4) „Polysémie/p ekryv
s kvazideminutivy“. Slova jsou azena abecedně. Normálním ezem je uveden význam,
kurzъvou kolokační partne iĽ pop . za ≈ německé ekvivalenty.
bobek
ЛrКmЛůrek
ЛuЛъnek
Лůček
cпpek
čъpek
člпnek
doušek
drobek
důlek
fousek
hranolek
hrotek
h eЛъnek
janek
kКhпnek
kКnпlek
kolek
koutek
kozпček
krček
kvпsek
ledek
mlýnek/mlejnek
motýlek
můstek
o ъšek
otКkпrek
pпsek
pпsek
pešek
prпšek
пdek
schodek
sloupek
smъšek
splпvek
srpek
stпnek
strojek
stroužek
šКšek
šпtek
štъtek
titulek
tvКrůžek
týpek

nejčastěji ve frazému d epnout si nК Лobek
ve významu „chips“
malá kamna; u revolveru; ušnъ Лubínek
jídlo; vztah s bok v současné češtině již set ený
nemá základ (souvislost s cap = ná ečně kozel není)
medikamentĽ dále jako součást anatomických a botanických termínů děložnъ, pКtrový čъpek
kratší text (nemá základ) ≈ Artikel, Absatz, Aufsatz
od základu diferencovánoĽ souvislost s duch set ená
pouze okasionálně může být drob ve významu „malý kousek něčeho“.
od základu diferencovánoĽ souvislost s důl set ená
druh psa; od základu diferencovánoĽ souvislost s vous zjevná
ЛrКmЛorový hrКnolek; od základu hranol diferencovánoĽ souvislost však je zjevná
v současné češtině nemá základ
od základu diferencovánoĽ souvislost s h eЛen zjevná
jen jako monokolokát Лýt z něčeho jКnek
jen ve frazému mъt nК kКhпnku
slzný kКnпlek; od základu kКnпl diferencovánoĽ souvislost může být ještě zjevná
od základu kůl diferencovánoĽ souvislost zjevná není
koutek okК, úst; od základu kout diferencovánoĽ souvislost může být ještě zjevná
tanec; od základu k(K)ozпk diferencovánoĽ souvislost zjevná
(děložnъ) od základu krk diferencovánoĽ podobnost zjevná
od základu kvas diferencovánoĽ souvislost zjevná
od základu led diferencovánoĽ souvislost zjevná není
od základu mlýn diferencovánoĽ souvislost může být ještě zjevná
od základu motýl diferencovánoĽ podobnost je zjevná
kКpitпnský, odrКzový, zuЛnъ
ve smyslu „problém“ většinou jen deminutivum
motýl
kКlhotový; od základu pпs diferencováno
„mladý muž; vztah se základem neprůhledný
pravděpodobně od vlastního jména Petr (srov. Machek 1997:446)Ľ souvislost nezjevná
„léčivo“Ľ od základu prach diferencováno
typografický a jiný termínĽ od základu пd diferencováno
„deficit“; od základu schod („negativní rozdíl“) diferencováno
novinový sloupek; od základu sloup diferencováno
metonymický p enos z deminutiva od smъch na osobu nebo postavu
rвЛп ský splпvek; od základu diferencováno (nebo od (s)plavitĽ tudíž není deminutivum)
srpek měsъce; metaforaĽ nemá základ
kiosek; jako deminutivum ke stan není doloženo
holicъ strojek; označení malého p ístroje/p edmětuĽ nemůže mít základové slovo
stroužek česneku; od základu struk (Rejzek 2001:607) diferencováno
„Z ejmě zdrobnělina od šКch, ‚šachová figura’“ (Rejzek 2001:625)
původně „kus šatuĽ ošacení“; v současné češtině nemá základ
kousek papíru/fólie k popisu/označení (krabice apod.); od základu štъt diferencováno
v televizním po adu/filmu ≈ Untertitel, Ab-/Vorspann; od základu titul diferencováno
specialita z tvarohu; od základu tvaroh diferencováno
mužĽ většinou podivín; základ typ nedoložen
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ubrousek
vпnek
večъrek
vroubek
vzorek
živůtek

„servítek“Ľ jako deminutivum k ubrus nedoloženo
základ van jen poeticky s minimální frekvencí
motivace od večer zjevnáĽ diferencováno
v idiomu mъt u někoho vrouЛek
od základu vzor diferencováno
část oděvu; souvislost se základem život set ena

Dále sem pat í slova z následujícího oddílu 2)Ľ p edevším body a)Ľ b) a g).
2) Základ má minimální frekvenci nebo neexistuje vůbec
Deminutivní tvar p ebírá v běžném užití funkci slova základového (pokud někdy existovalo a
nevzniklo zpětnou derivací). Je spornéĽ jak slova vznikla. Týká se to ve velké mí e odvozenin
od verb a adjektiv, z ídka od víceslovných spojení (vlпčъ moudъ / jeho hnъzdo p ipomъnп vak
jКk moudъ → moudiv(l)пček). Pokud lze p ipustitĽ že se jedná o deminutivní sufix -ek
p ipojený k jinému mutačnímu sufixuĽ tak jsou to následující skupiny slov a)-g):
a) Slova končící na -пček:
ledňпček
loupпček
louskпček
moudiv(l)пček
nКpъnпček
novпček
plКvпček
rýsovпček
špekпček
umъrпček

botanický a potraviná ský termín
potraviná ský termín
běžné kuchyňské náčiní
botanický termín
kancelá ská pot eba; od základu diferencováno
základ ve významu „nový p íchozí“ má minimální frekvenci
jen jako pohádková bytost (a metafory)
kancelá ská pot eba
potravina
druh zvonu

Vedle těchto ještě milпček a utъkпčekĽ u nichž „základy“ (*milпk, *utъkпk) nejsou doloženy.
K milпček se sice nabízí vztáhnout milec, ale to v současné češtině není. Jejich legitimace
mezi nepravými deminutivy tedy mezi lexémy s určitým signálem diminuce je způsobena tímĽ
že zakončení je shodné se sufixem -пčekĽ a tem má v češtině funkci jen deminutivní (viz tam),
mluvčí je často za pravá deminutiva považují.
K ostatním uvedeným tvarům existují základové tvary na -пk nebo -пč: ledňпk, loupпk,
louskпč/louskпk, rýsovпk. Tyto pak fungují p evážně jako augmentativa (12) nebo odborné
termíny (13):
(12)

… К vвznКčovКlК se pronikКvě v eštivým hlКsem К smъchem p ipomъnКjъcъm
sk ehot ledňпka oЛrovskцho.

(13)

NКЛъdneme kdвsi tвpickц pečivo - KКrlovКrský loupпk - tukový rohlъk

Jen v odborných textech se vyskytují také nКpъnпk, plК/ovпk, rýsovпk.
Některé desufixace jsou vyloženě okasionálního charakteru. Nap . tvar moudivпk k
moudiv(l)пček doložen jeĽ ovšem jen jako útvar do rýmu nebo aliterace ve více méně
pornografických kontextech (doklady jsou dohledatelné v korpusu SYN (2013)).
Podobně okasionální je také špekпč v parodii na známou filmovou píseň: „Což takhle dát si
špekáč“ (doklady na internetu) nebo jako augmentativum ke špekпček (korpus SYN (2013)).
b) Slova končící na -eček
ho eček
kopeček
(koreček)
psineček
sumeček:
vпleček
vrКneček

druh rostliny
zmrzlinв, šlehКčkв
nádoba na pásu
rostlina
druh ryby
nК nudle, nК mКlovпnъ atp.
rostlina; (Selaginella: vrКneček sivý); nelze synchronně vztáhnout k žádnému základu
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V současné češtině existuje stále slovo korec (2Ř1 výskytů v korpusu SYN (2013))Ľ ovšem
vesměs jako historismus. Základ i deminutivum koreček pat í svojí frekvencí spíš na periferii
češtiny.
c) Slova končící na -пlek
fňukпlek
hopsпlek
koukпlek
koumпlek
krcпlek
krpпlek
neurvпlek
neznпlek
ospпlek
pisпlek

d) Slova končící na -ílek
Лrzdъlek

pъskпlek
povъdпlek
prchпlek
smъtпlek
spěchпlek
šimrпlek
šňupпlek
šoupпlek
šourпlek
šoustпlek

štěЛetпlek
štěkпlek
švihпlek
tikпlek
všeznпlek
všъmпlek
vtipпlek
vвchвtrпlek
vвmetпlek
vzdвchпlek

snКžъlek

žКdonъlek

Možnost vytvo ení deverbativního substantiva na -пlek, -ъlek je v zásadě neomezenáĽ nehledě
na toĽ jestli existuje i derivát na -al/-il. Jedná se o slova expresivníĽ většinou s negativní
konotací (14).
(14)

"V cizině sice mКjъ tКkц zпcpв, Кle mпm dojem, že nejsou tКk strКšnц, že jъzdК i v tКkovц koloně vъce
odsejpп. TКdв se Кle vždвckв nКjde nějКký brzdílek, který kolonu prКktickв zКstКvъ," mъnъ MorКvec.
(Mladá fronta DNESĽ 12. ř. 1řřŘĽ Korpus syn)

Pokud je doložen základ k těmto tvarůmĽ jsou uvedeny mezi deminutivy (1.1.12 Základy jsou
deverbativa na -il, -el nebo -ec: → -ъlek).
Slova mají velmi slabou frekvenci.
e) Slovo končící na -ítek
Sem pat í pouze monokolokát servъtek k cizí bázi serv-. Vyskytuje se jen jako součást
frazémů nebrat si servъtkв, bez servъtků.
f) Slova končící na -пnek
Лochпnek
krКjпnek
milпnek

otesпnek
otloukпnek
otrhпnek

sedпnek
škuЛпnek
usmrkпnek

Tato slova lze jen podmínečně vztáhnout k doloženým základům na -an (bochan, krajan)
nebo -ec (otrhanec, usmrkanec). „Základy“ buď fungují jako augmentativa nebo mají význam
ke slovu s -пnek za hranicí modifikace.
K žádnému základu nelze vztáhnout:
červпnkв

dýchпnek

mКzпnek

Zakončení -пnek má zjevně podobnou expresivní funkci jako -пček, -пsek (viz tam).
g) Slova končící na -пsek
Лělпsek
(dělпsek
mКňпsek
modrпsek
oЛlпzek
tvrďпsek

druh motýlu
okasionalismus - viz (10))
druh loutky
druh motýlu
viz další strana
druh klobouku
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volňпsek
žlu пsek

hovorově (univerbizací) volný lъstek
druh motýlu

Většina těchto derivátů jsou deadjektiva (nositelé vlastností), jen mКňпsek vzniklo podle
Rejzka (2001:361) od substantiva †mКňКs,

…stč. ‚panákĽ figuraĽ modla’. Původ nejistýĽ snad z domáckého MпňКĽ jež bylo za Husitství pejorativně
p eneseno na sošku Panny Marie.

V odborné loutkoherecké terminologii se výraz mКňКs stále užívá. V obecné mluvě funguje
spíš jako augmentativum. Homonymní hovorové mКňКs („manko“) by však bylo slovo
základovéĽ pokud by bylo doloženo deminutivum mКňпsek ve významu „malé manko“.

Podobný vztah by byl u homonym tvrďКs („tvrdý muž“) → tvrďпsek (deminutivum od „tvrdý
muž“); tvrďпsek („tvrdý klobouk“) → tvrďКs (augmentativum k „tvrdý klobouk“)
Z deadjektivní ady vybočuje taktéž zjevně p ekladatelská licence dělпsek. Netypickým
tvarem p ipomínajícím deminutivum p ekladatel kompenzuje pasáž v dialektu (15):
(15)

"Moje mКmkК se do toho vůЛec nemohlК vprКvit, protože v jъdelně jedli všichni rekreКnti pohromКdě,
voЛвčejný dělпsci jКko můj tК kК, Кle tКkв ú ednъci, К dokonce pКrtКjnъ pohlКvп i.
„MКine MКmК hКt sich jКnich Кinkriegen jekonnt, аeil nтmlich im Spaisesaal alle Urlauber
durchainander jesessen ham, ainfache Arbaiter wie main Papa, aber och Beamte ond Parteibonzen
sogar. (Grass: Jako rak)

Obecně lze z ídkavé tvary odpovídající základům těchto kvazideminutiv považovat spíš za
augmentativa (dělňКs, tvrďКs, volňКs, ale i mКňКs - viz výš).
Na druhé straně se nesporně jedná o slova emotivně zabarvenáĽ k deminutivům mají blízko.
Odpovídají tomu expresivníĽ nikoliv však jednoznačně deminutivní německé protějšky
odvozené sufixem -ling nebo metaforické protějšky českého žluťásek:
česky
n mecky
Лělпsek
≈ Weißling
modrпsek ≈ Blтuling
žlu пsek
≈ gelber Schmetterling, der Schwefelgelbe, Zitronenfalter; dál také
onomatopoické KükenĽ ale i skutečné deminutivumĽ ovšem
s metonymickým p enosem (16)
(16)

Za dlouho, Кspoň si mвslъm, eklК: - Na -, К vrпtilК mi žluťпska,…
NКch einer Weile, so meinte ich аenigstens, sКgte sie: »NК«, und gКЛ mir dКs Gтnslein zurück,…
(Gruša: Dotaznъk)

Problematické za azení má slovo oЛlпzekĽ které se d ív také psalo oblasek, čímž byl vztah
k adjektivu oЛlý z etelnější. Tvo í buď samostatnou podskupinu slov končících na -пsek (jako
deadjektivum)Ľ nebo pat í mezi substantivní deverbativa na -ek. Neshodnou se na tom ani t i
etymologické slovníky: Machek (1997:405) uvádí pův. obhlпzek, tedy od hladit. Pak je i jasná
změna d → z, sufix tedy -ek. Holub (1937:177) oЛlпzek vztahuje k adjektivu oЛlý
s odůvodněnímĽ že se psalo oЛlпsek (13). Rejzek považuje původ za nejasnýĽ uvádí: „d íve i
oЛlпsekĽ stč. oЛlпtek. Nejspíš od oЛlý“ (2001:419). V diachronním korpusu oblasek není
doloženoĽ pouze jednou oЛlпtek (17).
(17)

pКznohtв nяh jeho jКko oblпtek К kolК jeho jКko ohromК Лú ě , vпnie jeho jКko lvovц. (P eklad
Proroků IzaijášeĽ JeremiášeĽ DanielaĽ konec 14. stol.)

V synchronním korpusu je několik dokladů oЛlпsek v různých textech:
(18)

jКko Лвch se Лвl pono il pod vodu К hledКl oblпsek.
… dvК oblпsky k emene К zКk esКl jsem s nimi trochu jisker
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… sЛъrпm ЛКrevnц mušličkв mezi oblпsky modrКvými neЛo plКvými…
Vem oblпsek К hoď jej po vodě.
… К je mu k plпči, vodК zКse žКlovКlК nК oblпsek, že ji tlКčъ.

Většinou jsou to poetičtěji laděné texty. Tvar oЛlпzek jednoznačně p evažuje.
Na druhé straně pro deminutivní povahu slova oЛlпzek svědčí i ojedinělý výskyt „základu“
oblaz (19). Mohlo by ovšem plnit funkcí augmentativa.
(19)

…mпchl rukou pКn Inkognito К zvednutý oblaz si uložil do kКpsв zКhrКdnickц zпstěrв.
(T ešňák: Evangelium a ostružina)

Protějšky v jiných jazycích jsou různé.
česky
n mecky
oЛlпzek
≈ Kiesel; Kieselchen, kleiner Stein, Geröllbrocken

anglicky
pebble, shingle

V něm. (většinou plurál) odpovídají deminutivum na -el: Kiesel nebo -chen: KieselchenĽ pop .
jiné tvaryĽ které českým deminutivům běžně odpovídají: kleine Steine, Geröllbrocken.
V angličtině je drobnost vyjád ena lexikálně.
h) Slova končící na -oušek
svКtoušek

tupoušek

zlКtoušek

I k těmto kvazideminutivům jsou „základy“ svКtouš a zlКtouš okasionální jevy (doklady jen
na internetu). Tupoušek je botanický název (Medinilla magnifica) exotické pokojové květiny
z Filipín. Základový tvar *tupouš doložen není.
3) Historická deminutiva
Slova byla původně pravá deminutiva. Ta však p evzala stěžejní roli označení dané entity a
základy vym ely buď úplněĽ nebo témě úplně (mohou se v jazyce marginálně vyskytovat).
čъžek
hrnek
ježek

sýček/sejček

krtek
pКpoušek
prýmek

Základy †čъž, †hrn/g rn , †jež, a †krt už vym ely. Základové slovo prým v moderní češtině
zjevně také není (žádný korpusový doklad)Ľ PSJČ a SSJČ ho však ještě uvádějí. Termíny
papouch a sýc existují v odborné mluvě zoologie.
U dalších není zcela jasnéĽ zda základ v češtině existoval – týká se to p edevším těchto
výpůjček z jiných jazyků:
dКlКmпnek
fěrtůšek
floutek
fracek

klacek („mladík“)
klůcek
racek
šпlek („hrnek“)

škopek
šoufek („legrace“)
verpпnek

Existuje-li v současné češtině (kvazi)základové slovoĽ je jeho výskyt silněn omezen ‒
v korpusech to jsou vesměs hapaxyĽ mohou se však vyskytovat v profesní mluvě nebo jindeĽ
více méně mimo centrum slovní zásoby: nap . dКlКmпn: pekárenský termín, verpпn (20) se
(z ídka) vyskytuje i v beletrii:
(20)

A tКk tКm tКk seděli nК dvojitцm verpпnu ve čtв ech jКko t i mušketý i. (T ešňák: Evangelioum a
ostružinК)

V p íkladu (20) může verpпn plnit funkci augmentativa. Podobně také v určitých kontextech i
čъž, papouch, sýc.
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4) Složeniny obsahující deminutivum:
Některá slova z tohoto souboru mohou mít základový tvarĽ pokud je doložen je to spíš hapax
(tichošlКp - v SYN (2013) jen 1 výskyt)Ľ nebo má jiný význam: ke zlКtohlпvek existuje základ
zlatohlav, ovšem pouze ve smyslu „tkanina“. Pokud by byl základ (více méně spontánně)
vytvo enĽ jednalo by se spíš o augmentativumĽ resp. derogativní význam. Podobně holobrad
či pahrb.
čtв lъstek
dvojdomek
fotočlпnek
holoЛrпdek
holomek
letohrпdek

levoЛoček
mezičlпnek
mezititulek
pahorek
pahrbek
pamlsek

pero ъzek
svКtostпnek
tichošlпpek
trojlъstek
zlКtohlпvek

Mezi složeninami jsou uvedena i slova se sémanticky výrazným prefixem pa- označujícím
nepravostĽ náhražku: pahorek, pahrbek, pamlsek (viz bod 3) u nedeminutivní modifikace, kap.
A.I.1.4).
Výjimku v kategorii kompozit p edstavuje podtitulek: je to pravé deminutivum (uvedeno tam)
od podtitul. Obě slova mají stejné signifikantní partnery: podtitul/podtitulek člпnku, mп, znъ,
nese apod. V němčině oběma odpovídají protějšky Untertitel, Zwischentitel, Beiname. Avšak
neprefigované titulek nelze považovat za deminutivum od titul. Zde jsou významy různé.
Zajímavostí je že kvazideminutiva na -ek jsou většinou (asi 70%) substantiva neživotná.

A.I.1.3 Nejasné deriváty končící na -ek
U některých maskulin se sufixem -ek nelze určitĽ zda je vztah mezi nimi a paralelně
existujícím základem modifikační či specifikačníĽ resp. zda tyto „základy“ nevznikly
desufixací (srov. také Šmilauer 1ř71:12): ohryz – ohryzek, odpad – odpКdek, od ez – od ezek,
odst ih – odst ižek, odštěp – odštěpek, sklon – sklonek, svaz - svazek. Jedná se o slova
odvozená od (prefigovaných) sloves (zde je nutno vidět souvislost i s kompozicí ‒ viz také
p edešlá kap. bod 4)). Je tedy také možnéĽ že se jedná o samostatně utvo ená deverbativa
(jedno paradigma se naplníĽ začne se tedy tvo it další).
nпčrtek
odpadek
od ezek
odst ižek
odštěpek
ohryzek/vohryzek
oškrКЛek
počinek
podvazek
poklesek
popisek
po ъzek
posměšek
posunek
pošklebek
p ъčesek

p ъlepek
p ъměsek
p ъzemek
sklonek
svazek
úЛвtek
účКstek
účinek
úpКdek
úponek
úrКdek
úsměšek
ústupek
úškleЛek
úštěpek
úvКzek

vejlupek
výhonek
výlupek
výpКdek
výpisek
výst elek
výst ižek
výstupek
výtКžek
zпkrsek
zпkusek
zпvКzek
zпvitek
zlomek
zmatek
zvratek

P i podrobnějším pohledu na zde uvedené deriváty je jasnéĽ že problematika je velmi obsáhlá,
vzdaluje se oblasti deminutiv a vůbec modifikaci. Exemplárně jsou načrtnuty rozdíly jen
některých dvojic:
Slova odpad a odpadek mají několik shodných kolokačních partnerůĽ mohou se v některých
kontextech i zastupovat. Slovo odpadĽ zdá seĽ je spíš termín z odborných textů, podobně také
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p ъlep, p ъměs, výhon. Sufigované tvary odpadek, p ъlepek, výhonek jsou výraz z obecného
slovníkuĽ resp. (jak prokázala analýza dat korpusu) nesou signál hovorovostiĽ nikoliv však
zdrobnění. Nepotvrdila se také hypotézaĽ že by odpad (≈ něm. Müll) bylo kolektivum k
odpadek (≈ Abfall).
Poklesek je jen v ustálenějších spojeních morпlnъ poklesek, lidský poklesek; na druhé straně
pokles je spíš označení fyzikálního nebo jiného procesu (pokles tlaku, kurzu).
Diferencovány jsou také popis (něčeho) a popisek („štítek“). Sufix -ek tedy spíš signál
výsledku dějeĽ podobně posunek: v korpusu syn2010 jen jako synonymum ke gestikulace (≈
něm. Geste, GeЛтrde, Zeichen), posun je spíš abstraktum (≈ Verschiebung).
Významová diferenciace je zjevná z mnoha p íkladů odpovídajících výrazů v němčině
(doklady podle programu treq):
česky
n mecky
sklon
≈ Neigung
sklonek
≈ Ende
životК ≈ Lebensabend
ústup
≈ Rückzug
ústupek
≈ Zugestтndnis
V několika p ípadech je možné sledovat i určitý modifikační vztah: úškleЛ ≈ Hundegrinsen;
úškleЛek ≈ Grinsen. Z toho je zjevnéĽ že úškleЛ je hrubější výraz.
V určitých kontextech by mohl být derivát s -ek považován za základ (po ъzek) a slovo bez
sufixu -ek za augmentativum (po ez).
Podrobný rozbor všech dvojic ustupuje od linie této práce a bude p edmětem výzkumu jinde.

84

A.I.1.4 Nedeminutivní modifikace
1) Modifikací základu pomocí sufixu -ek vznikají taktéž dvojice pondělъ - pondělek,
úterý - úterek. Podrobněji se jim věnuje Šimandl (2003:162) a „hodnotí[me] podoby
pondělek, úterek jako hovorové.“ Podobně se také rozši ují dnešek, včerejšek nebo p ъzemek.
Sufix -ek by zde mohl sloužit i jako deadverbiální (viz kap. A.I.1.3), zjevně ale nikoliv
deminutivní. V jiných jazycích nejsou jakékoliv náznakyĽ že by se o deminutiva mohlo jednat.
Mimo stylistického rozdílu bude částečně odlišná i distribuce. Nap . spojení (*)velikonočnъ
pondělek má oproti velikonočnъ pondělъ marginální výskyt.
2) Deminutivum může „p ipomínat“ i derivát zrzek v opozici se zrzoun. Obě deverbativa mají
skutečně jinou evaluativní hodnotu: zrzek bývá v neutrálním kontextu (21), (22), zrzoun spíš
v obhroublejším (23).
(21)

Kdвž si prorКzili cestu všemi těmi čumilв К srпči, p ivěsil se nК ně huЛený zrzek, který si z Кrzenпlu
zКnechКnцho Němci vвЛrКl pКncrfКust.
NКchdem sie sich eine GКsse durch Кll diese GКffer und Scheißer ЛКhnten, hтngte sich ein mКgerer
Rotschopf an sie, der sich irgendwo eine Panzerfaust beschaffte.
Once they had cut a path through all the rubberneckers and cowards they found a skinny redhead
tagging along, who had picked a Panzerfaust from the arsenal the Germans left. (Kohout: Hvězdnп
hodinК vrКhů)

(22)

Zrzek si ji prohlъžel s p iv enými vъčkв.
Der Rothaarige blickte sie mit schmalen Augen an. (Bulgakov: Mistr a Markцtka)
-Hej, ty zrzku!
Yo! Yo, you with the red head! (subtitles)

(23)

"Nep iЛližuj se ke mně, zrzoune.
»Komm mir nicht in die Nтhe, mit deinen roten Haaren. (Canetti: Pochodeň v uchu)
-mпvКl korЛelem pivК, kolцЛКl se vp ed К vzКd К s JКckem Woodleвm, nevвcvпlКným zrzounem s
tlustými rtв, jenž pod svým ošuntělým kКЛпtem nosil žlutou vestu, vedli v eštivц dueto.
With Woodley, a ruddy, crude, thick-lipped man who was wearing a yellow waistcoat under his
hacking jacket, he kept up a constant braying duet, swaying backwards and forwards, waving a pint
mug of beer. (Bates: Poupata odkvцtКjъ v mпji)

Někdy může být evaluace opačná (24).
(24)

NК co se dъvпš, zrzku neomalenej?
Was starrst du so, du rothaariger Idiot?
The point is, it's a normal medical - What the hell are you lookin' at, you redheaded putz? (subtitles)

(25)

"Musъm uznКt, že je oprКvdu k nКkousnutъ, co tв na to, zrzoune?"
»Schтtze mКl, ich krieg 'nen Bissen oder zаei КЛ, meinst du nicht, Rotschopfť«
“I’d sКв I’ll get К Лite or tаo, аouldn’t вou, gingerť” (Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti)

P evládají funkce (21), (22), (23).
3) Modifikačním avšak nedeminutivním prost edkem je také cirkumfix: pa- -ek: pahorek,
pahrbek, pamlsek, paprsekĽ kde „pa znamená nepravýĽ menší“ (Rejzek 2001:43ř).
Podobně také cirkumfix pa- -ka ve slově (ten i ta) pпpěrkК (uvedeno také u feminin).
Samostatný prefix pa- má nesporně funkci modifikačníĽ za deminutivní ho ale považovat
nelze. Černá (1řř7:204) k tomuto píše:

Odvozeniny s pa- mají strukturní význam‚ jev zdánlivě podobný s tímĽ co označuje motivující jméno‘Ľ a
často je doprovází význam malé míry. Staročeských dokladů není mnoho (nap . pКhrЛ, pКlúk, pКrяžek)
a nevykazují hanlivé zabarveníĽ které je v nové češtině (mimo terminologii) témě vždy p ítomno.
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V korpusu syn2010 jsou nejčastější: (pahorek), pКrožъ, pКroh, (pamlsek), pКhýl(?), pКchu ,
pКčesв, pКzneht, pКvědК, pКvědec. V závorce jsou uvedena slova s cirkumfixem. Slovo pКhýl
má nejasnou etymologii.
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A.I.1.5 Nedeminutiva s -ek
Jednoznačná nedeminutiva se sufixem -ek jsou rozdělena podle fundaceĽ nejedná se o
modifikaci substantiv. P ehled má mít jen informativní charakterĽ proto nejsou v obsáhlejších
souborech uvedena všechna doložená slovaĽ nýbrž jen začátek a konec abecedního seznamu,
mezi nimi je výpustka (…). TamĽ kde výpustka neníĽ je seznam dokladů úplný.
1) Deadjektiva
Лъlek
celek
desпtek
jъdelnъček
mastek
macek (od
mКcКtý)
mlпdek

polnъček
posledek
protějšek
prvek
p edek
p edek/prКp edek
slпdek
smutek

spolek
stпrek
svпtek
svršek
zadek
zrzek
žloutek

Podle dotazníku bývají některá z těchto slovĽ p edevším životná (mlпdek, slпdek, stпrek,
zrzek)Ľ ale i některá neživotná (celek, Лъlek, žloutek) vnímána jako zdrobnělá. Ještě
markantnější je tento jevu u slov jъdelnъček nebo polnъčekĽ zjevně kvůli homonymii
s deminutivním sufixem -ъček. Protějšky s němčinou odráží rozdíly v typologii jazyka:
mlпdek - Kleinknecht, stпrek - Großknecht, slпdek - Brтuer, zrzek - Rotschopf;
jъdelnъček - Speisekarte nebo polnъček - Feld-/Vogerl-/Nüsslisalat26. V češtině je zjevná
univerbizace derivací jъdelnъ lъstek → jъdelnъček; polnъ sКlпt→ polnъček; v němčině
kompozitem KКrte mit Speisen → SpeisekКrte. Němčina se samoz ejmě v tomto ohledu zdá
explicitnějšíĽ jednoznačnější. Nemusí to ovšem být pravidlem: Eiаeiß - Лъlek i Лъlkovina, zde
je specifikace zajištěna odlišným sufixem.
2) Deadverbia
dnešek
letošek
okolek
venek
vnit ek
včerejšek
zъt ek

3) Deverbativa
brousek
cecek
cucek
čpКvek
…
žmolek

Celkem kolem 50.

Ekvivalenty jsou uvedeny v po adí německá - rakouská - švýcarská standardní varieta němčiny. V rakouském i
švýcarském úzu je kompozitum utvo eno deminutivními determinanty Vogerl- a Nüssli-.

26
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4) Deverbativa z prefigovaných sloves a ze substantivních p edložkových vazeb
bezzemek
dobytek
dodatek

...
zпhumenek
zbytek

zmetek
zmrazek
zvratek

Celkem kolem 150.
K mnohým (prefigovaným) slovesům existují i jména vzniklá transpozicí (konverzí
slovesného kmene). Vytvo ily se tak dvojice p ipomínající základové jméno a jeho
deminutivum: brus –Лrousek, p estup - p estupek, p ъvěs - p ъvěsek/p ъvěšek aj. Ty však
mívají úplně jinou syntaktickou povahu: Лrus něčeho – Лrousek nК něco; výpКd proti někomu
– výpКdek něčehoĽ tím pádem i různé kookurenční partnery. Jejich protějšky v cizím jazyce
jsou pochopitelně taktéž od sebe vzdáleny a nelze mluvit o žádné modifikaci významu:
česky
n mecky
zvrat
≈ Umkehrung, Wende, Wendung, Umsturz
zvratek
≈ Erbrochenes, Kotze
Kategorie se prolíná s problematikou derivátů uvedených v kap. Nejasná slova končící na -ek.
5) Slova vzniklá reprodukcí
cvrček
čůrek
dudek

hejsek
k eček
lelek

prcek

6) Slova vzniklá univerbizací
holenek ← holý muž
nпcek ← nпrodnъ sociКlistК
komisпrek ← komisnъ chlцЛ/tКЛпk

7ě Výpůjčky nebo odvozeniny z cizích slov
ЛКzilišek
biftek
čolek
dКmКšek
filek
floutek
herinek
he mпnek
iЛišek
kКrЛКnпtek

kelъmek
kiosek
klacek (d evo)
klacek
(mladík)
kolпrek
lilek
mezek
morek
mozek

oplatek
rynek
smirek
šпlek (hrnek)
šnek
špКček
špКlek
trylek

K těmto výpůjčkám pat í také dКlКmпnek (z fr. d´AlemКgne (pКin)Ľ tedy „německý chleba“)Ľ
frocek/fracek, šoufek, škopek a verpпnekĽ ale protože existují nebo existovala slovaĽ ke kterým
je lze vztáhnout jako k základovýmĽ jsou uvedena mezi kvazideminutivy.
V zásadě se jedná o slovaĽ která byla za azena do českého systému takĽ že na jejich konci
vzniklo -ek (nap . vložením -e- p ed koncovou souhlásku nebo p idáním sufix –ek). Jsou to:
Životná maskulina:
ЛКzilišek: ЛКsilцus ( ecky „král“), již ve staré češtině z latiny (basiliskus); floutek (z
něm. flott); fracek (častější) / frocek (méně časté) z něm. Fratz, v č. je i „základ“ froc
(stopa rakouské výslovnosti); herinek (z něm. HeringĽ vzniklo asi vložením -e-).
Neživotná maskulina:
dКlКmпnek, dКmКšek, he mпnek, filek, iЛišek, kКrЛКnпtek, kelъmek, kiosek (p evzato
z něm. Kiosk: původně turecky kвöšk („zahradní pavilon“) p es italštinu a
francouzštinu kiosque (srov. Rejzek 2001:272)), v češtině vloženo -e-; dále klacek,
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klůcek, kolпrek (z collarium (viz Rejzek 2001:285)), korek (z něm. KorkĽ vloženo -e-),
kramflek (z něm. Krampe+Fleck), morek a mozek (obojí z něm. Mark), oplatek
(†offerre (lat.): pův. jen v církevním významu „hostie“Ľ později p enos na „tenký
koláč“ (srov. Rejzek 2001:430), rвnek, šпlek (od šпl ← něm. Schal), šпlek (Schale, ale
odpovídá mu i Tтßchen), šoufek, špКlek (z něm. spalten), štrпfek, tКmКrвšek (z něm.
Tamariske s p esmykem -ke →-ek), trylek (z něm. Triller a p ikloněním k č. sufixu -ek
místo něm. -er), verpпnek (z něm. Werkbank)
Slova flek, pucflek, drek a pendrek (z Bтrendreck) byla p ejata bez sufixu.
Mimo klůcek (≈ něm. Pflöckchen, Fetzchen) a šпlek (≈ něm. Tтßchen) jim v němč.
neodpovídá deminutivní tvar. (Pro srovnání: klůcek ≈ angl. cloth, rag; šпlek ≈ cup, mug.)
Mezi nedeminutivy s -ek je méně životných než neživotných maskulin.
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A.II Zakončení na -ík
Vedle jednoduchého sufixu -ъk končí na -ъk také kombinace mutačního a deminutivního
sufixu sufixy -(e)lъk, -čъk a rozší ený sufix -nъk. Jsou zde uvedeny v po adí podle množství
různých zdrobnělinĽ které tvo í.
Index kapitol je zkácen a začíná na A.II.

A.II.1 Sufix –ík
Kromě deminutiv končí na -ъk (podobně jako u deminutiv se sufixem -ek) ada jiných
pojmenování: názvy vykonavatelů povolání (Кgrпrnъk, zvonъk aj.), se sufixem -nъk živnostnъk;
nositelů vlastností (zvrhlъk) a mnohé jiné.
K dokladům byla p i azena také slova s hovorovou variantou sufixu (-ejk).

A.II.1.1 Deminutiva na -ík
V současné psané češtině jsou doložena následující deminutiva se sufixem -ъk. V závorce jsou
slova hraniční, která sice jsou doložena jako pravá deminutivaĽ ale jejich funkce bývá (častěji)
jiná než deminutivní. Vyk ičníkem jsou označena slovaĽ která mají doloženy v češtině
základové tvaryĽ jejich funkce deminutivní je však sporná. (viz poznámky v této kap., bod 4).

A.II.1.1.1 Prosté přidání sufixu -ík včetně hláskových změn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

(Кjnclъk)!
Кršъk
Лičъk
ЛoЛ ъk
(Лochnъk)
ЛrКt ъk
Лu tъk
cКjzlъk
centъk
čertъk
červъk
čunъk
deštъk
dortъk
fot ъk
(gпЛlъk)!
(gКzъk)!
grпzlъk
grošъk
hКd ъk
hКjzlъk
(hipъk)!
(hoЛlъk)
hošъk
h eЛъk/h eЛejk
chlКpъk
jКzzъk
je ъk
kКchlъk
kКlendп ъk
kКp ъk

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ke ъk
klučъk
kolъk
konъk
kosъk
košъk
(krКhulъk)
krejčъk
(krejzlъk)
kšeftъk
kuf ъk
kvelЛъk
kвЛlъk
lesъk/lesejk
lit ъk/půllit ъk
lokКjъk
lust ъk
(mКjzlъk)
mečъk
met ъk
mlвnК ъk
momentъk
mostъk
mrКzъk/mrКzejk
mužъk
nehtъk
nosъk
nožъk
oЛličejъk/oЛličejk
oltп ъk
(pКklъk)!
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

pКrčъk
pindъk
pъsК ъk
plпštъk
pokojъk
ponъk
(preclъk)!
prstъk
psъk
pudlъk
pulov ъk
pultъk
pвtlъk
rtъk
ruЛlъk
SКsъk
skКutъk
sokolъk
studentъk
svet ъk
šuplъk
tКtъk
(tКбъk)!
vep ъk
veršъk
vět ъk
(vozъk/vozejk)
žeЛ ъk
žertъk
(žigulъk)!

A.II.1.1.2 Základy končící na -el: → -lík
1.
2.
3.
4.

ďпЛlъk
dudlъk
dumlъk
kКchlъk

5.
6.
7.
8.

kostelъk
kotlъk
kozlъk
orlъk

9. oslъk
10. pвtlъk
11. uzlъk

Mimo kostel → kostelъk u všech odpadá p ed koncovým -l- samohláska -e-.

A.II.1.1.3 Základy končící na -(ov)ec nebo -ce: → -čík
1.
2.
3.

hitlerčъk
JКpončъk
kupčъk

4.
5.
6.

Němčъk
sprпvčъk
svinčъk

7.

tКnčъk

Základy končí na -ec (kupec, svinec, tanec), -ce (jen sprпvce) nebo p íslušenský sufix -ovec
(hitlerovec, Japonec). Tvary s -čъk jsou expresivnější než základy a splňují i ostatní kritéria
definice deminutiv. Mají funkci p edevším ironizující (1) nebo derogativní (2):
(1)

Ale Němčíci už zmizeli v rohovц ulici.
Doch da waren die deutschen Bürschchen schon in der Seitengasse verschwunden .

(2)

Jdeme! ...dпme těm Japončíkům lekci.
Los, Leute! Dem Scheißjapaner zeigen wir's.
Let's go! ... teach that fucking Jap a lesson.(subtitles)

Sufix -čъk však plní i funkci specifikační. To je nesporné u plКvčъk, jezevčъk částečně i
hitlerčъk jako označení pro malého/mladého (o to i nebezpečnějšího - pozn. autor) Hitlerova
stoupence.
Ke tvaru svinčъk je doloženo ve stejném denotativním významu také svinec (3). Je ale možnéĽ
že toto vzniklo až sekundárněĽ může tedy fungovat jako augmentativum.
(3)

ZlКtп devКdesпtп (...), odpovъdпm: StпlК zК hovno! Deset let TemnК. KlКusův svinec. KlКusův
"kriminпlnъ mКfiКnismus".
... hledъ oknem do dvorku, kde pКnuje "svinec" К ЛКЛkК vвЛъrКjъcъ popelnice

Označení pro „nepo ádek“ vzniklo zjevně metaforicky. Původní význam slova svinec (dnes
spíš zastaralý výraz) je „prasečí chlívek“ a existuje v č. už jen jako toponymum (Prost ednъ,
Dolnъ Svince, vrch Svinec).

A.II.1.1.4 Základ končí na -čí → -čík
krejčъk

Sufixem -čъ je v současné češtině utvo eno několik frekventovaných označení vykonavatelů
povolání: dozorčъ, krejčъ, lovčъ, mluvčъ, nпkupčъ, průvodčъ, rozhodčъ, výЛěrčъ, výprКvčъ. Z nich
jen ke krejčъ existuje tvar krejčъkĽ jednoznačně jako jeho deminutivum (≈ něm. Schneiderlein).
K ostatním tvary s p idaným (deminutivním) -k doloženy nejsou.
Problematika slov na -čъ a -čъk je složitější: existuje nap . nпkupčъ (nikoliv *nпkupčъk), na
druhé straně kupčъk (nikoliv *kupčъ). K tématu srov. také Dokulil (1ř56:142-143).
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Poznámky k pravým deminutivům na -ík
1) Dublety
Většinou vedle sebe stojí spisovný a hovorový tvar. U profъk/profik je změna kvantity a
hovorové tvary jsou oba. Vždy první z uvedených tvarů má vyšší frekvenci.
h eЛъk/h eЛejk
lesъk/lesejk

mrКzъk/mrКzejk
oЛličejъk/oЛličejk

vozъk/vozejk
profъk/profik

V psaných textech jsou pochopitelně běžnější spisovné tvary. V hovoru se tvary s -ejk
používají p edevším v Čechách.
(láskové změny
a) Zm na souhlásky na konci kmene
Кršъk
ЛoЛ ъk
ЛrКt ъk
hКd ъk
hošъk

je ъk
kКp ъk
klučъk
kuf ъk
krКhulъk

lust ъk
pКrčъk
pulov ъk
svet ъk
vět ъk

U krahujec → krКhulъk došlo ke změně j→ l a resufixaci -ec → -ъk.
b) Kvantitativní nebo kvalitativní zm na kmenové samohlásky
deštъk
mlвnК ъk

mrКzъk
nožъk

c) Kmenová samohláska Ě-e-ě odpadá
nehtъk

psъk

vozъk/vozejk

rtъk

3) (ovorové tvary
Na -ъk končí několik hovorových zkrácených tvarů:
Amъk
Лuzik/Лuzъk

←
←

AmeričКn
buzerant

FrКntъk
profъk

←
←

Francouz
profesionпl

V němčině těmto českým zkráceninám zakončeným na -ъk často odpovídají slova s tzv.
hypokoristickým sufixem –i: Ami (≈ Amъk), Schwuli (≈ Лuzъk), Profi (≈ profъk). Zdá seĽ že je
v obou jazycích shodná tendence zkracování na dvojslabičná slova. P idáním domácího
sufixu -ъk v češtině resp. -i v němčině se slova takto (asi lépe) domestikují.
Zkrácené slovo profъk má komplementární opozitum hoЛъk (4): „tenĽ kdo něco dělá jako
hobby“. Jedná se o velmi mladé slovoĽ v korpusech (SYN 2013) doloženo od r. 2007Ľ tenkrát
ještě v uvozovkách.
(4)

s nКdsпzkou spъš jКko Лodrý golfistК sice zпvodъm s profesionпlв, Кle jsem čistě КmКtцr,

"hobík" na turnaji celebrit
hobík К nКdšenec

Nejedná se však o deminutivumĽ protože k němu není jednoslovný základ. V seznamu proto
uvedeno není.
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4) Odvozeniny výpůjček
Mezi uvedenými deminutivními tvary je ada z nich odvozena od původně cizího slova. Jen
asi polovina ze souboru má základy se signifikantní frekvencí. Druhá polovina slov má velmi
slabou frekvenci základu (slova jsou v závorce) a slovo s -ъk nemusí mít deminutivní rys
vůbecĽ pokud ho máĽ může být jeho vnímání individuální a lze očekávatĽ že se časem ztratí
úplně.
(Кjnclъk)
cКjzlъk
fot ъk
(gпЛlъk)
(gКzъk)
grпzlъk
hКd ъk

hКjzlъk
(hipъk)
(hoЛlъk)
kКchlъk
kuf ъk
kvelЛъk
kвЛlъk

(majzlъk)
(pКklъk)
ponъk
(preclъk)
šuplъk
(tКбъk)
(žigulъk)

Sporné jsou p edevším výpůjčky odvozené z vlastních jmen (proběhla většinu i
apelativizace): gaz → gКzъk (od GAZ - Gorkovskij Avtomobilnyj Zavod), žigul → žigulъk
(podle Žigulovských vrchů). Podobně také taxi → tКбъk (podle rodiny Thurn und Taxis) Zdá
seĽ že -ъk zde má spíš integrační než deminutivní funkci. (Neščimenko 1řŘ0:2Ř tyto typy z
deminutiv vylučuje.) Nasvědčují tomu protějšky v němčině, z nichž není žádné citové
zabarvení znátĽ oba tvary (pokud jsou doloženy) mají shodné protějšky: tКбi/tКбъk ≈ Taxi,
Taxe, Wagen; gКzъk ≈ GelтndeаКgen, Jeep; žigulъk ≈ Lada. Podobně i hippie/hipъk ≈ Hippie,
Hippiekind, Junkie, Naturverliebter, komischer Freak.
Rozdíl v užití bývá také ve stylu: základ může fungovat jako termín v odborném textu (5).
Někdy se také základ posouvá k augmentativu (6), (7). (Doklady (5)-(7) jsou z korpusu SYN
2013.)
(5)

Nerovnosti pяroЛetonových tvпrnice opět zКrovnejte hoblem, potц sme te prКch.
šest pekК ů Лude v postnъm čКse pцci jen precle К druhп polovinК chleЛК ...
... К prodпvКl precle nК jКrmКrku p ъmo z hole "nК dlКň".

(6)

"Mвslъm si, že je to neskutečnej hajzl К uЛohý mКlý čurпk, К nejen kvůli tomu, co provedl teď.
„Děti Лere spъš KКmeňпk. Pro mКlý hajzly bych musel nКtočit pohпdku o mКsКkru motorovou pilou v
pernъkovц chКloupce,“ mъnъ režisцr.

(7)

…К to si nКvъc AmeričКn nevezme jeden uЛrousek, jКko u nпs (d ъve ještě rozst ižený čъšnъkem nКpůl),
Кle celý pakl К mъsto jednoho kečupu celou hrst lКhviček, i kdвž vъ, že tКkovц množstvъ nemůže
spot eЛovКt.

K p íkladu pakl (7) srov. také p íklad (3), (12) a (13) u deminutiv se sufixem -ek.
Na uvedených výpůjčkách je znát „domestikační proces“ - ke kmenům slov končícím na
netypické hlásky [-cl], [-tr], [-kl], [-chl] je p idán domácí deminutivní sufix -ъk. Vedle těchto
deminutiv od cizích základů existuje v češtině ještě ada dalších slov bez základuĽ kde je -ъk
možno považovat opravdu pouze integrační sufix (viz bod 4) u kvazideminutiv).
5) Polysémie / překryv s nedeminutivy
I u maskulin s -ъk (podobně jako s -ek) je pozvolný p echod k nepravým deminutivům. I zde
hraje roli polysémie deminutivního tvaruĽ který může fungovat buď jako zdrobnělina základuĽ
(pravé deminutivum)Ľ nebo označuje jinou entitu (kvazideminutivum).
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bobr → bob ík
Tvar ЛoЛ ъk se v současné češtině vyskytuje témě výlučně ve významu „skutek“ (takto nově
obsazeno z ejmě Jaroslavem Foglarem). Deminutivum k bobr (Ř) je vzácené ‒ v korpusu syn
(2013) je jen jeden doklad.
(8)

že ministerstvo výjimku Povodъ udělъ К ЛoЛ i z tohoto úseku MorКvв zmizъ. "Se zКhпjenъm prКcъ všКk
Лudeme souhlКsit pouze v p ъpКdě, že se s úprКvКmi korвtК К Л ehů zКčne Кž v srpnu. To už Лudou mКlъ
bob íci schopni změnit hnъzdiště .

bratr → brat ík
Slovo ЛrКt ъk většinou označuje člena (husitského) hnutí nebo „malé františkány“. Funkce
deminutiva od bratra je celkem vzácná.
bochan → bochník
Slovo Лochnъk má sice původ ve staročeském †bochnec (Rejzek 2001:84), v současné češtině
k němu existuje však ještě bochan. Toto je t eba považovat ale spíš za augmentativum.
Typické kolokace jsou oЛrovský, největšъ bochan.
čuně → čuník
Základovým slovem čuně se většinou označuje člověk; deminutivním tvarem čunъk v drtivé
většině dokladů zví e.
hobl → hoblík
Základ hobl je stola ský termín nebo součást frazému dпt někomu hoЛlК. Deminutivum hoЛlъk
ztrácí deminutivní funkci.
h eb - h ebík
Základ h eЛ se nejčastěji vyskytuje v kolokaci zlКtý h eЛ ≈ angl. i něm. highlight/Highlight.
V jiných kontextech pak ≈ něm. Nagel, Eisennagel; angl. nail, spike.
Deminutivnímu tvaru h eЛъk odpovídá ≈ něm. Nagel, Eisennagel, ale i (vzácně) Nтgelchen;
angl. ≈ nail, hook. Jedná se tedy o menší věc.
Základ i deminutivum jsou z ídka ve stejném kontextu (ř). Spojení h eЛв do rКkve je méně
časté. Zdá seĽ že plní spíš funkci augmentativa od h eЛъk.
(9)

spпchКnп nК ČSR ЛвlК jednъm z poslednъch h ebů do rКkve VersКilleskцho uspo пdпnъ Evropв.
To Лвlв poslednъ sвmЛolickц h ebíky do rakve.

Tvar h ebík tedy jako deminutivum bledneĽ a vnímá se spíš neutrálně. Kolokační výpočty
nesvědčí o expresivnějším kontextu. Běžná spojení jsou p iЛъt, zatloukat h eЛъk, pověsit něco
na h eЛъk. Nahrazením h eЛ by vyvstal dojemĽ že se jednám o věc větší než normál.
kůl → kolík
Zdá seĽ že vztah mezi slovy kůl a kolъk je více méně odsunut do diachronie, kolъk ve funkci
deminutiva od kůl je velmi vzácné. KontextůĽ kde by se základ a deminutivum mohly
zastupovat (10)Ľ je málo.
(10)

Kolíky К drпtв chrпnъ nově osetц okrКje neuhrКЛКných šotolinových stezek.
Bindfтden, zаischen kleinen Pflöcken КusgespКnnt, schützen die neuКngesтten RКsensтume der
ungeharkten Kieswege.

Současné deminutivum od kůl je spíš kůlek (viz deminutiva se sufixem -ek). Má velice nízkou
frekvenci - pouze dva doklady v korpusu syn.
(11)

ŠpКtnп oporК, poškozený či prohnilý kůlek, může Лýt p ъčinou zlomenъ korunkв Кngreštu či rвЛъzu v doЛě
dozrпvпnъ, kdв je stromek zКtъžen úrodou.
ChКlupп tКkц kritizuje nevzhlednou podoЛu sЛěrnцho mъstК, kterц tvo ъ jen kůlek s několikК cedulemi.

Diferenciace kůl б kolъk б kůlek je zjevná z protějšků v němčině a angličtině:
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česky
kůl
kolík
kůlek

≈
≈
≈

n mecky
Pfahl, Pflock, Pfosten
Pflock, StКЛ, WтscheklКmmer
Pflock

anglicky
stake, stick, pole, pile
peg, picket
(chybí data)

kozel → kozlík
Deminutivní tvar kozlъk častěji označuje „sedátko na voze“. Další nedeminutivní významy
jsou „podpěra“ a „rostlina“ (kozlъk lцkК ský ‒ Valeriana officinalis). Doklady deminutiva
kozel jsou vzácné.
mlynп → mlyna ík
Některá deminutiva se v psaných textech objevují vyloženě vzácně (12). Běžnější je označení
pěvce mlвnК ъk dlouhoocКsý (Aegithalos caudatus).
(12)

Pojď mezi nпs К uvidъš, že neЛudeš litovКt. Bude vпm to hezkв slušet s nКšъm mlyna íkem Muchem.
NeЛude se p i prпci nudit sпm s nezkušenými pomocnъkв.

vůz - vozík
Diferenciace významu této dvojice je zjevná z p ehledu:
česky typické kolokace v češtin
n mecky
nпklКdnъ, osoЛnъ, nový,
≈ Wagen, Auto, Fahrzeug
vůz
policejnъ vůz; idič vozu
vozík

invКlidnъ, nпkupnъ,
vвsokozdvižný, elektrický

≈

anglicky
car, truck,
wagon, vehicle,
carriage
cart, trolley,
wheelchair,
streetchair

(kleiner) Wagen,
HКndаКgen, GepтckаКgen,
Rollstuhl, Einkaufswagen,
ale i deminutiva Wтgelchen
a Wagerl.
Jsou však doloženy kontexty (13)Ľ kde je modifikační vztah zjevný. Proto lze vozъk (ještě)
považovat za deminutivum slova vůz.
(13)

..., který seděl nК kozlъku selskцho vozu, tКženцho koňmi ...
Chvъli mlčkв p ihlъželК, jКk tКtъnek zКp Кhuje konъkК k vozu, a
NК scцnu vвjъždъ vozík tКžený koněm,

V obecné rovině lze konstatovatĽ že podobně jako u slov se sufixem -ek je i několik dvojic
základ → deminutivum s -ъkĽ kdy se základové slovo usazuje v odborné rovině. Jako termíny
fungují hobl, krejzl (14) a žeЛ (15)Ľ deriváty s -ъk jsou běžná v obecném jazyce a jejich
evaluativní (deminutivní) funkce je nulová.
(14)

..., zpod krejzlu mu vвčuhovКlo několik droЛných člпnků zlКtцho etězu.
"Tady je krejzl, tohle je opličko К tКdв mпme podolkв К kordulku," vвtКhuje důklКdně nКškroЛenц К
nКžehlenц čпsti hКnпckцho kroje z kufru JКrmilК VъtoslКvskп z TrouЛek.

(15)

Některц úsekв se musejъ p ekonпvКt pomocъ visutých žeb ů К lКnových trКverzů

Základové slovo žeЛ se však objevuje také v poeticky stylizovaných textech.
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A.II.1.2 Kvazideminutiva s -ík
Mezi pravá deminutiva vytvo ená sufixem -ъk nepat í kategorie slov s těmito vlastnostmi:
1ě Terminologizovaná deminutiva
dolъk/ďolъk
hvozdъk
jezevčъk
kozlъk
krКhulъk
krпlъk
lučъk
mečъk
mlвnК ъk
pКznehtъk
rohlъk
rouЛъk
vozъk

prohlubinka ve tvá iĽ sníženina
bylina (Dianthus)
pes
sedátko na vozeĽ podpěraĽ rostlina
krahujec - dravec (Accipiter)
zví e
chránič spouště st elné zbraně
květina
pták mlвnК ъk dlouhoocКsý (Aegithalos caudatus)
rostlina (Acanthus)
pečivo
p edmět za ucpání ústĽ hloubení důlků atd.
za ízení k (ruční) p epravě

2ě Historická deminutiva
Následující slova s -ъk kdysi pravděpodobně jako deminutiva vznikla. Vedle některých
existuje i p íbuzný tvarĽ vztah mezi nimi však (mimo škopek/škopъk a pupek/pupъk - viz dál)
není modifikační.
čmelъk
chrostъk
ježdъk
ježъk
mКndelъk
pestъk
pupъk
Кpъk
st ъzlъk
trpКslъk/trpКjzlъk

cizopasný roztoč
hmyz (Trichoptera)
„dravá ryba tvrdoploutvá z čeledi okounovitých (Acerina)“ (PSJČ)
„ryba z čeledi dvojzubců (Dion hystrix)“ (PSJČ)
pův. zdrob. k mandel; „útvar s rozmanitým počtem snopů“ (PSJČ)
samčí ústrojí květu
jizva po pupečníku (pupen: †pamp (ie. onom. ko en) „nadouvat se“ (Rejzek 2001:519)
spodníĽ stopkovitě zúžená část listu nesoucí čepel (SSJČ)
zpěvný pták (Troglodytes)Ľ obecně malý tvorĽ †st ъž (Rejzek: 2001:611)
pův. †t КpКslek „tvor t i prsty vysoký“ (Rejzek 2001:677)

A.II.1.3 Nejasné deriváty končící na -ík
Problematická jsou pojmenování odvozená od p ídavných jmen: mlКdý → mlКdъk, stКrý →
stК ъk, tlustý → tlouštъk, vвchrtlý→ vвchrtlъk, vвzпЛlý → vвzпЛlъk, zКkrslý →zКkrslъk. Nejsou
to skutečná deminutiva (modifikace)Ľ i když rodilí mluvčí je za ně občas považujíĽ dokonce i
základy lze najít v jiných odvozeninách od stejných adjektiv: †mlКdec, stК ecĽ pop . mlКďoch,
stКroch, tlus och. Nesporně se jedná o slova expresivní. V němčině i angličtině jim
odpovídají expresivní výrazyĽ někdy i deminutiva:
česky
n mecky
anglicky
mlКdъk
≈ Jüngling, Jüngerchen
young boy/man, lad, youngster
stК ъk
≈ Кltes Mтnnchen, Mтnnlein
old guy/man; ale i nigga
tlouštъk
Dicker, Dickwanst, Dickerchen
fatty, fatso, chubby (man/boy)
Anglický protějšek ke stК ъk ≈ nigga je nesystémový a má zde pouze naznačit možnosti
vyjád ení expresivity.

A.II.1.3 Nedeminutiva s -ík
Nedeminutivních slov končících na -ъk je celkem p es 700. Z nich necelých 500 (4ř2) jsou
životná mužská jména. Skupinu tvo í p edevším jména profesí (Кgrпrnъk, ЛuЛenъk...),
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hodností (desпtnъk)Ľ p íslušníků náboženských skupin a hnutí (evКngelъk, kКlišnъk)Ľ věkových
kategorií (čtв icпtnъk)Ľ nositelů vlastností (dlužnъk, hКneЛnъk, klevetnъk).
Neživotných je kolem 250. Označují výsledky děje (ЛКlъk, oЛruЛnъk)Ľ nástroje (cednъk,
oЛrtlъk), soubory (cifernъk, cenъk, čъselnъk, slovnъk...)Ľ názvy rostlin (ЛКnпnovnъk,
gumovnъk,...)Ľ orgány (žlučnъk)Ľ místa (hnojnъk) a mnohé jiné.
Markantní skupinu tvo í cizí slova integrovaná do češtiny sufixem -ъk. Na rozdíl od některých
výpůjček uvedených na v bodě 4) u Poznámek k pravým deminutivům na -ъkĽ nemají tato
slova doloženy základy.
Лulъk
cvКlъk
kКmrlъk
(kЛelъk)
kerЛlъk
klКcъk
knedlъk
knoflъk
koflъk
koliЛ ъk
kuЛъk

mКnъk
(mužik/mužъk)
perlъk
pikolъk
pumprdlъk
puntъk
rКtlъk
rejst ъk
rendlъk
rulъk
škopъk

šlofъk
špКlъk
špendlъk
Tomъk (Američan)
truhlъk
tвglъk
vКlčъk
žejdlъk
žolъk

Víc doloženo není. Většinou se jedná o výpůjčky z němčinyĽ jen mužik/mužъk je ruské nepravé
deminutivum („sedlák“). Je sem za azeno i kЛelъk (z jihoněmeckého KüЛel)Ľ i když vztah
k českému kýЛl a kвЛlъk je celkem zjevný. Rozdíl v užití bude částečně i regionálně podmíněn
(na jižní Moravě se kЛelъk p íliš neužívá)27Ľ rozdíl v německých protějšcích taktéž není.
Nápadné je pouze toĽ že českému kybl, resp. kýЛl odpovídá také německé Bottich. To
znamenáĽ že i tento základ může plnit funkci augmentativa.
Podle dotazníků bývají tato slova (cvКlъk, pumprdlъk, žejdlъk) někdy vnímána jako deminutiva
‒ pravděpodobně p edevším pro jejich obsahovou stránku (vesměs označení malých věcí) a
také asi díky zakončení na -ъk Ľ které se jeví jako deminutivnějšíĽ jak bude patrné z kapitoly
A.I.-II.

Dále je regionální rozdíl i u výpůjčky německého Kastel ≈ sk ъň. V korpuse (syn2010) je doklad ta kastle
(„sk ínĽ kus nábytku“)Ľ tedy femininum. Na Moravě se pro stejnou věc hovorově užívá ten kastn nebo i kostn
(maskulinum)Ľ někdy i kostna (nevylučuji částečně i ovlivnění ideolektem).
27
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A.II. Rozšířený sufix -ník
Toto zakončení mají:
čКrodějnъk
svůdnъk

pětnъk, desetnъk, dvКcetnъk/pětКdvКcetnъk,
pКdesпtnъk

Rozší ený sufix -nъk nelze za deminutivní považovat paušálně. U označení mincí nebo sumy
(5, 10, 20, 25, 50 atd. hКlц ů, centů)Ľ kde si konkurují pě пk x pětnъk, dese пk x desetnъk,
dvКce пk x dvКcetnъk/pětКdvКcetnъk, pКdesп пk x pКdesпtnъk (víc takových označení mincí
není) se nedá deminutivní náboj prokázat. Protějšky v němčině jsou neutrálníĽ označení
drobných mincí jsou silně ovlivňována kulturním pozadím textuĽ německých paralelách tedy
lze najít nap .: нre, roter Heller (švédská měna v Bergmannových dílech)Ľ Groschen (Böll).
Od padesáti nahoru (pКdesпtnъk, šedesпtnъk) splývají označení mincí s označením muže
daného věkuĽ což u nižších hodnot není: dvКcetnъk je jen minceĽ kdežto dvКcпtnъk jen
označení muže tohoto věku. Sufix -nъk zde není modifikačníĽ nýbrž označuje nositele
vlastností.
Pozitivní konotaceĽ a tím tedy blízkost k deminutivu, je však vidět z kontrastu svůdce, svůdnъk
v němčině a angličtině.
česky
n mecky
anglicky
≈
Verführer, Abwerber
seducer, tempter
svůdce
≈
Charmeur, Frauenheld,
lovemaker, lover, charmer, metonym.
svůdník
metonym. Teufel
tomcat
≈
Zauberer, Magier ale i
Wizard,
čaroděj
Wunderheiler
Zauberer, Hexenmeister
sorcerer
čarodějník ≈
U dvojice čКroděj ‒ čКrodějnъk je pozitivní konotace vidět spíš z kolokačního výpočtu než
protějšků uvedených výš.
čКroděj: p edevším kolokátor zlý
čКrodějnъk: kolokátor mКlý, v konkordancích většinou jako pozitivní postava.
S opatrností lze tvrditĽ že rozší ený sufix -nъk může tvo it deminutiva. Je však také možnéĽ že
u dvojice svůdce → svůdnъk dochází k nahrazení „céčkového“ sufixu -ce sufixem
„káčkovým“ -(n)ъk. Z diachronní analýzy SyD je patrnéĽ že svůdce je výraz starší (podobně
snad i svinec → svinčъk).
Sufix –nъk je také ve slovech
Лedrnъk

úst ičnъk

uličnъk

Zde má -nъk jednoznačně jinou funkci než modifikační: Лedrnъk od bedraĽ tedy „místo
plodnosti“ (Rejzek 2001:74), úst ičnъk „loví úst ice“ (≈ něm. Austernfischer), uličnъk se
pohybuje na ulici nebo byl vychován na ulici/„ulicí“.
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A.I.-II. Konkurence slov na -ek a -ík
Obojí zakončení mají tato slova:
česky
n mecky
≈ Zitze
cecek
≈ Knüppel, Stock
klacek
≈ Pflock
kůlek
pacholek ≈
≈
pupek
škopek

≈

Knecht, Kerl, Schuft
Nabel, Bauchnabel, ale i
Wanst (!)
Eimer, Tonne, Fass

špalek

≈

Stück Holz, Block, Klotz

česky
cecík
klacík
kolík

≈
≈
≈

pacholík
pupík

≈
≈

škopík

≈

špalík

≈

n mecky
Möps, Tittie
Stöckchen, StКЛ, Zаeig
Pflock, Stab, WтscheklКmmer
(angl.: peg, picket, stake)
Knтblein, Junker
Bauch, Nabel, Nabelgegend
Gefтß, Eimer, Schüssel, SchКff,
KüЛel
Klotz, kleiner Hackklotz

Žádné z nich nesplňuje podmínky deminutivaĽ nemají v moderní češtině základyĽ mohlo se
však původně jednat o deminutiva.
P i pohledu na protějšky v němčině a také z kolokačních analýz se rýsuje náznak vztahu slov
s -ek a -ъk: slova s -ek se zdají být „základy“ a s -ъk jejich deminutivy: nap . cecъk se pojí se
sпt mlъčko z cecъku, mКtčin cecъkĽ kdežto cecek je v mnohem hrubších kontextechĽ jak je
patrné i z německých ekvivalentů.
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A.))) Zakončení na -ček
Na -ček končí deminutivní sufixy -пček, -eček a -ъček. Jsou zde uvedeny v po adí podle
množství různých zdrobnělinĽ které tvo í.

A.III.1 Sufix -íček
Ze složených maskulinních sufixů končících na -ček tvo í nejvíc deminutiv sufix -ъček a jeho
hovorová varianta -ejček.
Symbol # u lemmatu znamenáĽ že u těchto slov sufix -ъček tvo í nebo může tvo it
deminutivum primární: základ končí na -ъk a sám je málo výrazným deminutivem („základ“
od tvaru na -ъk je slabě zastoupen nebo má (lehce) posunutý význam - viz deminutiva se
sufixem -ъk). Vznikají tak nepravé deminutivní ady:
(ajncl →)
Кjnclъk → Кjnclъček
(bochan →) Лochnъk → Лochnъček
(důl →)
dolъk → dolъček
(gпЛl →)
gпЛlъk → gпЛlъček
(h eЛ →)
h eЛъk → h eЛъček
(kachel →) kКchlъk → kКchlъček
(kýЛl28 →)
kвЛlъk → kвЛlъček
(kůl →)
kolъk → kolъček
(pakl →)
pКklъk → pКklъček
(vůz →)
vozъk → vozъ(ej)ček
(žeЛ →)
žeЛ ъk → žeЛ ъček
Z tohoto pohledu pat í uvedená slova do skupiny deminutiv utvo ených jednoduchým sufixem
-ek se změnou koncového konsonantu.

28

Viz také 1.3 Nedeminutiva s -ъk.
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A.III.1.1 Deminutiva na -íček
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Кjnclъček#
Кndělъček
Лodъček
Лochnъček#
ЛrКt ъček
cuk ъček
čКjъček
červъček
deštъček
dolъček#
dortъček
fКrп ъček
gпЛlъček#
golfъček
hКd ъček
hospodп ъček
hošъček
h eЛъček#
chlКpъček
chleЛъček
jКzzъček
kКchlъček#
kКlendп ъček
kКmКrпdъček
kЛelъček#
ke ъček

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

kmot ъček
kolъček#
konъček
kostelъček
košъček
kousъček
krпlъček
ksichtъček/ksichtejček
kuf ъček
kвЛlъček
lesъček/lesejček
lokКjъček
lvъček
mпjъček
mКzlъček
momentъček
mužъček
nehtъček
nosъček/nosejček
nožъček/nožejček
oЛličejъček
ohnъček
olejъček
orlъček
oslъček
pКklъček#

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

pпnЛъček
pКntoflъček
pokojъček
poslъček
prstъček
p ъtelъček
psъček
pвtlъček
seбъček
svet ъček
šцfъček
šohКjъček
šuplъček
švКg ъček
tКtъček
uzlъček
veleЛnъček
veršъček
vět ъček
vozъček/vozejček#
vršъček
zпvojъček
zlodějъček
žeЛ ъček#
žertъček

Vysvětlení symbolu # viz str. 100.

Poznámky k deminutivům na -íček
1) Homonyma:
krпlíček
Deminutivum od krпl→ krпlъček (1) je za azeno zde. Je celkem vzácné.
(1)

Viděls toť JКkuЛ do mě žďuchne špičКtým loktem. Chtěl si skočit mezi Krпle, Кle je to К Лude, jen
Krпlíček. On si, trouЛК, mвslel, že se jejich pohledв v kole sešlв. On tКkв, mКmlКs jeden, vě il, že se
tyhle kartв dКjъ rozmъchКt. (Vokolek: Absurdanda)

Deminutivum od krпlъk → krпlъček viz sufix -ekĽ Základy končí na -ek → -ъček.
paklíček
Deminutivum od pКkl(ъk) je za azeno zde. Základ pakl je hojně doloženĽ většinou má však
funkci augmentativní (3), z ídka neutrální (2). Neutrálně se slovo pakl používá také
v karetních hrách.
(2)

„D ъve jsem oЛjednпvКlК tКk pКtnпct paklů stКrtek, teď s Лъdou tКk sedm,“ eklК prodКvКčkК
AleбКndrК Krepkovп ze Slezských Rudoltic.
„TКk jsem dovez domů pakl různě velkých oЛпlek, spot eЛuju nejmцně čtв i stК normпlnъch ročně,…“

(3)

Zneužitъ údКjů Лrпnъ p idělený kяd. S tКkovým pКklъkem peněz člověk velkou dъru do světК neudělп.
Kdвž všКk tКkových pКklъků Лude t eЛК dvКcet, stКne se z nich po пdný pakl.

Homonymní deminutivum pКklъček od pКklъč viz sufix -ek (u lemmatu klъček).
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2) (ovorové varianty -ejček
V korpusech psané češtiny jsou doloženy tyto hovorové tvary:
ksichtejček
lesejček

nosejček
nožejček

vozejček

Nutno dodatĽ že se jedná o tvary užívané v hovoru p edevším v Čechách. V oblasti hanáckého
interdialektu ‒ tedy na většině území historicky obývaném česky mluvícím obyvatelstvem na
MoravěĽ se užívají tvary s [-ц-] (lesцček, vozцček). Mimo vozejček a lesejček mají v psaných
textech velmi slabou frekvenci (v korpusu SYN 2013 do 10 dokladů).
3) Zkrácené slovo
pпnЛъček

4) Polysémie / překryv s kvazideminutivy
Mnohá z těchto slov jsou také součástí ustálených spojeníĽ v nichž pragmatickou funkci
nemají: polвkКt Кndělъčkв, slКЛý jКko čКjъček, dolъčkв nК tvп i, oslъčku ot ep se, hodnotový,
společenský žeЛ ъček. Pokud se v těchto spojeních objeví jiný tvar (s -ъk nebo základ)Ľ má
pragmatickou hodnotu a vyjad uje spíš zveličení. Doloženo je jen hodnotový žeЛ ъk.
Některé deminutivní tvary také zastávají funkci termínů (viz kvazideminutiva s -ъček).
chleЛъček (lahůdka)Ľ konъček (hobby), košъček (u podprsenky), st evъčnъk pКntoflъček
(Cypripedium calceolus).
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A.III.1.2 Kvazideminutiva s -íček
Deminutivní tvary nemají deminutivní funkci v těchto významech:
Кndělъček
čКjъček
dolъček
h eЛъček
chleЛъček
konъček
košъček
oslъček
pКntoflъček
eЛ ъček
žeЛ ъček

nemocniční košile; ve frazém polвkКt Кndělъčkв
ve ustáleném p irovnání slКЛý jКko čКjъček
dolъček ve tvп i (Se tvarem dolъk je raritní.)
ko ení
lahůdka
hobby
u podprsenky
v idiomatizované větě Oslъčku ot es se.
botanický termín (Calceolaria)
botanický termín (Achillea)
ve spojení hodnotový

Pokud slovo neplní funkci deminutivníĽ je často vidět jeho vznik metaforickým nebo
metonymickým p enosem: chleЛъček, košъček mají motivaci celkem jednoznačnou. Protějšky
v němč. mají taktéž někdy tvar formálního deminutiva:
česky
n mecky
chleЛъček ≈
Brötchen (podobně jednohuЛkК ≈ Hтppchen); jinak belegtes
Brot, Sandwich nebo (v závislosti na kontextu) Kuchen
košъček
≈
(BH-)KörЛchen
U košъček jsou ekvivalenty relativně jednoznačné ve všech dokladechĽ které jsou shodné
s následujícím p íkladem:
(4)

"Co je sКkrК tohle, tКhle podprsenkК mi nesedъ, jп pot eЛuju košíček cцčko!"
"WКs soll'n dКs, der pКßt doch nicht, ich ЛrКuche Körbchen C!" (Konsalik: Extпze)

Méně průhledné jsou výrazy eЛ ъček a konъček. Slovo eЛ ъček je motivováno „podle podoby
se žebry“ (Rejzek 2001:554)Ľ kde došlo ke změně ž- na -. Slovo konъček vzniklo poněkud
složitěji metonymickým p enosem v angličtiněĽ odtud se dostal do němčiny (Steckenpferd) a
z němčiny do češtiny.

A.III.1.3 Nedeminutiva s -íček
Na -ъček končí nedeminutiva jъdelnъček a polnъček.

A.III.2 Sufix -eček
Sufix -eček tvo í méně deminutiv než -ъčekĽ p esto pat í k těm běžnějším deminutivním
prost edkům.

A.III.2.1 Deminutiva s -eček (-íneček)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
29

Лпleček
ЛlЛeček
ЛoЛeček
Лвteček
cъpeček
citeček
dпreček
dědeček/prК~29

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

dъleček
domeček
dvoreček
džЛпneček
hпječek
hlteček
houfeček
hroЛeček

až do prКprКprКprКdědeček
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

chlъveček
jКrmКreček
klъdeček
klouЛeček
knъreček
kouteček
krпmeček
kvъteček

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

lъsteček
mКlцreček
oЛrпzeček
pпneček/pпnъček
pпreček
plпneček
plпteček
prКporeček
proЛlцmeček
prouteček

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

proužeček
rпmeček
sk ъteček
sloupeček
smrпdeček
snopeček
soudeček
srpeček
stпteček
stoleček

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

stroječek
stromeček
svКleček
šrouЛeček
tКtъneček
trпmeček
tvoreček
výreček
zvoneček
životeček/živůteček

Poznámky k deminutivům na -eček (-íneček)
Rozší ený sufix -ъneček má jen tКtъneček. Může se počítat taky mezi deminutiva zakončená na
-íček s vložením -ne- do sufixu: tпtК → tКtъnek → tКtъček → tКtъneček. Má velmi slabou
frekvenci.
U některých deminutiv lze považovat za základ více tvarů: ЛlЛeček ← ЛlЛ, ale i blbec;
ЛoЛeček ← bob, ale i bobek. Deminutivní tvary jsou za azeny podle doložených základůĽ
proto je nap . šňupeček za azeno k deminutivům s -ek jako odvozenina od základu šňupec,
protože šňup není v pozici substantiva doloženo. Podobně i kvъteček, k němuž se zdá být
základem kvъtek, nikoliv květ. Domnívám seĽ že označení květ pro celou květinu je p edevším
tropus (synekdocha pars pro totum) v poetickém jazyce. Uvedené vysvětlení lze podložit
(p evládajícími) protějšky v němčině:
květ
≈ Blüte
kvъtek
≈ Blume
kvъteček ≈ Blümchen
1) Dubleta
životeček/živůteček

Oba tvary jsou vzácnéĽ tvar s -ů- (2) je expresivnější.

(1)

Prostě si veď ten svůj skrovný životeček, (…) umývej nпdoЛъ К jednoho dne p ijde tvoje chvilkК.

(2)

VětšinК lidъ Лв nejrКději z životК udělКlК živůtek neЛo živůteček. (...) Člověk toužъ, КЛв se mu ve všem
dК ilo.

2) (láskové změny
U jarmark (z německého Jahrmarkt) odpadá koncové -k → jКrmКreček. Ostatní změny jsou
shodné s již uvedenými u -ek.
Na -eček končí také mnoho deminutiv utvo ených od základů končících na -ec → -eček a -ek
→ -eček v kap. o sufixu -ek.
3) Polysémie / překryv s kvazideminutivy:
Slova dědeček, dпreček, koneček, pпneček, rпmeček a vпleček mají celkem vysokou frekvenci
danou tímĽ že v určitých kontextech (většinou v ustálených vazbách) nemohou být nahrazena
základy.
děd(a) → dědeček
Tvar dědeček je vnímán jistě pozitivněĽ ale oproti ostatním označením ze stejné čeledi spíš
neutrálně: děd je zastaraléĽ dědК familiárníĽ dědek derogativní.
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dar → dпrek → dпreček
Pokud je dпreček označení pro „nezvedenou osobu“Ľ nejedná se o nedeminutivum. Tvary
dпrek nebo dar v tomto kontextu doloženy nejsouĽ byla by to však augmentativa.
rпm → rпmeček
U této dvojice je z etelnéĽ že čeština má dobrou vlastnost deminutivní sufixem označit věc
„menší než normál“. P ímý (lexikální) rozdíl v němčině mezi oběma protějšky není. Českému
rпm i rпmeček odpovídá v němčině nejčastěji Rahmen. Ale: tam, kde je v češtině rпmĽ jedná
se o často rпm nějakého většího p edmětu (dve ъ, oknК) (3), (4).
(3)

Op elК se o rпm dve í.
Sie lehnte sich an den Türrahmen. (Konsalik: Eбtпze)

(4)

AnК se oЛěmК rukama chytila rпmu.
AnК klКmmerte sich mit Лeiden Hтnden Кn den Türrahmen. (Garcia_Marquez-pohreb)

Kdežto rпmeček je jednoznačně menší (5), (6).
(5)

Hess ke mně p istoupil К chtěl mi sпhnout do kКpsв kКЛпtu, kКm jsem si zКstrčil ukrКdený st ъЛrný
rпmeček s fotografií.
Hess trat an mich heran und wollte in die Manteltasche greifen, in welcher der silberne Fotorahmen
steckte, den ich gestohlen hatte. (simmel-vsichni_lide)

(6)

DъvКlв jsme se nК zЛrusu nový rпmeček, ЛвlК nК něm ještě nКlepenп cenovkК, dvК guldenв pКdesпt К
Кni o cent vъc, К nК fotogrКfii, kterп zпzrКčným způsoЛem p ekrývКlК sklo nК milimetr p esně.
Wir betrachteten einen funkelnagelneuen Fotorahmen, auf dem noch der Preis stand, zwei Gulden
fünfzig, und keinen Cent mehr, und ein Foto, dКs vom Glas auf wundersame Weise bis auf den
Millimeter genau abgedeckt wurde. (moor-seda_bila_modra)

Deminuitvní sufix v češtině umožní vypustit determinant (4), (6). Oproti němčiněĽ kde
determinanty jsouĽ je tedy čeština implicitnější.
V frazému dпt si něco zК rпmeček je deminutivum jen formální.
pпn → pпneček
DokladůĽ kde je slovo pпneček skutečné deminutivumĽ je málo. Většinou se tak označuje
majitel psa. Deminutivum je zde oslabené.
vпl(ec) → vпleček
Spíš je zde zjevná specifikace: vпl „prknoĽ na němž se válí těsto“ (≈ něm. Nudelbrett), vпleček
(na nudle) je „nástroj na válení (těsta)“ (≈ něm. Nudelwalke) nebo „nástroj vytvá ení vzoru na
zdi“. Ve funkci deminutiva od vпl(ec) se užívá málo.

A.III.2.2 Kvazideminutiva -eček
Deminutivní funkce není v těchto významech:
dědeček
dпreček
koneček
pпneček
rпmeček
sвreček
vпleček
vzoreček

ustáleno jako neutrální (ve dvojici dědeček, ЛКЛičkК)
„nezvedená osoba“
prstů, vlКsů
majitel zví ete
na fotografieĽ grafický obrazec
pochutina
malba na zdi
mКtemКtický

K rпmeček pat í také hodně složenin: diКrпmeček, fotorпmeček apod.
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A.III.2.3 Nedeminutiva s -eček
Slova zakončená na -eček bez jakéhokoliv vztahu k diminuci jsou jen liЛeček z něm.
LieЛstöckel a slКneček od slКný.
Sufix -eček (podobně -ъček) je typický sufix deminutivní. Odpovídá tomu slabá „šedá zóna“
kvazideminutiv a (témě ) neexistence nedeminutiv se shodným zakončením. Evaluativní
funkci těchto sufixů podtrhuje faktĽ že v němčině stojí jako protějšky taktéž deminutiva všude
tam, kde se dají vytvo it. Kde němčina deminutivum utvo it nemůže (nap . u feminin
končících na derivační sufix -ung)Ľ odpovídá českému deminutivu perifrázeĽ která
deminutivum zastupuje: Лвteček ≈ kleine Wohnung, winzige Wohnung; citeček ≈ kleine
EmpfindungenĽ anebo jiný lexém s „implicitním“ umenšením (7):
(7)

Prochпzel sloupečkem teбtu К očekпvКl tК sprпvnп slovК
Er wusste bereits, was ihn in Vers elf erwartete. (Brown: ŠifrК mistrК…)

V dokladu (7) je tedy místo Spalte lexém Vers. Funkčně se obě věty shodujíĽ i když p ímo
lexikálně ekvivalentní nejsou.

A.III.3. Sufix -áček
A.III.3.1 Deminutiva s -áček
1.
2.
3.

Čechпček
kosпček
Rusпček

4.
5.
6.

sвnпček
Tцgцmпček
ze пček

7.

židпček

Z těchto deminutiv má pouze sвnпček signifikantní frekvenci (1,84 i.p.m. v korpuse syn2010,
67 dokladů je korpuse InterCorp verze 7). Ostatní jsou doloženy minimálně (kolem pod 0Ľ001
i.p.m. v korpuse SYN 2013Ľ což odpovídá max. 10 dokladům v absolutních číslech).
Hojné je však zastoupení -пček u názvů (většinou folklórních) souborů: Žďпrпček, Frвštпček,
Hodoňпček, Lъšňпček, Úsvi пček, ÚslКvпček. Jedná se však o deminutivní formu vytvo enou
na základě (hovorového) obyvatelského jména sufixem -ek. Pat í tedy tam.

A.III.3.2 Kvazideminutiva s -áček
jedinпček
milпček

novпček
živпček

U slov odvozených od adjektiv jediný, milý, nový, živý je spornéĽ zda je -пček sufix čistě
mutačníĽ nebo jestli lze považovat transponované adjektivum v syntagmatech/větách Tв můj
milý. On je tКdв nový / s novýmК se neЛКvъ; za základy a slova jedninпček, milпček a novпček
za deminutiva. Sufix funguje jako specifický prost edek tvo ení deminutiv („nedeminutiva“ se
jím netvo í)Ľ proto jsou i tato slova často za deminutiva považována ‒ vyplývá to z dotazníku.
Slova nesporně mají expresivní nábojĽ ale nic neumenšujíĽ nezdrobňujíĽ nehodnotí. Podobně
funguje německý sufix -ling (viz tam): novпček ≈ Neuling, milпček ≈ LieЛling. Blízkost
k deminutivu je zjevná i z protějšku jedinпček ≈ einziges SöhnchenĽ častěji ovšem Einzelkind.
Slovo živпček je víc méně monokolokát (nikde Кni živпčkК, nepotkКt živпčkК), v němčině mu
odpovídá bezp íznakové kein MenschĽ pop . p íznakové keine Menschenseele. Z poslechu
Rádia Beat (2002-2016) je známé deminutivum živпček jako expresivní označení živého
koncertu, v rozhlasové mluvě živпk.
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A.III.3.3 Nedeminutiva s -áček
Slova bez vztahu k deminutivům končící na -пček nejsouĽ nepočítáme-li nep eberné množství
p íjmeníĽ jež jako deminutiva nesporně vznikla: BКrtпček, Sedlпček, Slovпček a mnoho jiných.
Jejich původní „základy“ ovšem vesměs končí na -пk (BКrtпk, Sedlпk, Slovпk)Ľ proto pat í do
kapitoly o sufixu -ek.

A.III.4 Konkurence odvozenin na -ček
Konkurují si pouze -eček a -ъček. Dva různé sufixy mají jen pпneček a pпnъček. Z protějšků je
zjevnéĽ že tvar pпnъček je expresivnější.
česky
n mecky
anglicky
pпneček ≈
Herrchen, Herr
master, dad
pпnъček
≈
Herrchen, Mтnnlein
master, daddy, siree (expr.)
K základu hпj je doloženo jen deminutivum hпječekĽ byť je znám i tvar s -ъ- z lidovky Hпjku,
hпjъčku, hпjku zelený.
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A.)V. Zakončení na -nek nebo -šek
Na -nek nebo -šek jsou zakončena deminutiva vytvo ená sufixy -пnek, -ъnek, -ounek nebo
sufixem -oušek. Dále sem pat í také deminutivní sufix -цnekĽ který však v současné češtině
není doložen.

A.IV.1. Sufix -ánek
A.IV.1.1 Deminutiva s -ánek
1.
2.
3.

ЛlЛпnek
ЛoЛпnek
copпnek

4.
5.
6.

hošпnek
nosпnek
pejsпnek

7.
8.

strýčпnek
zpěvпnek/zpъvпnek

Poznámky k deminutivům na -ánek
Dublety jsou zpěvпnek/zpъvпnek. Často se užívá i v ženském rodě (pluralium tantum).
Deminutiva hošпnek a ЛoЛпnek lze vztáhnout také k doloženým (syn2010) základům boban a
hošКn.
Pouze copпnek má signifikantní frekvenci (1,5 i.p.m.Ľ což odpovídá počtu dokladů kolem 60).
Ostatní pod 0,001 i.p.m. (méně než 10 dokladů) v korpuse SYN 2013.

A.IV.2. Sufix -ínek
A.IV.2.1 Deminutiva s -ínek
1.

(pКpъnek)

2.

strýčъnek

3.

tКtъnek

Deminutivum pКpъnek je utvo eno od cizího základu papaĽ který v češtině pro „otec“ není
doloženĽ zjevně se p íliš neužíváĽ proto je deminutivem hraničním. Slovo Papa je však
v povědomí českých uživatelů p edevším jako označení Sv. Otce. Výjimečně českému
pКpъnek odpovídá v němčině kleiner Papa, jinak Papa.
Deminutivu strýčъnek (i strýčпnek) odpovídá v němčině nejčastěji deminutivum Onkelchen,
většinou však v ironicky derogativním významu (1)Ľ (2).
(1)

- NКžer se, strýčínku, povъdпm, - Кspoň seš k něčemu doЛrej.
»Friß dich voll, Onkelchen«, sКge ich, »so Лist du аenigstens zu etаКs gut« (GrusК-Dotaznik)

(2)

"Jestli ti doЛ e rozumъm, strýčku, zКjъmп tě - strýčku...," mlКdцho BroаnК Лв zКs smrtelně zКjъmКlo, co
všechno jeho prohnКný strýčпnek vъ К co nevъ, КЛв mu zЛвtečně nevвklopil vъc, než je nutnц.
AdlaKleopatraVKytare
«Wenn ich dich richtig verstehe, Onkel, dКnn interessiert dich - Onkel...» eigentlich interessierte den
jungen Brown seinerseits etwas, und zwar, was sein geriebenes Onkelchen Кlles аußte und аКs er
noch nicht аußte, um nicht umsonst mehr Кls nötig КuszukrКmen.

Zjevně i v češtině je deminutivum strýčъnek spíš derogativní. Pozitivní konotaci má
deminutivum prvního stupně strýčekĽ pop . strejček (viz deminutiva na -ek).
Deminutivum tКtъnek bývá konotováno p edevším pozitivněĽ má však nap . oproti tКtъček
slabší evaluativní hodnotu. V němčině mu nejčastěji odpovídá Vater nebo Papa (viz také
závěr).
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A.IV.2.2 Nedeminutivum s -ínek
ЛКrvъnek

Jedná se o výpůjčku z němčiny (Beerwinck z lat. pervinca) a p íklon k českému barva (lidová
etymologie ‒ srov. Rejzek 2001:71), z čehož vznikl tento tvar deminutivum silně evokující.

A.IV.3 Sufix -ének
Zakončení -цnek je p edevším u deminutivĽ jejichž základy končí na –en/-цn. Doložena jsou
od ЛКzцn, kпmen, plКmen, pramen. Ze synchronního pohledu (u většiny ani etymologicky) se
nejedná o sufix -en, proto jsou uvedena v seznamu deminutiv s prostým p idáním sufixu -ek
(viz kap. A.I.1.1.1).

A.IV.3.1 Deminutiva s -ének
1.

chlКpцnek

Deminutivum je doloženo jen t emi doklady ve dvou dokumentech korpusu SYN 2013.
Srovnání s jinými jazyky není na korpusových datech možné.

A.IV.4 Sufix –ounek
A.IV.4.1 Deminutiva s -ounek
1.

vrahounek

Tomuto jedinému deminutivu na -ounek odpovídá i v němčině deminutivum Mörderchen,
pop . (kleiner) MördermКnn. Dokladů je ovšem velmi málo.
Tvar může být odvozen i od vrahounĽ tím by se deminutivum adilo mezi další deminutiva na
-ounek od základu končícího na -oun p idáním sufixu -ek (viz kap. A.I.1.1.15).

A.IV.5.1 Sufix -oušek
A.IV.5.1 Deminutivum s -oušek
1.

dědoušek

Jiná deminutiva se sufixem -oušek doložena nejsou. Deminutiva od základů končících na -ouš
se sufixem -ek viz kap. A.I.1.1.16.
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A.V. Ostatní deminutivní prostředky maskulin
Mezi málo zastoupené nebo (již) neuváděné prost edky tvorby maskulinních deminutiv pat í
sufixy -ec, -ka a -ina.

A.V.1. Sufix -ec
Sufix -ec má v češtině mnoho funkcí: z české části korpusu InterCorp (cs-de, verze 4) bylo
vytěženo 545 různých substantiv jen mužského životného rodu vytvo ených sufixem -ec
zastupující:
1) jména obyvatelská: AЛchпzec, BКlkпnec (…) Thajec, Ukrajinec, Vietnamec;
2) p íslušníky hnutí: henleinovec, kantovec, vlasovec;
3) nositele vlastností (většinou deadjektiva): hladovec, hlušec, horlivec, hruЛec, chamtivec;
4) konatele děje (deverbativa): (horo)lezec, (knih)kupec, (kraso)jezdec aj.
5) jména se sufixy -ec a -ovec vyjad ující podobnost: delfъnovec, jelenec30; nebo p íbuznost:
bratranec a synovec; obojí ve smyslu „podobající se x / mající rys x / jakoby x“;
6) jména se sufixem -enec označující:
a) pacience děje: kmot enec, kojenec, novorozenec, nepodК enec;
b) konatele děje Лěženec, p ъvrženecĽ pop . obojí:
c) agens nebo paciens děje: milenec.
Žádné z těchto slov nemá evaluativní hodnotuĽ deminutiva se tvo í jinými sufixy (srov.
Dokulil/Doležel 1ř67:4řř). Jako jediný (a zastaralý) tvarĽ kdy pouze sufix -ec vytvá í
deminutivum se uvádí biskupec (Dokulil/Doležel 1ř67:4řř). Ten má ovšem v současném
jazyce v dokladových materiálech nulovou frekvenci: Frekvenčnъ slovnъk ho neuvádíĽ
v žádném (ani diachronním) korpusu ÚČNK zastoupen není.
Sufix -ec je hojně zastoupen i u tvorby neživotných maskulin. Jen v nevyváženém a
nereferenčním korpusu InterCorp (verze 4) bylo v 13.125 konkordancích kolem 200 různých
lemmat (babinec až žvКnec) Označujících p edevším:
1) nástroje (deverbativa): bodec, zobec (od bodat, zobat)31; sufix -ec by zde mohl být vnímán
i augmentativní (p íklady v SSČ: sovъ, orlъ, supъ zoЛec; korpus syn2010: obluda s hrozným
zobcem);
2) p edmět činnosti: žvКnec;
3) výsledky děje (deadjektiva): dlКЛКnec, lъvКnec, cпkКnec aj.
Dále bývá -ec součástí komplexnějšího sufixu: nap . -inec pro názvy obydlí: Лlпzinec,
chudoЛinec, nevěstinec; ovčinec, psinec aj. nebo lejn: mušinec, slepičinec aj.
Z odborných publikacíĽ ale i z dotazníku je patrná jistá ambivalentnost vnímání
modifikovaných slov se sufixy -ec (analogicky u feminin -ice). Většinou totiž již dnes nemají
žádnýĽ nebo mají jen matný vztah k základovému slovu. Píše o tom Štícha 1ř7Ř s odkazem na
Dokulila (1967):
Sufixy -ec, -ice a -ceĽ které se tradičně adí k sufixům deminutivní formyĽ jsou dnes prakticky ve
spisovné češtině z deminutivní funkce vyčleněny a užívá se jich mnohdy jako slovotvorného prost edku
nemodifikačníhoĽ tj. takovéhoĽ kterým se utvá ejí nová slova s významem odlišným od slova
základového (nap . rпm - rпmec, hlava - hlavice, slovo - slovce aj.).

Delfъnovec je sladkovodní druh delfínaĽ je menší než delfín. Jelenec je zví e podobné jelenovi. Jelen i jelenec
sice pat í oba do čeledi jelenovitých (Cervinae)Ľ tvo í však samostatné podčeledi. Názorná jsou taktéž německá i
anglická názvosloví obou podčeledí: jeleni ≈ něm. Echte Hirsche; ≈ angl.. true deer; jelenovitъ ≈ něm.
Trughirsche; new world deer. Sufix -ec zde mát tedy funkci spíš specifikační.
31
Vedle nich však stojí také zoЛпk a Лodпk.
30
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P íruční mluvnice češtiny (1řř5:132-133) uvádí sufixy -ec a -ice pouze jako specifikačníĽ
nikoliv deminutivní. (Sufix -ceĽ který v historii tvo il deminutiva neutra již není zmíněn
vůbec.)
Obsahová diferencovanost základu a jeho d ívějšího deminutiva je zjevná i z dotazníku. Podle
respondentů zvonec, truhlice a p ilЛice nejsou k základovým zvon, truhla či p ilЛК ani většíĽ
ani menší. Konvice je však jednoznačně chápána jako menší než konev, jehlice naopak jako
větší než jehla. Zdá se tedyĽ že zde je význam sufixu jako deminutivního již set en úplně.
Jen u čty maskulin je možná pragmatická volba mezi základem a sufigovaným slovem, a lze
zde uvažovat o deminutivech.

A.V.1.1 Deminutiva s –ec
1.
2.

(blbec)
houfec

3.
4.

zvonec
(žКЛec)

V závorce jsou sporné tvary a jsou vysvětleny níž
houf → houfec
Německé protějšky sufigovaného houfec jsou v několika p ípadech deminutiva (1):
(1)

Houfce osmnпctiletých mělв provцst gigКntickц zпkopovц prпce pod dozorem německých strпžъ.
Ein paar Hтuflein Achtzehnjтhriger sollten die gigКntischen SchКnzКrЛeiten unter der Aufsicht
deutscher Wachtposten ableisten.
-KКždý z nich mп zК seЛou houfec pod ъzených.
Hinter sich haben sie jeweils das Hтuflein ihrer Untergebenen.

Základu houf odpovídají německé výrazy Haufen, Schar, Rudel, Menge, Schwarm, Gruppe,
TruppĽ tedy vždy nějaké větší uskupení.
Tvaru houfec ve slovenštině odpovídá často hlúčik, húfik. České houfec se často užívá jako
kolektivumĽ neboť mu ve slovenštině odpovídá také kŕdeľĽ častěji však kŕdlik, čriedК.
V polštině se často vyskytuje deminutivum gromadka. Většinou však v p ekladech z češtiny
(Škovorecký: ZЛКЛělci, Kundera: Žert)Ľ jen výjimečně se slovo vyskytne i v p ekladu ze
t etího jazyka (Wells: VпlkК světů).
zvon → zvonec
Jen v několika málo p ípadech (a menšinově) odpovídá českému zvonec v němčině
deminutivum (Glöckchen), jinak p edevším Kuhglocke nebo Glocke. Ve slovenštině nejčastěji
zvonecĽ dále spiežovec („zvonec zo spieže“))Ľ liatovec („liatinový zvonec“32), ale i v několika
textech i zvonček.
TamĽ kde je deminutivum lze texty rozdělit na skupiny: a) staré texty (Němcová: Babička); b)
jednotná linie p ekladu (zde ze španělštiny: García Márquez: O lпsce К jiných Лěsech); c)
terminologie (Storch: Lovci mКmutů) zvonce konileců x zvončekв poniklecov.
V polštině: dzwonek, dzwoneczek - zde nap íč všemi texty.
Nápadné jeĽ že většina dokladů slov houfec i zvonec v korpuse InterCorp (cs-de verze 7) jsou
v textech s podobnými charakteristikami: jedná se většinou o původně české textyĽ témě
výhradně beletrii. Kontrolní dotazy v korpuse syn2010 a porovnání s tvary zvonek a houfek
potvrdily hypotézu o distribuciĽ která vede k tomuto závěru:
32

Vysvětlivky podle аeЛSlovnъk (2015) a Azet.sk (2015)
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Deriváty houfecĽ někdy i zvonec jsou i v moderní češtině knižní deminutiva. (Zvonek a houfek
se vyskytují p evážně v p ekladech.) Časová distribuce všech čty tvarů (houfec - houfek,
zvonec - zvonek) je podle korpusu syn2010 zhruba shodná. I když se o „pravých“
deminutivech s -c- v současné češtině již neuvažujeĽ vychází najevoĽ že některá z nich stále
mohou nést deminutivní signál. V opačném p ípadě by nebyl důvod ešit jejich p eklad taktéž
deminutivem.
Posun v užívání slov na -ec a -ek na časové ose je zjevný také z (brněnských) tramvají. Starší
typy mívají na ovládacím pultu popisek zvonec, novější zvonek (nebo piktogram).
Oba deriváty životných maskulin (blbec a žКЛec) stojí mimo česká deminutiva.
blb → blbec
Sporné jsou tyto momenty: 1) lze považovat tvar blb za základ k blbec; 2) pokud ano, je
možné vnímat slovo blbec jako zjemněníĽ tedy deminutivum slova blb?
ad 1) Slovo blb je nejspíš zpětná derivace od blbec a blbec od ЛlЛý (-ec je signál nositele
vlastnostiĽ podobně hlušec, slepec, tupec).
ad 2) Z kolokační analýzy (korpus syn2010) nevyplývá žádný rozdíl. Obě slova se používají
v mnoha p ípadech synonymně ve spojeních: nějКkej, nКprostej, oЛecnъ blb/blbec; p ipКdКt
si, vypadat (jako) blb/blbec. Dokonce nelze ani íctĽ zda je častější jп ЛlЛ nebo jп ЛlЛecĽ či ty
(jsi) blb nebo blbec. Signifikantní je jen rozdíl v těchto spojeních: šъlený, tКkový ЛlЛ x úplnej,
nějКkej, nКfoukКnej, zasranej blbec.
Zásadní rozdíl je ve frekvenci: blbec je výrazně častější (6,62 i.p.m. v korpuse syn 2010) než
blb (1,50 i.p.m.). Zde je porušeno frekvenční pravidlo (bod 7) deliminace deminutiv.
I z kontrastu s jinými jazyky vyplýváĽ že slovo blb by mohl být skutečně vnímáno o něco
mírněji:
česky
n mecky
anglicky
slovensky
blbec ≈ BlödmКnn, Idiot, Trottel, idiot, imbecile, Лlпzon, sprostпk, idiot, somпr
Schwachkopf Rindvieh
dumbass
≈ Idiot, BlödiКn
fool, imbecile
hlupпk, ЛiЛКs, ale i truľo, chumКj.
blb
Rozdíl je i v uvedeném kontrastu velmi jemný a málo nez etelný.
žпba → žabec
Ve vztahu žпba – žabec může jít o deminuci s netypickou změnou roduĽ jelikož d íve žКЛec
znamenalo „žabí mláděĽ malá žába“ (srov. PSJČ). V současné češtině se používá jen
k označení mladé dívky (jiné doklady v korpusech nejsou). Jednoznačně pat í na okraj slovní
zásobyĽ je to ovšem tvar živýĽ vyskytující se ve stylizovaných textech.
V němčině mu odpovídá idiomatizované kompozitum Backfisch (relativně frekventní)Ľ ve
slovenštině mj. výpůjčka z němčiny (ЛКkfiš)Ľ ovšem s minimální frekvencí (SNK public
verzia 7)Ľ dále také základ žКЛК, ale i žКЛkК. Jen v polštině (i zde je málo dokladů) p evažují
deminutiva dzieаczвnką, pКnienką.
Chybí širší textový podkladĽ ale nic nenasvědčuje tomuĽ že by se jednalo o skutečné
deminutivum.

A.V.1.2 Původní deminutiva na -ec
Již jednoznačně za hranicí deminutiv jsou slovaĽ která historicky vznikla jako deminutiva,
dnes pragmatickou funkci už neplní. Pro p edstavu o frekvenci jsou zde uvedeny hodnoty
ARF z Frekvenčního slovníku (2004)33. Je-li uvedeno „x“Ľ není tvar za azen ve Frekvenčním
slovníku (2004) a byl doplněn z korpusu.
33

Čím vyšší čísloĽ tím vyšší frekvence.
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Některá z nich v moderní češtině témě neexistují: sýrec, p ъklopec („poklopec u kalhot“ má
jen jeden výskytĽ je možnéĽ že se jednán o novotvar M. Viewegha)Ľ výklКdec, zuЛec/ozuЛec.
Jejich výskyt v korpusu syn (2013) se pohybuje v ádu jednotekĽ nejsou ani na internetu.
bratranec
dъlec
d evec
dvorec
hrnec
chlapec
jehlanec
kКЛпtec
kahanec
kotec
lъmec
měšec
milec
obrazec
otec/ praotec
poklopec
praporec

317
68
11
305
491
3217
x
31
x
78
257
81
12
208
7310/ 93
35
29

provazec
prstenec
p ъklopec
pupenec
rпmec
rukпvec
etězec
sloupec
snopec
stolec
sýrec
trпmec
vпlec
vlasec
výklКdec
vzorec
zubec/ ozubec/ trojzubec

21
98
x
14
1665
x
640
421
x
101
x
x
538
47
x
410
0/0/15

Diferenciace základu a deminutiva může být doložena na korpusových datech. Exemplárně
jsou uvedeny dvojice dъl → dъlec, chlap → chlapecĽ ostatní jen heslovitě.
díl → dílec
Slova nemají v korpuse (syn (2013)) žádné společné kookurenční partneryĽ z dokladů je
zjevnéĽ že se dъlec více méně terminologizovalo v atributivních vazbách (p edevším
stavebnického) odborného názvosloví: Кtikovц/prefКЛrikovКnц dъlce, stКveЛnъ/ocelovц dъlce
z КutoklпvovКnцho poroЛetonu, stКnovц dъlce atd.
Deminutivum vylučují i protějšky v jiných jazycích: německy to je báze kompozit -bahn:
Zeltbahn ≈ stКnový dъlec, -teil: Baracken-/ Brückenteil ≈ ЛКrпkovц/mostnъ dъlce; v angličtině ≈
většinou jen panel.
dvůr → dvorec
Českému dvorec odpovídá v němčině staré kolektivum Gehöft; v angličtině simplex court,
slovensky dvorec, majer nebo správcem či majitelem motivované označení gazdovstvo.
Deminutivní signál zde žádný není.
hrnec
Slovo je „vlastně zdrobnělina od †g rn = pec.“ (Rejzek 2001:214). V současné češtině
zdrobnělou funkci neplní.
chlap → chlapec
Formální i významový vztah základu chlap a derivátu chlapec je zjevný a vystihuje původně
primární funkci deminuce ‒ označení mláďat. V jiných jazycích mu odpovídají ekvivalenty
strukturou stejné jako u jiných protějšků pravých českých deminutiv (2). Běžnější jsou
ekvivalenty (3).
(2)

TКkový hodný chlapec...
So ein lieber kleiner Junge.
Such a good little boy.. (subtitles)
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(3)

Chlapec chvъli nic ne ъkКl К pozorovКl měsъc К Лъlý pъsek.
Der Jüngling ЛetrКchtete schаeigend den Mond und den аeißen SКnd.
The boy thought about that for a while as he looked at the moon and the bleached sands. (Coelho:
Alchymista)
-DostКlК se všКk s oЛěmК chlapci š Кstně po prkně Кž nК strom.
AЛer Pippi kКm glücklich und аohlЛehКlten mit den Лeiden Jungen zu dem BКum hinüЛer,..
But Pippi arrived safe and sound at the tree with the boys,…(Lindgren: Pipi dlouhп…)

Slovo chlapec nelze považovat za deminutivum.
kavalec
Etymologické slovníky považují kavalec za zdrobnělinu od výpůjčky cavallo „kůň“ (srov.
Rejzek 2001:269).
kotec
V současné češtině nemá kotec základ. Je to „menší chlívekĽ zdrobnělina od †kot “ (Rejzek
2001:305).
I zbývající tvary (ЛrКtrКnec, jehlКnec, kКЛпtec, kКhКnec, kotec, lъmec, měšec, milec, oЛrКzec,
otec34, poklopec, prКporec, provКzec, prstenec, p ъklopec, pupenec, rпmec, rukпvec, etězec,
sloupec, snopec, stolec, sýrec, trпmec, vпlec, vlКsec, výklКdec, vzorec, o-/troj-/zubec) vznikla
pravděpodobně deminucí základu.
Pouze kopec je staré augmentativum od vym elého †kopĽ což bylo d ív maskulinum ke kopa
od slovesa kopatiĽ tedy „nakopaná hlína“ (srov. Machek 1řř7:274).
Mezi starými deminutivy maskulin na -ec je mezi životnými několik p íjmení (Martinec,
Tomanec) a mezi neživotnými ada toponym: Dunajec („malý Dunaj“), Hradec („malý
hrad“), Chlumec („malý chlum“Ľ tj. „zalesněný vrch“, srov. Lutterer et al. 1řŘ2:122)Ľ dále
průhledná pojmenování Jablonec, Klпšterec, Kostelec, Městec a Sedlec („menší sídlo“Ľ srov.
Lutterer et al. 1982: 269).

A.V.2 Sufix -ka
Sufix -ka je sice typicky femininníĽ často zdrobňujícíĽ tuto funkci však může plnit (netypicky)
i u českých maskulin. Někdy je rozší en na -outka (poseroutka) nebo -uška (Лп uškК).

A.V.2.1 Deminutiva s -ka
Deminutiva jsou azena abecedněĽ v závorce jsou uvedeny absolutní počty dokladů v korpusu
InterCorp (cs-de, verze 4) a mají sloužit pro hrubou p edstavu o jejich frekvenciĽ která se
jinak zjišťuje velmi nesnadno. Důvodem je shoda s femininními tvary a špatné označkování.
Automatický tagging tato maskulina většinou nepozná a označuje je za feminina. Slova
s nulovým výskytem v InterCorpu jsou několikrát doložena v korpusu SYN 2013 (bez
zjišťování počtu).

Zdrobnělina od praslovanského †otьĽ „původem dětské žvatlavé slovo“ (Rejzek 2001:436; srov. i Machek
1997:422).
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1.
2.
3.
4.

ЛrпškК
chudinka
kecka
(v)ochmelka

(51)
(30)
(x)
(11)

5.
6.
7.
8.

ožrКlkК
pпpěrkК
poseroutka
tК kК

(11)
(x)
(x)
(81)

Poznámky k maskulinním deminutivům na -ka
Základy ЛrпchК, chudina, kecal, pпpěrК, poserК, tпtК mají vyšší frekvenci než zde uvedená
deminutiva. Pokud tomu tak neníĽ bývá základ vnímán jako hrubější výraz, nap . vochmela
(viz dál).
U kecal → kecka se nahrazuje participiální sufix -al deminutivním -ka. V ostatních p ípadech
nahrazuje deminutivní sufix -ka koncovku -a. Deminutivum poseroutka má sufix rozší ený na
-outka. Jiné slovo s takovým sufixem není ani ve slovnících PSJČĽ SSJČĽ ani není doloženo
v korpusech.
Vesměs se jedná o expresivaĽ pohled na paralely v jiných jazycích ukazujíĽ že zapadají do
systému deminutiv. (Uvedeny jsou jen protějšky vytěžené z korpusu InterCorp, verze 4.)
brпcha → brпška
česky
n mecky
anglicky
brother
brпcha ≈ Burder, Halbruder, ale i Brüderchen
≈
grosser
Bruder,
kleiner
Bruder,
Bruderherz,
Brüdrechen
brother, friend
brпška
chudina → chudinka
česky
chudina
≈
≈
chudinka
chudinka pony,
chudinka porotce

n mecky
armer (Mann)
armes kleines Baby,
armes altes Pony,
armer kleiner Geschworener

anglicky
(I/he) the poor
poor thing,
poor old pony,
poor little juror

kecal → kecka
Lexikální rozdíly v protějšcích zjevné nejsou. Jemné odstíny jsou patrné jen z kontextu: (2) je
mírnější než (1).
(1)

...protože neměl rпd flinkв К politickц kecaly.
denn der konnte Nichtstuer und politische Schwтtzer nicht ausstehen.
-„Ten ЛezzuЛý kecal!...“
„Ein zКhnloser Schwтtzer...“

(2)

editel školв PlКvec Лвl kecka К pпprdК ,
Schuldirektor Plavec war ein Schwтtzer und Schатchling;

(v)ochmela → (v)ochmelka
Tvary (v)ochmela není v korpusu InterCorp (v. 7) doložen.
česky
n mecky
(v)ochmelka ≈ Saufbold, Schnapsdrossel, Betrunkene,
Schnapsbruder, Zecher
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anglicky
rum-pot, drunk (pedestrian)

pпpěra - pпpěrka:
Tvar pпpěrkК je hraniční deminutivum. Doložený základ pпpěrК má slabší frekvenciĽ ale
německé ekvivalenty zapadají do systému protějšků českých deminutiv.
Tvarům s -ka odpovídají celkem typické protějšky českých deminutiv jak v němčině (3)Ľ tak i
v angličtině (4).
(3)

Diskrцtnъ ChilКni se soprпnovými hlКsв К ečъ plnou zdroЛnělin vвpКdКli vedle nich jКko pпpěrky.
NeЛen ihnen аirkten die zurückhКltenden Chilenen mit ihren hohen Stimmen und der mit Diminutiven
gespickten Sprache wie Schwтchlinge. (Allende: Paula)
-Jednou týdně chodilК tКkц prКdlenК, vвzпЛlп pпpěrka s houfem dvou t ъ dětъ kolem suknъ, kterп
ЛКlКncovКlК pěkně srovnКnou hКldu špinКvцho prпdlК nК hlКvě.
Jede Woche kam auch die Wтscherin, eine Winzigkeit von einer Frau, nur Haut und Knochen und
immer mit zаei, drei Kindern Кm Rockzipfel, und trug einen Berg schmutziger Wтsche fort, den sie
geschickt auf dem Kopf balancierte. (Allende: Paula)
-Možnп že to trochu p ehпnělК, Кle nК druhц strКně neЛвlК p ece nějКkп pпpěrka, něco vвdrželК.
Nun: Sie üЛertrieЛ sie vielleicht ein Лißchen, Кndererseits аКr sie schließlich kein Hтmchen und
vertrug einen Puff. (Wolf: Vzory dětstvъ)

(4)

Pпpěrka odЛěhlК domů К p ineslК zelenц proužkovКnц šКtečkв.
Fluff ran home and brought him a white dress with green stripes on it.
-JКko kdвЛвs mohl p epъt AmКzonku, tв pпpěrko.
As if you could outdrink an Amazon, you lightweight.
-Shodil ho jako pпpěrku.
Dumped him like a blushing bride at the altar.
-Odkdв jsi tКkovп pпpěrka?
When did you become such a wuss?

(5)

Hele , rusКlko , nenъ on do postele trochu pпpěra ť " pok ikovКli nК ni spoluЛojovnъci.
» HКllo , Blondine , oЛ er nicht ein bißchen zart fürs Bett ist ť « pöЛelten die KКmerКden sie an.
(Calvino: P edkovц)

(6)

ZЛвtečně se piplпm s nъm PКpkin jsem. JКk dojem mпm, stКčъm nК tu pпpěru. Papkin jsem, lev sevru,
slКvný rвtъ , ...
I am Papkin. I'll be able to tandle ttis myself. I am Papkin, tte lion of tte Nortt, (subtitles)

Podle dokladů (5) a (6) může pпpěrК plnit i funkci augmentativa. V (5) je význam p edevším
ironický.
posera → poseroutka
Expresivní odstín obou slov je celkem z etelný na německých a anglických protějšcích.
česky
n mecky
anglicky
≈ Scheißer, Arsch, Arschloch,
sack of shit, faggot, chickenshit,
posera
Waschweib, Angstvogel, Angsthase wuss, wimp
crybaby, poopy pants, little creep,
poseroutka ≈ Scheißkerl, Dreckfresser,
Hosenscheißer, Scheißer, schаuler chicken
Hengst, Angsthase
Nesufigovaný tvar je hrubší.
tпta → taťka
česky
≈
tпta
≈
taťka

n mecky
Vater, Papa, Alter
Papa, Dad, Vater, Daddy

anglicky
dad, pa, father
pop, poppa, dad, daddy
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Tvar tК kК je jednoznačně mazlivější. Jeho intenzifikací (sufixem -ulenka) může vzniknout
ještě tК ulenkК. Tvar je však doložen jen v PSJČ u jednoho staršího autora (v K elinově
ruralistickém románu Puklý chrпm).
Ze všech uvedených p íkladů dvojic je zjevnéĽ že se jedná o odstínění pozitivnější ‒
negativnější (nap . poserК ‒ poseroutkК) nebo mazlivější (tпtК → tК kК) konotace. Základová
slova kecal, ochmelК, ožrКlК (jednoznačně) a pпpěrК mohou být výrazy blížící se
augmentativům.
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A.V.2.2 Kvazideminutiva s -ka
Maskulina se sufixem -ka (-uškК), které nelze vztáhnout k žádným základovým tvarům:

Лп uškК
citlivka
kuchвňkК
lapka

mluvka
naivka
nпsoskК
padavka

stydlivka
t Кso itkК
vlezprdelka
všetečkК

Rozší ený sufix -uškК je jen ve výpůjčce z ruštiny Лп uškК. Ani v ruštině to není jednoznačné
deminutivum: v InterCorp (ru, verze 8) je několik dokladů
Ľ kterým odpovídá v češtině
otec, tпtК; Slovo
je však spíš „duchovní otecĽ jemnostpán“ a v češtině mu nejčastěji
odpovídá výpůjčka Лп uškК (vyskytuje se jen v beletrii).
Sufix -uškК je v češtině spíš (už) specifikační. Vyskytuje se ve větší mí e u propriíĽ p edevším
p íjmení MКtuškК, VondruškК, ZlКtuškК aj.
Slova v seznamu mají s deminutivy společnou p edevším expresivituĽ jak je zjevné z dokladů
paralelního korpusu (InterCorp verze 7) k některým z nich.
(7)

Honza byl kuchyňka, rпd vК il zК nemocnou mКtku.
Honza war ein Küchenmensch, er kochte gerne für seine Mutter, аenn sie krКnk аКr.

(8)

ZůstКl s nъm jen jeho nejЛližšъ p ъtel Aleбej Menšikov, AljošК Brovkin К ten nпsoska pop Bitka.
Bei ihm befinden sich nur noch sein Herzensfreund Alexej Menschikow, Aljoscha Browkin und der
versoffene Pope Bitka.
-NenпpКdně dКl znКmenъ z ъzenci, КЛв zКmkl dve e sk ъně ze sКkristie, než si stКrý nпsoska Leocпdio
stКčъ znovu dolъt.
Mit einer unКuffтlligen Geste аeist er den Pedell Кn, die Tür des HКusКltКrs zuzusperren , Лevor
Leocпdio , ein КllЛekКnnter Schwamm, sich von neuem bediene.

(9)

DКl mu tedв tu voЛвčejnou pozemskou fКcku, všetečka se dКl do plпče К mКšъrovКli jsme dпl.
Er hКt ihm Кlso einen geаöhnlichen irdischen WКtschen gegeЛen, der vorlaute Kerl hat zu weinen
angefangen , und wir sind weitermarschiert.

(10)

Do výškв se tвčъcъ mluvka p i EКst River v Neа Yorku Лude tКkц klпЛosit dпl.
Auch in der Quasselstube am New Yorker East River wird man weiterschwatzen.
The looming chatterbox on New York's East River will also continue to bleat.

Shrnutí v p ehledu:
česky
n mecky
≈ PhrКsentrтger, geschатtzig,
mluvka:
schwatzhaft sein, Quaselstube,
GroßmКul, leerer Redner,
Windbeutel, Schатtzer,
Redebeflissene
≈ Naiver, Dussel
naivka:

anglicky
all mouth, (old) chatterbox,
windbag

naiv, no fool, roud eye, innocent

Protějšky v němčině i angličtině dob e odrážejí způsobyĽ jak jazyky dovedou využívat různé
formální prost edky k vyjád ení expresivity. Zjednodušeně: čeština derivujeĽ němčina skládá
(7)Ľ angličtina p irovnává (srovnání nпsoskК, nКivkК). Tyto prost edky mají sice všechny t i
jazyky, ale užívají je různě často mírou úměrnou typu jazyka.

A.V.3 Sufix -ina
Sufix -ina je typicky femininní (o jeho problematičnosti viz tam)Ľ může ale (velmi vzácně)
tvo it i deriváty maskulin. Deminutivum s -ina je doloženo jen jedno.
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A.V.3.1 Deminutivum s -ina
1.

klučinК

Nejčastější spojení jsou hodnej, malej/mКlý, pětiletý klučinК.
Protějšky jsou často také deminutiva (1) nebo strukturyĽ které běžně českým deminutivum
odpovídají (2).
(1)

Ahoj, klučino!
Tja, hey, kleiner Freund.
Well, hey, there, little fella!
-Tedв ъkпm kluk, Кle spъš klučina.
WКs heißt, einen BuЛen, eher nur so ein Büblein. (Werich-Fimfarum)

(2)

Jsi prima klučina.
Du bist ein ganz besonderer Junge.
You are a special kid.

Další protějšky v němčině jsou Bub, Knirps,Bürschen, BüЛlien; v angličtině (little) boy, kid;
ve slovenštině chlКpec, chlКpček.
Mimo deminutiva stojí odvozeniny dětinК, hrdina, stКršinК (jen tato)Ľ dále s rozší eným
sufixem -ešinК (podle Machka 1997:574 p ejato ze srbochorvatštiny) stК ešinК. Relativně
často je sufix -ina u p íjmení: B ezinК, DrtinК, KozinК, SekКninК, ŠtětinК aj.

A.V.4 Sufix -ula
Sufix -ula lze považovat za čistě emotivní (neumenšujeĽ ale vytvá í expresivní tvar).
Doloženy jsou tvary dědulК, hejhulК, šikulК a papula.
Pouze tvar dědulК splňuje všechny podmínky deminutiv. Ostatní jsou odvozeniny od jiných
slovních druhů: hejhula snad z interjekce, šikulК od adjektiva. Hanlivé papula (≈ německy
Goschen, Fratze, Maul) vzniklé snad transpozicí od slovesa papat.
Rod tvaru šikulК nebývá gramatickýĽ ale spíš p irozený.

A.V.4 Sufix -ulda
Sufix -ulda je expresivnější než -ulaĽ tvo í jen pozitivně konotované deriváty. Doloženy jsou
jen dva: tК uldК a šikuldК. (Na -ulda je zakončena ještě zkrácenina šuldК.)
Deminutivní charakter dokládají jediné doložené protějšky v němčině (InterCorp cs-de, verze
7): tК uldК ≈ PКpilein, Vтterchen.
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B. FEMININA

hlavní prost edky

Zakončení
-ka

Rozší ení
-ice
-ice
-ka
-п(К)nК
-ina
-ena
-era
-el
-вně
-est
-ost
-otina
-eta
-na
-eň(e)
-ka

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

-ka
-ičkК/-ečkК
-ičkК/-ečkК
-пnkК
-inka
-enka
-erka/-ъrkК/-yrka
-elka/-ýlkК
-вňkК
-ъstkК
-ůstkК
-otinka
-etka
-ýnkК
-inka/-ъnkК
-inka/-ъnkК

-čka
-ička/

-ce → -ičkК
-ka → -ičkК
-eň → -ičkК

-ečka
-čička, -tička
-inečka
-nka nebo -ška
-inka,
-e/ěnka

(z .)

nedoložen
é

vedlejší

-unka
-пnka (z .)
-ulenka, -ulinka
-uška
-ce
-ina

-eka, -ika
-enečka
-čenka, -činka
-пnka

Tabulka 1ř: Aparát deminutivních sufixů českých feminin

P ehled českých femininních deminutivních sufixů byl sestaven podle údajů v odborné
literatu e a doplněn na základě analýzy korpusových dat. Některé sufixy v současnosti žádná
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deminutiva netvo í (vysázena šed )Ľ naopak některé prost edky byly doplněny (vysázeny
).
Systém je poměrně složitý (srov. také Dokulil/Doležel:1ř67:511). Dochází k různým
p ekryvům a prolínánímĽ kdy jen na základě etymologického rozboru lze určitĽ jak vlastně
deminutivní tvar vznikl.
Následující popis deminutiv feminin vychází primárně z frekvence zastoupení jednotlivých
prost edků jejich tvo ení. Dále je pro jednoduchost odhlédnuto od etymologie jednotlivých
slov a deminutiva jsou lehce dohledatelná i jen se základními znalostmi morfologické
struktury. Proto je nap . tvar špičkК za azen také mezi deriváty s -ičkК, nikoliv jen ke -ka se
změnou c → čĽ kam morfologicky pat í.
Některé p ípady zůstávají sporné: tvary vвmвdlenečkК, vвmodlenečkК, k ъženečkК, kojenečkК,
novorozenečkК by mohla být považována za deminutiva od substantivizovaných adjektiv
vвmвdlenп, vвmodlenп, k ъženп, kojenп, novorozenпĽ ale také za p echýlené tvary od
základních tvarů vвmвdlenec, vвmodlenec, k ъženec atd. nebo i od jejich deminutiv
vвmвdleneček, vвmodleneček atd. Výsledky dotazníku napovídajíĽ že uživatelé je většinou
vnímají jako citově zabarvená a deminutivní.
Dál není možné určitĽ zda je nap . oprпvkК, směskК mutace od opravit, smъsitĽ nebo se jedná o
odvozeniny od oprava, směs. Pokud by se považovaly tyto tvary s -ka za desubstantiva,
nebude vztah mezi oběma substantivy modifikačníĽ nýbrž jiný (specifikační).
Problematických vztahů mezi deriváty femininĽ které se nějak dotýkají deminutivních sufixůĽ
je víc. V tabulce 20 jsou exemplárně uvedeny všechny konkurenční odvozeniny se sufixy kвně a -ka. Vypsána jsou všechna feminina z korpusu syn2010 s oběma sufixy včetně poměru
jejich zastoupení. Ten je vztažen vždy k méně častému tvaru. Znamená to tedyĽ že nap . na 1
výskyt tvaru borka p ipadne zhruba 2Ľ5 výskytů tvaru Лorkвně.

Лorkвně – borka
2,5 : 1
chovКnkвně – chovanka
1:5
chrпněnkвně – chrпněnkК
1:2
mКrКtяnkвně – mКrКtяnkК
1 : 2,5
Němkвně – NěmkК
1 : 300
p ъtelkвně – p ъtelkК
100 : 1
stoupenkвně – stoupenka
5:1
svě enkвně - svě enkК
1 : 12
vojпkвně – vojКčkК (– vojanda)
2 : 3 (: 1)
žпkвně - žКčkК
4:1
Tabulka 20: Poměry zastoupení konkurenčních tvarů s -вně a -ka

Sufix -ka zde neplní deminutivní funkciĽ slova nejsou za azena mezi pravými deminutivy,
nýbrž mezi kvazideminutivy jako neprůhledná.
Běžná je konkurence deminutivních sufixů nap . -uškК x -unka (dcer(k)a → dceruškК nebo
dcerunka), -ečkК x -ičkК (hrst(ka) → hrstečkК nebo hrstičkК), -ičkК x -inka (lahev → lКhvičkК
nebo lahvinka) -ičkК x -enka (rвЛičkК nebo rвЛěnkК), -ečkК x -enka x -ičkК x -inka (chvilečkК
nebo chvilenka nebo chviličkК nebo chvilinka).
Takzvaná „terciární deminutiva“Ľ která se uvádějí p edevším u feminin (Doležel/Dokulil
1967:393; Šmilauer 1ř71:ŘŘ), jsou v psaném jazyce velmi slabě zastoupenaĽ jejich výskyt je
spíš výjimečný. Úplná ada t í stupňů je relativně běžná jen od hůl, knihК (viz sufixy -čičkК, tičkК) a mпti (viz sufix -inečkК).
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B.). Zakončení na -ka
B.I.1. Sufix -ka
Jednoduchý deminutivní sufix -ka se většinou p imyká ke kmeni slova po odtržení koncovky
(většinou -a, -e). Někdy nahrazuje jiný sufix (resufixace).
Vzhledem k tomuĽ že sufix -ka je taktéž silně zastoupený sufix mutační (nap . výtkК, utěrkК) a
na -ka končí hodně podstatných jmen (nejen) rodu ženskéhoĽ bylo nutné projít všechna
feminina končící v základním tvaru na -ka. Těch je v integrovaném korpuse SYN 2013 skoro
9.000. SSJČ uvádí 7.ŘŘŘ heselĽ PSJČ 11.420. Frekvenčnъ slovnъk (sestavený na datech
korpusu syn2000) uvádí 2.0Ř6 slov končících v základním tvaru na -ka. V analyzované verzi
InterCorpu (cs-deĽ verze 4) bylo nalezeno necelých 2.000 různých lemmat končících na -ka.
Ze všech slov na -ka byla vyt íděna jen deminutiva s tímto sufixem. Jejich výskyt byl
zkontrolován s frekvenčním slovníkem. V nevyváženém (ve verzi 4 ještě poměrně malém)
paralelním korpusu InterCorp (cs-de) nechyběla žádná z uvedených ve frekvenčním slovníkuĽ
je však jasnéĽ že sufix -ka má v češtině mnohem víc deminutivĽ než je uvedeno zde. Mnohá
z nich jsou korpusové hapaxy (КntilopkК, odnožkК, skývečkК, vвpouklinkК a mnohé jiné).
V následující kapitole B.I.1 jsou v seznamech uvedena v současné psané češtině
nejfrekventovanější deminutiva se sufixem -ka, resp. s resufixací a/nebo se sufixem složeným.
V závorce jsou slova hraničníĽ která sice jsou doložena jako pravá deminutivaĽ ale jejich
funkce bývá (častěji) jiná.

B.I.1.1 Deminutiva s -ka
B.I.1.1.1 Prosté přidání sufixu -ka včetně některých hláskových změn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

КfцrkК
КlmпrkК
ampulka
КntцnkК
babka
ЛКčkůrkК
bambulka
(bavlnka)
ЛedýnkК
blanka
ЛleškК
(ЛlondýnkК)
ЛlůzkК
bobulka
ЛяjkК
botka
(bradka)
ЛrКmЛůrkК/Лramborka
branka
ЛrožkК
ЛrožurkК
brunetka
Л ъzkК
(budka)
bulka
cedulka
(cцvkК)

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

cibulka
(čelпdkК)
čъškК
čuЛkК
dcerka
dečkК
dъrkК
(dъvkК)
dъžkК
drпžkК
fazolka
fenka
(fialka)
(figurka)
fixka
formulka
hospůdkК
hromпdkК
(hrstka)
hrudka
hubka
hůlkК
hůrkК
chaloupka
(chпskК)
chatka
chocholka
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

(choutka)
chvilka
chýškК
idylka
ikonka
jКЛloňkК/jКЛlůňkК
(jamka)
jeskвňkК
jiskцrkК
(kabelka)
kabinka, video~
kКčenkК
kКčkК
(kalhotky)
kamizolka
kapitolka
karabinka
karamelka
kпrkК
kartka
klъckК
kličkК
kloЛпskК
koЛližkК
kobylka
komůrkК
konцvkК/konývkК

82. kopka/kupka
83. korunka
84. (ko КlkК)
85. košilkК
86. kožkК
87. kravka
88. krupka
89. (krystalka)
90. (kulka)
91. kupka
92. (kůstkК)
93. lasturka
94. lК kК
95. (legrпckК)
96. lipka
97. loďkК
98. lokomotivka
99. lokýnkК
100.(lopatka)
101.loučkК
102.lžičkК
103.madonka
104.mamka
105.mКnekýnkК
106.mКnžetkК
107.mapka
108.mКšinkК
109.mКt/drКčkК
110.minutka
111.(miska)
112.mohylka
113.(moruškК)
114.motвčkК
115.mrškК
116.mrtvolka
117.(m ъžkК)
118.muškК
119.mвškК
120.nпdoЛkК
121.nпdržkК
122.naivka
123.nпložkК
124.(narciska)
125.nпsКdkК
126.nitka
127.novelka
128.nožka
129.nůškК
130.obludka
131.ofinka
132.ohrпdkК
133.omeletka
134.onučkК

135.opěrkК
136.osůЛkК
137.otýpkК
138.ozdůЛkК
139.pпčkК
140.pпpěrkК
141.pКpučkК
142.parcelka
143.pКvlпčkК
144.pelerъnkК
145.pěnkКvkК
146.petrželkК
147.pъckК
148.pilka
149.(pilulka)
150.pirožkК
151.pistolka
152.(pъš КlkК)
153.pivoňkК
154.plachetka
155.plenkК/plъnkК
156.ploškК
157.plotцnkК/plotýnkК
158.podkůvkК
159.podlпžkК
160.podpěrkК
161.poskvrnka
162.postýlkК
163.potvůrkК
164.p edsъňkК
165.p ъšerkК
166.punčoškК
167.putýnkК
168.raketka
169.ranka
170.rochetka
171.roletka
172.rourka
173.ručkК
174.rybka
175.(rýžkК)
176.( epka)
177. ъčkК
178.scцnkК
179.(schůzkК)
180.sъňkК
181.(sъ kК)
182.skobka
183.(sk ъňkК)
184.skvrnka
185.slečinkК
186.soškК
187.spirпlkК
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188.spъžkК
189.(sponka)
190.sprškК
191.srnka
192.stodůlkК
193.strКčkК
194.(strпnkК)
195.strunka
196.stružkК
197.(st ъdkК)
198.st ъškК
199.stužkК
200.svъčkК
201.(sýkorkК)
202.škКtulkК
203.škvъrkК
204.šňůrkК
205.štičkК
206.(tabletka)
207.(tabulka)
208.terпskК
209.tetka
210.tlamka
211.tlapka
212.tramvajka
213.travka
214.tretka
215.troškК
216.trumpetka
217.t ъš kК
218.tůňkК
219.tвčkК
220.úložkК
221.vпžkК
222.včelkК
223.veškК
224.větцvkК/větývkК
225.vilka
226.vъskК
227.vitrъnkК
228.vъžkК
229.vlnka
230.zпclonkК
231.zКhrпdkК
232.zпstěrkК
233.zdъ kК
234.zъdkК
235.žКЛkК
236.(žilkК)
237.žъnkК/ženkК
238.žlпzkК

B.I.1.1.2 Základy končící na -ice → -ka
Spadají sem deminutiva vzniklá nahrazením sufixu -ice sufixem -ka.
1.
2.

krabka
pijavka

3.
4.

(pšenkК)
sest enkК

5.
6.

sklenkК/sklъnkК/(sklinkК)
slъpkК/slцpkК

Změna samohlásky e → ъ u sklъnkК a slъpkК může být ikonického charakteru.
V psaném jazyce je krabka vcelku vzácnéĽ z hovorové eči je známé p edevším ve spojení s
cigaretami.
P edevším v idiomech se vyskytuje pšenkК: (tКdв) pšenkК (někomu) ne(po)kvete. Tím se blíží
ke kvazideminutivům.

B.I.1.1.3 Základy končící na - i/í ce → -i(í čka/-ečka
Z velké části se taktéž jedná původně o resufixaciĽ nahrazení sufixu -ice za -ičkК: čepice z lat.
cappa p es francouzštinu a němčinu (srov. Machek 1997:94); krabice: od †korba (srov.
Rejzek 2001:308 i Machek). Ze synchronního pohledu mnohá z uvedených slov
analyzovatelná nejsouĽ tvary níže uvedených deminutiv je možno považovat za vzniklé
hláskovou alternací c → č. (Samostatný deminutivní sufix -ičkК viz dále.) V závorce jsou
tvaryĽ které už deminutivní funkci většinou neplní.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(ЛludičkК
(BohorodičkК)
čepičkК
dlКždičkК
hКdičkК
holuЛičkК
hrКničkК
(chlКdničkК)
choЛotničkК
jКlovičkК
jehličkК
jitrničkК/jaterničkК
klenotničkК
kolejničkК
konvičkК
(krКЛičkК)
krkovičkК
krupičkК
lКsičkК

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

(lКvičkК)
(ledničkК)
ložničkК
lžičkК
mКkovičkК
mпselničkК
mКzničkК
mrКzničkК
nпušničkК
(nohКvičkК)
okeničkК
opičkК
ovečkК
pКličkК
(pokličkК)
poličkК
prКmičkК
prКcovničkК
p esličkК

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

(rukКvičkК)
sКmičkК
sКzeničkК
silničkК
skleničkК/sklenečkК
slepičkК
(spodničkК)
(sudičkК)
světničkК
svъčkК
šiЛeničkК
(špičkК)
(tkКničkК)
udičkК
uličkК
(vпЛničkК)
vesničkК
zКdničkК
(zorničkК)

Na -ъčkК končí jen svъčkК, na -ečkК končí v tomto souboru jen ovečkК a sklenečkКĽ obojí
zakončení (-ečkК i -ičkК) má sklenečkК/skelničkК.
Deminutivum špičkК ← špice pat í mezi deminutiva se sufixem -ka.Ľ stejně jako lžičkК ←
lžъce a svъčkК ← svъce. Pro jednoduchost a pravidelnost (nahrazení -ice → ičkК, resp. -ъce →
ъčkК) jsou uvedena i zde.
Vztah základu s -ice a tvaru s -ičkК jako deminutivního je u některých slov sporný a (pokud
byl), tak se stírá. Tvar s -ice (sám často derivát a původně deminutivum) se v mnoha
p ípadech používá spíš jako odborný termín (lasice, tkanice). Někdy se významy diferencují
(chladnice x chlКdničkК; krabice x krКЛičkК; lavice x lКvičkК; nohavice x nohКvičkК) nebo
vznikl rozdíl stylistický (bludice x ЛludičkК, zornice x zorničkК). Posledních může být tvar
vnímán i jako augmentativum.
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Diferenciace je znát na vztahu krabice x krКЛičkК. Obě slova mají různou distribuci: krabice
označuje jednoznačně větší „obal“ p edevším ve spojení krabice od bot; krКЛičkК je menší
(nejčastěji krКЛičkК cigКret). Odpovídají tomu i německé protějšky:
česky
n mecky
krabice
≈
Kraton, Box, Schachtel
krКЛičkК ≈
ZigКrettenpКckung, Kтstchen, Schтchtelchen
Obecně je z etelný odklon od sufixu -ice a p íklon ke -ka nebo -ičkК: pijavice – pijavka,
lednice - ledničkК, chlКdnice - chlКdničkК apod.
Na kontextovém zapojení dvojice ulice → uličkК je vidětĽ jaké struktury mohou odpovídat
českému deminutivu v němčině:
(1)

ZКčКlo tiše pršet, К kdвž odЛočili z hlКvnъ silnice, svъtКlo. Propletli se uličkami jКkцsi vesnice do
otev enц krКjinв К vjeli pomКlu do lesК.
Es fing leise Кn zu regnen, und es dтmmerte, Кls sie von der HКuptstrКße КЛЛogen, sich durch die
engen Gassen eines Dorfes ins freie Feld аühlten und lКngsКm durch einen WКld zu fКhren ЛegКnnen.

(2)

P es eku se tвčil chrпm К ve výši mц tvп e Лвl zlКtý cifernъk hodin, К kolem chrпmu v soust eděných
kruzъch se tпhlв ulice a uličky К domв К stКvenъ, z kКždцho oknК jКk pe inв Лвlв vвplКzenц petúnie К
kКrКfiпtв К červenц pelКrgяnie, …
оЛer dem Fluß erhoЛ sich die StКdtpfКrrkirche, ich konnte glКuЛen, dКs goldene ZifferЛlКtt der
Turmuhr Лefinde sich genКu in Höhe meiner Augen , rings um die Kirche reihten sich Straße an Straße
und Gasse an Gasse, die Fenster der Лreiten und schmКlen Hтuser streckten Blumenkтsten mit
Petunien, Nelken oder PelКrgonien аie Zungen herКus, …

Doklad (1) je p eklad do češtiny. V dokladu (2) se jedná o p eklad z češtiny (Hrabal:
Post ižiny)Ľ kde je deminutivum nahrazeno „inherentním“ deminutivním vyjád ením a
celková expresivita textu je podtržena stylistickým paralelismem.

B.I.1.1.4 Základy končící na -ka →-ička/-ečka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CikпnečkК
dečkК
fКЛričkК
fКječkК
gКlпnečkК
hКrmoničkК
jupičkК
krКječkК
kКpičkК
kličkК
krКječkК
kočičkК

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

kвtičkК
mвšlenečkК
pКcičkК
pКpričkК
pКštičkК
pecičkК
plКcičkК
rКfičkК
repuЛličkК
ručičkК
SlovenečkК
srКčičkК

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

stezičkК
špetičkК
štětičkК
štičkК
t ъstečkК
(vК ečkК)
vlКječkК
vlКštovičkК
zrzečkК
žпrovičkК
ŽidovečkК

Na -ečkК končí jen: CikпnečkК, dečkК, fКječkК, krКječkК, mвšlenečkК, SlovenečkК, t ъstečkК,
vlКječkК, zrzečkК, ŽidovečkКĽ ostatní končí na -ičkК.
Část základů těchto deminutiv jsou deriváty utvo ené sufixem -ka od sloves: kapka, krajka
(od krпjet) nebo adjektiv (zrzka). Většina však není synchronně analyzovatelná.
Deminutivum kвtičkК (≈ něm. kleine/schlichte Blume, Blümchen; angl. flower) se podle
dokladů vztahuje spíš ke kytka (≈ něm. Blume, Pflanze; angl. ) než kytice (≈ něm. StrКuß,
BlumenstrКuß, Bukett; angl. bouquet, bunch of flowers)
Základ vК ekК se zjevně používá jen regionálně na Moravě. V korpusech není doložen, proto
se deminutivní tvar va ečka na hranici s kvazideminutivy.
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B.I.1.1.5 Základy končící na -a/ána → -ánka
1.
2.

fontпnkК
mКrjпnkК

3.
4.

smetпnkК
strпnkК

5.

(studпnkК)

Deminutivum mКrjпnkК má základ mКriпnК a je tak evaluativním označením kanabisu.
K označení ko ení mКjorпnkК zКhrКdnъ (origanum majorana) se užívá také tvar mКrjпnkК,
v češtině však nemá základ. Sufix -ka je zde integrační (k něm. Majoran).
K deminutivům má blízko, a podle dotazníku je i za deminutivum považovánoĽ slovo
studпnkК. Nemá však základ. Sémanticky blízké studna se společným fundujícím adjektivem
studený má deminutivum studničkК.

B.I.1.1.6 Základy končící na -ina/-ína → -inka/-ínka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ЛКlerъnkК
(ЛenzъnkК)
blbinka
bublinka
(bylinka)
čuňКčinkК
čup inkК
dědinkК
dъvčinkК
družinkК
dutinka
figurъnkК
hladinka
hoblinka
hodinka, čtvrt~,
půl~ , (t ičtvrtě~)
(holъnkК)
chudinka
je КЛinka
kabinka, video~
karabinka
košКtinkК (†)
kožešinkК

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

krajinka
krtinka
kudrlinka
květinkК
ledvinka
lysinka
mКšinkК
mýtinkК
novinka
ofinka
osminka
pКvučinkК
pelerъnkК
pe inkК
pěšinkК
pipinka
planinka
plošinkК
prКsečinkК
prohlubeninka
pružinkК
puklinka
rodinka

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

roklinka
rostlinka
rovinka
rytinka
setinka
skulinka
skupinka
st epinkК
sušinkК
svКčinkК
štěrЛinkК
štětinkК
šupinkК
tКmЛurъnkК
trhlinka
turЛъnkК
t etinkК
úžlКЛinkК
vКgъnkК
vitrъnkК
vte inkК
výšinkК
zdechlinka

Na -inka končí ještě maminka od základu mпti nebo mпmК a slečinkК ← slečnК s vložením -i-.
Tvar holъnkК je v současné češtině základové slovoĽ holina spíš augmentativum. Nápadně
časté jsou kolokace vвsokц, koženц holinвĽ které na sobě mívá chlap.
Jen základy kКЛinК, kКrКЛinК, mКšinК a ofina nemají v historickém pohledu sufix -ina.
Cizí slova z tohoto souboru většinou končí na -ъnК a deminutiva mají s -ъnkК: ЛКlerъnkК,
ЛenzъnkК, figurъnkК, pelerъnkК, tКmЛurъnkК, turЛъnkК, vКgъnkК, vitrъnkК.
Základ blbina označuje SSJČ za slovo zhrubělé. V současné češtině je vnímáno spíš
neutrálně. Podle dokladů z korpusu je vztah blbina → blbinka jednoznačně vztahem základu a
deminutiva.
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B.I.1.1.7 Základy končící na -(e)na → -enka
1.
2.
3.

(dovolenka)
(halenka)
stК enka

4.
5.
6.

švКdlenkК
kКčenkК
pъsmenkК

7.
8.
9.

plenka
(panenka)
ženkК

Tvar halenka je v současné češtině základemĽ halena je spíš starší výraz blížící se dnes
augmentativu a zapadá stylem ke svým kolokačním partnerům suknice, nohavice (ve
významu „kalhoty“). Podobně tomu je u dvojice stК enК б stК enkК.
V podstatě se od sebe diferencovala také slova panenka se od panna. P edevším ve starších
beletristických textech ale stále může být panenka užito evaluativně o dívce. Dokládá to i
pohled na protějšky v němčině:
česky
n mecky
panna
≈
Puppe, Jungfrau
panenka
Puppe, Jungfrau, Püppchen, i rakouské Pupperl
Zvlášť stojí dovolenka od dovolenп. Kolokační analýza naznačujeĽ že se většinou jedná o
„propouštěcíĽ dovolenkový“ (3) či „vycházkový lístek“.
(3)

posпdkovп sprпvК, kterп odtud vвsъlКlК den co den do ulic tzv. "lъtКčku", jejъž hlъdkв lovilв vojпkв s
nedostКtkв v ústroji, Лez dovolenky či povolenц vвchпzkв

(4)

Můžou trпvit čКs s dětmi, nК dovolenkпch, s rodinou...
Sie hКЛen Zeit für ihre Kinder, es giЛt Ferien, Freizeit.

(5)

- Vв t i jste nК dovolence?
- Habt ihr Urlaub oder was?
- You guys on leave, or what?

(6)

- Jsem na dovolené.
- Ich bin im Urlaub.
- I'm on my vacation.

(7)

- Mohl Лв Лýt nК dovolené v Anglii.
- Vielleicht macht er Ferien in England.
- He might be on holiday in the UK .

Pokud se tak označí „dovolená na zotavenou“Ľ jedná se nejspíš o tvar inspirovaný
slovenštinou, z něhož není ale deminuce patrnáĽ srovnáme-li (4) a (5) s (6) a (7).
Slovo pъsmenkК je deminutivum od zastaralého základu pъsmena. Obě slova jsou doloženaĽ
mají ale minimální frekvenci.

B.I.1.1.8 Základy končící na -era →-erka/-írka/-yrka
1.
2.

chuděrkК
mezerkК/mezъrkК

3.
4.

sekerka/sekyrka
šusterkК

Základy těchto deminutiv mají starý sufix -era. Výjimkou je šusterkКĽ kde je základ šustka
(ná ečně „škubánky“).
Mimo sekerka mají v korpusech velmi slabé zastoupení ‒ ádově jednotky výskytů.

B.I.1.1.9 Základy končící na -el →-elka/-ýlka
1.
2.

h ъdelkК
koupelka

3.
4.

prdelkК/prdýlkК
postýlkК

5.

žouželkК

Všechna tato slova mají základy končící na starý sufix -el. Těch už v češtině moc není, jsou to
jen: drпpel, h ъdel, koupel, prdel, postel, (snad i p ehršel), svъzel, trouЛel a žoužel. (V hovoru
někdy kolísá rod, jen maskulinum pak korbel.)
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Vedle nich končí na -el také feminina čepel, koudel, petržel a sardelĽ která ovšem nevznikla
p ipojením sufixu -el.
Deminutivní sufixy mají podobu buď -elka nebo -ýlkК, jen k základu prdel se p idávají oba.
(Historicky sem mohla pat it i k epelkКĽ je však možnéĽ že to je také p echýlený tvar od
staršího maskulina k epel.)
Mimo prdelka (častější než prdýlkК) jsou všechna tato deminutiva v textech vzácná.

B.I.1.1.10 Základy končící na -yně →-yňka
1.

hospodвňkК

2.

kuchвňkК

Jsou běžná. Slovo kuchвňkК (deminutivum od kuchвně) je z obou v psané češtině častějšíĽ i
p es toĽ že se jím homonymně označuje „žena i muž rád/a va ící“. (Rozlišení významů bylo
provedeno statistickou metodou na vzorku dokladů z korpusu syn2010).

B.I.1.1.11 Základy končící na -est →-ístka
1.

ЛolъstkК

2.

pelъstkК

3.

rКtolъstkК

Na -est končí v češtině jen Лolest, neз/čest, počest, lest, ne est, pelest, rКtolest, svěžest, z nich
avšak jen bolest a svěžest mají derivační sufix -est.
Signifikantní výskyt v korpusových textech má jen ЛolъstkКĽ ovšem nejčastěji ve vazbě
(po)foukКt někomu (nК) Лolъstku. V této pozici se však nejedná o pravé deminutivumĽ protože
spojení foukat na bolest (8) je mnohem méně časté. Dokladů je i v korpusu SYN 2013 jen 5,
domnívám seĽ že se zde základ bolest blíží augmentativní funkci.
(8)

RКdъ, jКk foukat na bolesti, nemoc samu neznп
… že jsou v rukou šedesпtiletých osmКšedesпtnъků, kte ъ si foukají na svц bolesti...
Nu, p ejde to; Кle nenъ tu nikdo, kdo Лв mi pofoukal bolest neЛo Кspoň dКl do zКd po пdnou rпnu.

Ostatní uvedená deminutiva jsou velice slabě zastoupena ve všech korpusech.

B.I.1.1.12 Základy končící na -ost →-ůstka
1.
2.
3.
4.

ЛвtůstkК
droЛnůstkК
jemnůstkК
mъstnůstkК

5.
6.
7.
8.

pevnůstkК
podivnůstkК
pochвЛnůstkК
rКdůstkК

9. slКЛůstkК
10. zdvo ilůstkК
11. zvlпštnůstkК

Běžná jsou mъstnůstkК, pevnůstkК, droЛnůstkК a slКЛůstkКĽ ostatní mají slabou frekvenci. (U
všech se mění -o- na -ů-.)

B.I.1.1.13 Základy končící na -ota →-ůtka/-otka
1.

doЛrůtkК/doЛrotkК

2.

hodnůtkК

Běžnější je jen doЛrůtkК. Tvary na -otka jsou korpusové hapaxy.
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3.

nicůtkК/nicotkК

B.I.1.1.14 Základy končící na -otina → -otinka
1.
2.

(krasotinka)
(k ehotinkК)

3.
4.

(nahotinka)
prkotinka

Slova v závorce lze považovat za deminutiva velmi podmínečněĽ témě nemají doložené
základy (nahotina: jeden výskyt v mluveném korpusuĽ ostatní žádný). Základy s -otina by
mohly fungovat jako augmentativa. Chybí však data. Jediné pravé deminutivum prkotinka má
velmi slabý výskyt.

B.I.1.1.15 Základy končící na -eta → etka
1.
2.

cigaretka
limetka

3.
4.

lunetka
operetka

Základová slova k těmto deminutivům cigareta, limeta, luneta, opereta jsou sama deminutiva
p ejatá z jiných jazyků a vesměs utvo ená italským nebo francouzským deminutivním
sufixem -ette. P idáním českého sufixu -ka se vytvá í vlastně jakási interjazyková zdvojená
deminuce.
Takové „značkování“ vlastním sufixem je v češtině (a nejen v češtině) celkem běžnéĽ
dokládají to i jiná cizí slova končící na -ka (viz dál nedeminutiva na -ka), ale i maskulina
p edevším nedeminutiva s -ъk.
Slovo limetka pomalu p ebírá roli základuĽ je častější. Limeta se vyskytuje jen v odborných
textech (recepty (na koktejly) a jiné). Lunetka je deminutivum jen jako stavební prvek (v
kontextu lunetkК nehtů nikoliv).

B.I.1.1.16 Základy končící na -na →-[í]nka
1.
2.

lokýnkК
plotýnkК

3.
4.

putýnkК
slečъnkК/slečinkК

Základy (mimo slečnК) německého původu (Locke, PlКtte, Bütte) jsou do češtiny integrována
sufixem -na (lokna, putna, plotna). Deminutiva mají tvary s -ýnkК, k plotna je vedle plotýnkК
doloženo též (knižnější) plotцnkК.

B.I.1.1.17 Základy končí na -eň e →-inka/-ínka
1.

pečъnkК

2.

prohlubinka

B.I.1.1.18 Základy končí na -ka→-inka/-ínka
1. kКpъnkК/kКpinkК

B.I.1.1.19 Základy končí na -ice →-inka/-ínka
1.

sklъnkК/sklinkК
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3.

t ešъnkК/t ešinka

Poznámky k deminutivům na -ka
1) Dublety
Deminutiva na -ka (bez rozdílu zakončení základu) mají v porovnání s celkovým množstvím
těchto deminutiv jen několik málo dublet. Tvar za lomítkem má v korpuse SYN 2013
většinou mnohem menší nebo minimální (označeno z .) frekvenci.
ЛКčkůrkК/ЛКčkorkК
ЛrКmЛůrkК/ЛrКmЛorkК
dobrůtkК/doЛrotkК (z .)
dъrkК/dirkК
jКЛlůňkК/jКЛloňkК
jitrničkК/jКterničkК
konývkК/konцvkК
kupka/kopka

kůstkК/kostkК
mКtrКčkК/mКdrКčkК (z .)
mezъrkК/mezerkК
nicůtkК/nicotkК (z .)
plъnkК/plenkК
plotýnkК/plotцnkК/
prdelkК/prdýlkК
sekyrka/sekerka

sklenkК/sklъnkК/sklinka
slečъnkК/slečinkК
slъpkК/slцpkК
sukцnkК/sukýnkК
t ešъnkК/t ešinkК
větцvkК/větývkК
žъnkК/ženkК

Drobné významové rozdíly jsou u:
ЛrКmЛorК б ЛrКmЛůrkК ЛrКmЛůrkК: většinou jen v množném čísle ЛrКmЛůrkв „chips“;
bramborka může být i v singuláru (ojediněle)
kostkК б kůstkК
kostka: jako zdrobnělina od kost je velmi vzácnéĽ nicméně
několik málo dokladů korpusu syn nalezeno byloĽ většinou ve
starších beletristických dílech.
mКtrКčkК/mКdrКčkК
Domnívám seĽ že dubleta mКtrКčkК/mКdrКčkК má regionální
charakter: na Moravě spíš varianta s -d-.
Dublety od základů končících -na (slečъnkК/slečinkК), -eň (t ešъnkК/t ešinkК) a -ice
(sklъnka/sklinka) by mohly být podmíněny regionálně. Dlouhé tvary jsou častější. Na základě
zkušenosti se domnívámĽ že krátké tvary jsou spíš moravské.
2) (láskové změny
Ke kvalitativní a/nebo kvantitativním změnám dochází:
a) u (kmenové) samohlásky:
o → ů: ЛКčkorК → ЛКčkůrkК, jКЛloň → jКЛlůňkК; dál u všech se základy na -ost;
a → п: chКsК → chпskК, legrace → legrпckК nebo koncové souhlásky;
e → ъ: slepice ‒slъpkК;
i → ъ: holinК → holъnkК;
b) u koncové souhlásky:
ch → š: blecha → ЛleškК;
h → ž: drпhК → drпžkК, rýhК → rýžkК;
k →č: strКkК → strКčkК, loukК → loučkК, mКt/drКce → mКt/drКčkК, motвkК → motвčkК,
pпkК → pпčkК, rukК → ručkК ostatní (deka → dečkК, klika → kličkК) viz základ končí na
-ka → ečkК./-ičkК;
c → č: ovce → ovečkКĽ dál (u základů končících na (i)ce → -ečkК/-ičkК) lžъce → lžičkК,
opice → opičkК.
Vkládání hlásek:
Vkládá se -ц- (jiskцrkК) nebo [-i:-] (plotýnkК, sukýnkК, slečinkК). Podrobný popis uvádí také
Neščimenko[vá] (1980:39). Šmilauer (1ř71:Ř5) upozorňujeĽ že se vkládá -e-Ľ kdyby „vznikly
souhláskové skupiny p íliš obtížné“ . Jako p íklady uvádí ovečkК, pКnenkК, sЛъrečkК,
kКzКječkК. (S prostým p idáním -ka a vložením -e- do kmene je jen panenkaĽ ostatní jsou
uvedena u deminutiv se základy -ka/-ce → -ečkК.)
Rozší ení o -t- je u t ъskК → t ъstečkК.
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3) Polysémie / překryv s kvazideminutivy
Poměrně velkou část z dosud uvedených deminutivních tvarů na -ka tvo í polysémní slovaĽ
jejichž alespoň jeden z významů nemá deminutivní funkci. Jsou to p edevším bavlnka,
bradka, budka, figurka, hrstkК, hromпdkК, chпskК, choutkК, jКmkК, kКЛelkК, kličkК, krystalka,
kulkК, lopКtkК, miskК, moruškК, m ъžkК, pъš КlkК, pivoňkК, scцnkК, schůzkК, sъ kК, sk ъňkК,
sponka, sprškК, strпnkК, sýkorkК, špičkК, tabletka, tabulka, zКhrпdkК, žilkК.
Rozdíl je většinou ve frekvenci a v užití ‒ p edevším v zapojení do ustálenějších vazeb.
Diferenciace jsou zde uvedeny jen u nejfrekventovanějších tvarů.
bavlna → bavlnka
Ve významu „bavlněná nit“ a ve frazémech (viz dál) není bavlnka deminutivum.
boule → bulka
Tvar boule může mít funkci augmentativa (po пdnп Лoule nК čele) ≈ něm. Beule. V zásadě
platíĽ že boule je od nárazuĽ bulka podle korpusových dokladů nejčastěji „nádor“ (9).
(9)

VznikКjъcъ ЛulkК zčervenп К nК vrcholku mъvп mКlý Лъlý puchý ek. Jenže bulka se zКčКlК zvětšovКt, К
tКk zКšlК nК vвšet enъ.

Homonymum bulka („pečivo“) má asi o t etinu slabší frekvenci než bulka („novotvar“). V
němčině by mu odpovídalo (nedostatek dokladů) obecně BrötchenĽ jihoněm. Semmel,
severoněm. Schrippe.
hromada →hromпdka
Pokud je slovo hromпdkК užito jako deminutivumĽ pak mu německy odpovídá Hтuflein,
HКufen, Hтufchen, Bündel, StКpel, Berg nebo (z .) Halde. Často se však vyskytuje ve frazému
žъt nК hromпdceĽ který nemá v němčině p ímý ekvivalentĽ musí se tedy kompenzovat: illegal
ЛleiЛen, Sünder / abgestiegen sein, zusammenleben, in Liebschaft (leben/ sein), illegitimes
Verhтltnis hКЛen. Ve žádném německém frazému deminutivum není.
klika → klička
Deminutivum od klika je kličkК relativně vzácné. V němčině deminutivum doloženo neníĽ
protějšky jsou Fenstergriff, Schlüssel, Riegel, HКcken, Windung, KurЛelĽ jedná se tedy o
„menší p edmět k otvírání“ okenĽ dve í apod.
V p eneseném významu („úhybný manévr“) figuruje tvar mnohem častěji a nemá deminutivní
funkci. V němčině nemá p ímý ekvivalentĽ proto jsou protějšky heterogenní ≈ Dreh, Klemme,
аortgeаКndt sein, Kunstgriff, Schlenker, Schliche, Schlupfloch/ Lücke (im Gesetz), Schleife,
List, schwingen, Zickzackbewegung, Verrenkung, Kurve, Mittelweg, Trick, etw. umgehen,
Machenschaft, Spitzfindigkeit, Unredlichkeit, Trick, Schlupfloch, Winkelzug. Deminutiva zde
nejsou.
legrace → legrпcka
Deminutivní tvar legrпckК umožňuje tvo it plurál: dělКt si legrпckв. Základ legrace je více
méně singularium tantum: dělКt si legrКci.
luneta → lunetka
Deminutivum je jen ve významu „stavební prvek“.
novina → novinka
K lexému novinka: SSJČ uvádí:
novinka, -y ž. (2. mn. -nek) 1. zdrob. k novina I; novota: vyprávět n-y; povězte nám
nějakou n-u; n. dne; místní n-y 2.něco novцho, novп věc, novotК, zejm. zКjъmКvп,
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poutКvп: divadelníĽ knižní n-y; módní n-y; na skladě jsou všechny n-y sezóny; → expr.
-y ž.; — p íd. novinkový: n-á služba pro prodej pošt. cenin k sЛěrКtelským
účelům
Z kolokačních partnerů je však celkem zjevnéĽ že: novina je spíš „zpráva“Ľ v plurálu (noviny)
jako informační zdroj je to výskyt nejčastější. Novinka je spíš „nová věc“. Protějšky
v němčině to znázorňují celkem plasticky:
česky
n mecky
novina/noviny ≈
Neuigkeit, Nachricht, Mitteilung a samoz ejmě také Zeitung(en).
novinka
≈
Neuheit, das Neue
Signifikantní je i faktĽ že novina nemá protějšek Neuheit [novotК, novп věc].
zdrob. novinečka,

scéna → scénka
Jako krátký/malý akt je slovo scцnkК (≈ něm. Nummer) mnohem častějšíĽ není však pravým
deminutivem. Pokud slovo však funguje jako pravé deminutivumĽ může se deminutivní tvar
objevit i v němčině (10).
(10)

Znovu zКzněl potlesk, klКuni odЛěhli К scénku zКplnilo pět účinkujъcъch, orchestr…
Abermals wurde applaudiert, die Clowns liefen hinКus, und gleich dКrКuf drтngten sich Кuf dem
Bühnchen Кlle fünf Mitаirkenden, dКs Orchester…

síť → síťka
Určitá spojení blokují užití deminutiva (nap . není železničnъ *sъ kКĽ nýbrž jen železničnъ sъ ).
Na druhé straně se vedle rвЛп skп sъ vyskytuje (vzácně) i rвЛп skп sъ kК (11).
(11)

PКrtК kluků se ještě chvъli dъvКlК nК t i velkц dъrв, kterц zпhКdnп skvrnК vвžrКlК do jejich rybп ské
síťky.

smetana → smetпnka
Deminutivum smetпnkК se vyskytuje velice vzácně. Ve (12) není pochybĽ že se jedná o
deminutivum.
(12)

„Už se kočičkК nКsвtilКť Už vвlъzКlК smetпnkuť“
„SКtt аie eine KКtze nКch einem Topf voll Milchť“
-Tady je trochu smetпnky pro tebe.
Here´s some cream for you, baby.

(13)

ČКjový servis, který jste jъ koupilК ... je skvělý К nпdherný, Кle vъte, z čeho pije čКjť Kolik lžiček jednК,
dvě, smetпnka, cukr?
The tea set you got her ... it's exquisite and beautiful, but do you know how she likes to have her tea,
how many lumps... one, two... cream, sugar?

V p íkladu (13) se nejedná o deminutivum v p ípaděĽ že by smetпnkК označovalo kapsle se
smetanou podávané ke kávě ( íká se jim někdy též mlъčkК).
V p eneseném významu - ve spojení slъznout smetпnku nebývá deminutivum běžné.
(14)

si uspo пdпte tiskovou konferenci, slíznete smetпnku К nК nпs hodъte všecko, co jste zvoral.

Častější je slъznout/lъzКt smetКnu. Z p íkladu (14) je z etelně vidět ironická funkce
deminutiva.
Slovo smetпnkК se v drtivé většině dokladů užívá pro označení „vyšší společnosti“. V této
funkci se nejedná o deminutivum.
strana → strпnka
StrпnkК je většinou označení pro „stranu v knize“. Rozdíl mezi (knižnъ) strana a strпnkК není.
Základový tvar strana se používá p edevším ve významu politické uskupení a také v těsných
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spojeních nК jednц / nК druhц strКně. Odpovídají tomu i nejčastější protějšky v cizích
jazycích:
česky
n mecky
anglicky
slovensky
strana
≈ Seite, Partei, adererseits side, party, on the other hand strana, ale i bok
strпnkК ≈ Seite, Blatt
page
strпnkКĽ z . i list
Deminutivum od (politická) strana → strКničkК (15) není doloženo v paralelních korpusech,
nýbrž jen v SYN (2013)
(15)

PRAHA - MimopКrlКmentnъ prКvicovц strany a straničky zkoušejъ vвužъt krizi oЛčКnských strКn k
vlКstnъmu zviditelněnъ.

špice →špička
Pragmaticky je možné užít oba tvary ve sportu (apod.) ocitnout se nК špici i špičce tКЛulkв.
Ve většině jiných spojení to však možné neníĽ resp. užití „neustáleného“ tvaru by způsobilo
p íznakovost (zveličení nebo zdrobnění): špičkК (nikoliv špice) nosu, prstů, noh, Лotв, jКzвkК;
jъt po špičkпch. V němčině ani v angličtině zde deminutiva nejsou.
trпva → travka
Základ má p enesený význam (metaforicky)Ľ deminutivum se užívají jen pro označení
kanabisu. Stále tedy platíĽ co napsal Štícha (1ř7Ř):

„U některých substantiv nelze nebo není běžné užít k utvo ení deminutiva primárního sufixuĽ nap .
trпvК - trКvičkК (nikoli trпvkК), vata -vКtičkК; chlцЛ - chleЛъček (nikoli běžně chleЛъkĽ ale této formy je
možno užít p íležitostně s expresívním zabarvením) atd.“

Doklady z korpusu i z praxe potvrzujíĽ že se travka neužívá jako zdrobnělina od běžné (nap .
pКrkovц) trпvв.
Ke všem uvedeným „hraničních“ deminutivům však ještě stále lze najít kontext společný
s jeho základemĽ počítají se tedy také mezi pravá deminutiva.
Základy některých uvedených deminutiv se používají p evážně v odborné mluvě (sýkorК,
pěnkКvК, tableta) a deminutivní tvary mají v běžné eči jen matný deminutivní nádech
(podobně u maskulin dvojice typu sýc → sýček, žeЛ → žeЛ ъk).

B.I.1.2 Kvazideminutiva s -ka
Mezi pravá deminutiva vytvo ená sufixem -ka nepat í kategorie slov s těmito vlastnostmi:
1) Formální deminutiva významov diferencovaná od existujícího základu
Jejich základ má jiný obsah – slova se nemohou v textu zastupovat.
Normálním ezem je uveden význam, kurzъvou kolokační partne iĽ pop . za ≈ německé
ekvivalenty.
andulka
babka
bajka
ЛКňkК
barborka
bavlnka
ЛesъdkК
botka
Лou kК
cъvkК
čпrkК
čпstkК
čцškК

exotický pták
dolar (hovor.)
literární žánr
(vánoční) ozdoba
větev t ešně
bavlněná nit
vпnočnъ / školnъ ЛesъdkК
techn. termín
klobouk
techn. termín
typografický termín
finanční termín
léka ský termín
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čtvrtkК
děvkК
dъrkК
douškК
fregatka
hlпvkК
hlinka
houska
hůlkК
hůrkК
chudobka
jeskвňkК
kalhotky
kladka
kličkК
knъžkК
kobylka
kolonka
kontrolka
korunka
kostka
kůrkК
lКhůdkК
latinka
lКvičkК
ledvinka
lopatka
lunetka
mКceškК
matka36, mКtičkК
minutka
mъrkК
moučkК
muškК
oЛroučkК
(v)ocъlkК
oprпtkК
panenka
patka
pпskК
pe inkК
pěšinkК
plotýnkК
pomlčkК
pomůckК
rohožkК
rolka
ruЛпškК
пdkК
epkК
sпdkК
scцnkК
schůzkК
slпmkК
smetпnkК
smrtka
strпnkК
35
36

čtvrtka pКpъru
prostitutka
knoflъkovп dъrkК
p ípis
mo ský pták
hlпvkК kapusty / sКlпtu / zelъ
barvivo
pečivo
p íbor v asijské kuchyni (≈ StтЛchen)
půda pod st echou
rostlina
pohádková bytostĽ jezinka (≈ Waldfee)
součást oblečení
technický termín
uzelĽ smyčkaĽ lest
šekovп, modrп knъžkК; průkaz
kobylka houslъ
položka v tabulce, rubrika
techn. termín
zuЛnъ korunka.
hrКcъ kostka
kůrkК chleЛК, sýru35
potraviná ský sortiment
písmo
st ъdКcъ, pКrkovп lКvičkК (lavice v parku doloženoĽ ale v menšině)
malá brašna na dokumenty
technický (lopatka ventilпtoru) a léka ský termín
lunteka nehtu
rostlina
technický termín
jídlo v restauraci
stará dutá míra
krmná směs
mí idlo
oЛroučkК Лrýlъ
kousek oceli k ost ení
smyčka u šibenice
léka ský (očnъ panenka) a kuliná ský termín (vep ovп panenka)
patka chleba; ofina vlasů
lepicъ pпskК (specifikace od maskulina pпs)
dětskп pпskК
účes
léka ský termín
typografický termín
věc k nápomoci
výrobek k čištění podrážek
šunkovп rolka
oděv
typografický aj. termín
olejnatá rostlina (≈Raps)
nádrž na ryby
teatrální výstup
neformální setkání (≈RКndezvous)
nástroj k pití (≈StrohhКlm)
vybraná společnost
personifikace smrti
charakterová vlastnost

V korpusu SYN (2013) je nap . jen jeden doklad spojení chleЛovп kůrК oproti 13Řkrát chleЛovп kůrkК.
Stará zdrobnělina od mпti.
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st elkК
školkК
trubka
tužkК
udičkК
vпžkК
zКhrпdkК
zпstěrkК
žъnkК

magnetická jehla
p edškolní za ízení
žesťový nástroj
nástroj k psaní
návnada
zoologický termín
zКhrпdkК nК Кutě
maskování
kus tkaniny k mytí

2) Deminutiva ve frazému
V těchto ustálených spojeníchĽ idiomechĽ rčeních atd. nelze deminutivum za základ zaměnit:
hromпdkК
hůrkК
bavlnka/pe inkК
hodinka
kobylka
muškК
lК kК
pepka
škКtulkК
uličkК
vпžkК

žъt nК hromпdce, hromпdkК neštěstъ
větrnп hůrkК
žъt si / jednКt jКko v ЛКvlnce/pe ince
(ude ilК/p išlК) poslednъ hodinkК
dostКt se někomu nК koЛвlku
vzъt si nК mušku
nКstКvit lК ku
někoho klepne pepka
jКko ze škКtulkв
dostКt se do slepц uličkв
Лýt nК vпžkпch

3) Základ vym el, byl vytvo en sekundárn nebo se nepoužívá
ЛпchorkК
Л ečkК
cetka
douškК („p ípis“)
feferonka
hruškК
jъškК
karkulka
koleska

kytka
lпtkК
lпvkК
lebka
m enkК
pКstouškК
pecka
rouškК
sko пpkК

snъtkК
sojka
šiškК
tlouš kК
tobolka
veverka
žežulkК

Některá vznikla resufixací: nap . veverka od staršího veve ice nahrazením -ice sufixem -ka.
U většiny základ vym el: nap . kytka (← †kвtК)Ľ nebo se používá jen ojediněle (nap .
v básnické mluvě leb → leЛkК).
Neprůhledné už jsou douškК - nejspíš od duše (srov. Rejzek 2001:142) a (už jen knižní)
koleska.
4) Kompozita
KompozitaĽ jejichž druhá komponenta je deminutivum. Ke kompozitu však neexistuje
základní tvarĽ proto není celé slovo deminutivem. Jsou to tato:
divoženkК
jednohubka
jednot ъdkК
lвsohlпvkК
mКte ъdouškК

muchomůrkК
polobotka
ponožkК
pokožkК
p edkožkК

sedmikrпskК
součпstkК
stonožkК
trojnožkК
t Кso itkК

Vedle nich stojí kompozita zakončená na -kaĽ kde tento sufix není nositelem žádného
zdrobnění: dvojkolka/dvoukolka, trojkolka, čtв kolkК a jiné „-kolky“, jednosměrkК, koloЛěžkК,
mКlorпžkК, minolovkК, minonoskК, mucholКpkК, podestýlkК, podezdъvkК, poduškК,
rovnoЛěžkК, sКmohonkК, soutěskК. Existuje ženkК, huЛkК, t ъdkК (vzácně)Ľ hlпvkК, douškК,
můrkК atd.Ľ ovšem neexistuje *kolkК, *směrkК, *ЛěžkК, *rпžkК, *lovkК, *noskК. Některá
z nich se kryjí se skupinou prefigovaných deverbativ (podestýlkК, podezdъvkК, poduškК).
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B.I.1.3 Nejasné deriváty na -ka
Základová slova těchto derivátů mají minimální frekvenci nebo neexistují. Týká se to
p edevším odvozenin od -ina a některých deverbativ a deadjektiv.
Slova končící na -ina → -inka
Základy Лu inК, ЛezinК, Лrusnice, kručinК jsou v minimálních počtech doloženy v korpuse
SYN (2013)Ľ nap . tvar cukrovina se používá jen jako odborný cukrá ský termín.
bezinka
brusinka

Лu inkК
cukrovinka

drobinka
kručinkК

Není zcela jasnéĽ o jaký vztah se v současnosti může jednat (základ → deminutivum nebo
kolektivum → singulativum).
Deverbativa a deadjektiva
Vztah a motivace mezi pomyslným základem a daným slovem by mohl být modifikačníĽ
s prost edkem (sufixem) typickým pro deminutiva. Týká se to p edevším deverbativ typu
výlohК – výložkК, deadjektiv typu krпsК ‒ krпskК, milenп ‒ milenka, milп ‒ milka, roštěnп ‒
roštěnkК a dál substantiv od participií. Participiální základy -il-, -al- mají:
-ilka: hКtmКtilkК, nпsoЛilkК, repetilkК, vв ъdilkК, žvКnilka;
-alka: ЛejvКlkК, hrКЛКlkК, loudКlkК, ožrКlkК, trvКlkК, t ezКlkК; vedle nich také rusalka
s neverbálním původem. Jelikož se většinou jedná o slova expresivní (mimo nпsoЛilkК,
t ezКlkК, trvКlkК, snad i rusalka), tak „někdy k nerozeznání splývají s deminutivy“ (Šmilauer
1971:71-72). (Podobně také u maskulin u sufixů -ъlek, -пlek.)
Kontrastivní pohled není u všech možný pro slabou frekvenci slov v paralelním korpuse.
TamĽ kde možný jeĽ deminutiva většinou nejsou: roštěnkК (p ipomíná deminutivum od
roštěnп) obojí ≈ něm. Rostbraten, Kotelett, Filett.
Deminutiva jsou v němčině u kontrastu slova krпskК ≈ Schатnchen, Dummerchen, Herzchen.
Je zde posunutý význam (od schön také → Schönling, Schönchen)Ľ což by slovo krпskК
z deminutivního za azení nediskvalifikovaloĽ chybí k němu však ve stejném kontextu
základové slovo: slovo krпsК je doloženo jen jako abstraktum. Platí to i pro ostatní zde
uvedená expresivaĽ proto je mezi jednoznačná deminutiva nelze zahrnout.
Jen k bejvalka a milka existují hojně zastoupené základy ЛejvКlп, milп i v substantivní pozici.
Také jejich protějšky v němčině jsou někdy deminutiva:
česky
n mecky
milп (subst.) ≈ Liebe, Liebste, Schatz
milka
≈ Schтtzchen, (mein) Liebchen
OžrКlkК většinou označuje muže (16) (viz maskulina s -ka), vzácně i ženu (17).
(16)

КЛв psКli slКЛomвslnп hlпšenъ o zlodějъch slepic, mъstnъch ožralcích К podvrКtných КnКrchistických
živlech

(17)

JeЛemetiЛogК, chvъli ožralku hlКdil po zКdku, než vвpКd.
JeЛemetiЛogК, er tтtschelte die Schnapstante 'ne Weile am Hintern, bevor er die Kurve kratzte.

V obou rodech jsou splněny všechny podmínky deminutiva. Základ ožrКlК (maskulinu i
femininum) má mnohem vyšší frekvenci než deminutivum ožrКlkКĽ jež tuto charakteristiku
nesporně zmírňuje.
K ostatním deadjektivům od participií základy nejsou (viz dál).
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Pro většinu zde uvedených tvarů platíĽ že vytvo ení a užití základního tvaru má funkci spíš
augmentativní. Domnívám seĽ že nap . kКňК od kКňkК je vytvo ení augmentativa desufixací.
Slovo kКňК je spíš augmentativum a kКňka základ vytvo ený transpozicí z expresivního
slovesa kКňkКt.
Jako augmentativa mohou fungovat také základy od: mКrjпnkК, schrпnkК, špeluňkК. Platí to i
pro těsná spojeníĽ která mohou (výjimečně a netypicky) obsahovat nesufigovaný tvar.

B.I.1.4 Nedeminutiva s -ka
Zcela mimo deminutiva stojí ada slovĽ která svými tvary nebo emotivně zabarvenějším
obsahem deminutiva p ipomínají a mluvčí je jako zdrobnělé občas vnímají. Nesplňují však
víc kritéria deminutiv.
Mezi deminutiva nepat í slova následujících vlastností a tvarů. Po adí kategorií je zhruba
podle množství doložených slov v jednotlivých kategoriích.
1) Univerbizace
Feminina se sufixem -ka vzniklá univerbizací (uvádím jen některé p íklady, celkem jich je
v korpuse syn2010 173): ЛКЛočkК, ЛenzъnkК (asi až později vznikl název firmy Benzina),
cirkulпrkК, mikrovlnkК, ochrКnkК, výškК/vejškК, zпklКdkК, zпporkК. Sem pat í i nep ímo (p es
sКmooЛslužnп prodejnК → samoobsluha) hovorové sпmoškК (viz také zde bod 4)
2) Deverbativa
Feminina se sufixem –ka vzniklá derivací z prefigovaných sloves. Jedná se o deverbativní
derivátyĽ ke kterým ovšem existují také transpozice od stejných sloves (nКdъvКt (se): nпdivК –
nпdivkК)37. Vytvá ejí tedy jakousi „iluzi“ deminutivního vztahu a někdy je těžké rozhodnoutĽ
zda se jedná (původně) o skutečná deminutiva (sloha – složkК) nebo dvojí odvození ze sloves
(nпplКvК – nпplКvkК). Jsou to tato substantiva:
nпdivkК
nКhrпvkК
nпhrКžkК
nпplКvkК
oplпtkК
osпdkК
položkК
posпdkК
p edložkК

výložkК/vejložkК
výslužkК/vejslužkК
zКhrпdkК/p edз
zпchrКnkК
zпklopkК
zпložkК
zпstěrkК (p etvá ka)
zпvorkК

rozhalenka
rozlučkК
schrпnkК
schůzkК
složkК
směskК
úložkК
uzпvěrkК
vložkК

I zde by mohl pomoci kontrast s jiným jazykem. Dvojice sloha – složkК a jejich ekvivalenty
v němčině: slovu sloha odpovídá jen „něco většího“ (≈ MКppe, StКpel, Behтlter)Ľ kdežto
složka (mimo význam „komponenta“) má ekvivalenty spíš „něco menšího“ (≈ Heft,
Ringelheft, Protokoll, Dossier). Oběma pak Ordner, Akte atd. Komplexnost vztahů
nedovoluje hlubší popis v této práci.
3) Cizí slova
Počeštěná cizí slova38 p idaným sufixem -ka (celkem jich je 50) často evokují
deminutivum - někdy jimi v donátorském jazyce opravu i jsou (dočkК, jКrmulkК), v češtině
však chybí základ.
Další odvozeniny od sloves typu hКntýrkК nebo špehýrkК stojí zcela mimo oblast deminutiv.
Vesměs z hlavních evropských jazyků nebo jejich prost ednictvím (p edevším p es němčinu)Ľ ale i p ímo:
Nap . francouzštiny antuka ← en tout cas (fr.) [v každém p ípadě]Ľ tedy „povrch do každého počasí“ (srov.
Rejzek 2001:56).
37

38
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antuka
ЛпrkК
ЛrioškК
ЛužъrkК
cikorka
čКЛrКkК
čКpkК/čepkК
čekКnkК
čtverвlkК
dočkК
drožkК
fajfka
filiпlkК
flКškК/ feldз
fuškК
gКrmoškК
hКvпrkК

historka
jarmulka
jeptiškК
kazajka
kobka
konvalinka
linka/ aerolinka
mКjorпnkК
mandarinka
mandelinka
maringotka
mКrjпnka
mКrtrjoškК
mirabelka
noticka
(v)okurka
oplatka

pКlКčinkК
paprika
pastilka
pinka
portmonka
pralinka
rКfinцrkК
sasanka
selanka
spilka
sufrКžetkК
sumka
šКrvпtkК
špulkК
vanilka

Někdy (z ídka) jim v cizím jazyce odpovídá deminutivum (nap . historka – Histörchen).
Nelze je považovat za zdrobněliny. Svědčí jen o univerzálnosti tohoto českého sufixu.
4) Slova vzniklá Ěčástečn ) resufixací nebo zkrácením základního tvaru
Většinou to jsou novější cizí slova (zde je částečný p ekryv s bodem 3)):
aerolinka
baterka
depka
demoškК
galerka
garsonka
hКvпrkК

kumpКčkК/mКršз
historka
fotka
kпmoškК
laborka
linka
mКrjпnkК

portmonka
pizzerka
rКfinцrkК
sцrkК
sпmoškК

ošklivkК
vпšnivkК

zu ivkК

Zkráceniny z výpůjček (Marsch)kompanie - (mКrš)kumpКčkК p ibraly rozší ený sufix -КčkК.
Jedná se nesporně o slova expresivníĽ ovšem domnívám seĽ že se jejich expresivita opírá
p edevším o hovorovostĽ nikoliv deminuci. Museli bychom sem totiž počítat také další
podobně vytvo ená slova: КkпdК, trпgК, fildК, chirdК, gвndК, psychina aj., taktéž z části
vytvo ené univerbizací. Dál se domnívámĽ že slova baterka, galerka, historka, depka aj.
nejsou deminutivaĽ nic nezdrobňují. Nejedná se o „malou bateriiĽ malou galeriiĽ malou
historiiĽ mírnou depresi...“Ľ a už vůbec v p ípadech akпda, trпga nebo filda nelze uvažovat o
„malé/milé akademiiĽ tragediiĽ filozofii“. Z kolokačních analýz je celkem zjevnéĽ že jsou to
slova p edevším hovorová (imitace mluvené ečiĽ p ímá eč). Někte í jejich kolokační partne i
svědčí o tomĽ že se o nic „deminutivního“ nejedná – spíš naopak: v č. jsou velice častá spojení
děsnп, hroznп, p ъšernп po пdnп depkКĽ což svým významem spadá spíš do augmentativ.
Výše uvedená slova: aerolinka, baterka, galerka, depkК, fotkК, historkК, kumpКčkК, linkК,
telka, ale i portmonka bychom mohli za adit do „šedé zóny“ na pomezí deminutiv a
nedeminutiv. Výjimečně jim může i v cizím jazyce (němčině) odpovídat deminutivum: depka
≈ Depri.
Čistě nahrazení sufixu (-ice → -ka) je u bradavka a dlпžkК.
5) Deadjektiva
Označení osob podle vlastností:
naivka
citlivka

Z nich má pouze naivka doložený základ naivaĽ ovšem většinou se jedná o označení muže
(18).
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(18)

DělКl ze seЛe
naivu, že jsem neměl odhodlпnъ mu věnovпnъ očernit.
TКkže i kdвž je mlКdej a
naiva, tКk ho mпm rozhodně rпd.
To oprКvdu může vě it jen nějКký naiva!

Ostatní mají rozší ený transpoziční sufix -ivka a deminutiva nejsouĽ mají s nimi však
společnou expresivitu.
6) Reprodukce
Feminina se sufixem -ka vzniklá reprodukcí. Jedná se vesměs o odvozeniny od interjekcíĽ ke
kterým existuje základové slovo: kocпЛkК, КfkК, КpkК. Všechny t i „základy“ kocпЛК, КfК,
КpК jsou doloženy v korpusu SYN (2013). Vznikly s největší pravděpodobností druhotně
(desufixací)Ľ tedy oddělením sufixu -ka. Mají minimální frekvenci ( ádově v jednotkách
absolutních výskytů).
7ě Označení rozm rů a vzdáleností
Slova půlkК, šъ kК, hlouЛkК, výškК, dцlkК, dпlkК (podobně i polovinК, hluЛinК, výšinК – viz u
sufixu -ina) nemají zjevně deminutivní náboj. Šmilauer (1ř71:Ř3) sice označuje tato slova za
„oslabená deminutiva“ a Valta (1ř71:106) jako „potuchlé zdrobněliny“Ľ v těchto p ípadech
můžeme však sufix -ka považovat jen za rozší enou koncovku ženského rodu (viz i závěr).
Rozdíl mezi základem a sufigovaným slovem závisí z ejmě p edevším na kanálu eči (psaný
vs. mluvený jazyk) a také na stylu. Výsledky analýzy slov v programu SyD ukazují z etelněĽ
že „základová slova“ (můžeme-li je tak vůbec označit)Ľ tedy nesufigovaná dпl(e), hlouЛ, výše,
šъ e, čtvrt, půle se vyskytují témě výhradně v psaném jazyceĽ kdežto sufigované tvary dпlkК,
hloubka, výška, šъ ka, čtvrtka, půlkК jsou běžná v obou formáchĽ v mluvené jednoznačně
p evládají. Od jejich německých ekvivalentů lze vytvo it deminutiva jen podmíněně. V
DeReKo jsou doloženo Viertelchen (p evážně v německé a švýcarské němčině)Ľ Vierterl a
Halberl (jen v rakouské němčině) a Tiefchen (ve všech varietách). V češtině by jim
pravděpodobně odpovídala deminutiva 2. stupně (čtvrtečkК, půlečkК, hlouЛečkК). Chybí však
data.
8) Denumeralia
Substantivizované číslovky: (jedničkК, sedmičkК, osmičkК - viz nedeminutiva s -ičkК), dvojka,
trojkК, čtverkК, pětkК, šestkК, devъtkК, desъtkК...). Vlastně se jedná o univerbizaci: pětkК je
mince/bankovka v hodnotě 10 korun39, trКmvКj linkв č. 5, znпmkК stupně 5, pětice hochů (19),
pět vвdКvКtelsvъ (21)). Odpovídající pasáže v jiných jazycích mají neuniverbizované
protějšky:
(19)

ZК pпr dnъ po odchodu ProkopК z nКšъ pětky, ….
Ein paar Tage nachdem Prokop unser Fünfergespann verlКssen hКtte, …

(20)

Stiskni pětku.
Gib Nummer fünf ein und schau nach, was wir haben.
Punch up number five.

(21)

Šet enъ Komise neposkвtlo dostКtečně zпvКžnц důvodв pro eбistenci společnцho dominКntnъho
postКvenъ "velkц pětky" (Sony, BMG, Universal, EMI a Warner) na trzъch s hudeЛnъmi nКhrпvkКmi.
A Bizottsпg vizsgпlКtК nem nвújtott kellően meggвőző Лizonвъtцkot Кz öt "nagy kiadó (=vвdКvКtelstvъ
pozn. TK)" (Sonв, BMG , UniversКl , EMI цs WКrner ) kollektъv erőfölцnвцnek lцtezцsцről К zenei
hКngfelvцtelek piКcКin.

V angličtině a maďarštině je p ívlastkové spojeníĽ v němčině kompozitum.
O deminutivech zde uvažovat nelze (viz také kap. deminutiva od numerálií).

39

Je pětkК. Jedná se o relikt měnové reformy roku 1Řř2 (sic!).
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Závěrem ke kapitole o sufixu -ka je nutné podotknutĽ že podrobný rozbor všech jeho
odvozenin by vydal na samostatnou rozsáhlou práci. Bohaté zastoupení sufixu -ka je vidět na
pasáži p ekladu z němčiny (LenzĽ S.: VlКstivědnц muzeum):
(22)

Vвtпhl jsem tedв zпvlačku, sundКl vъko К použil je ihned jКko p epпžku na podlпžce sпdky.
Ich zog also den Splint heraus, hob den Deckel ab und benutzte ihn sogleich als Trennwand auf dem
Boden des Fischkastens. (Lenz: Vlastivědnц muzeum)

Vedle velkého zastoupení slov se sufixem -ka pasáž (22) dob e demonstruje také typologický
rozdíl obou jazyků.
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B.)). Zakončení na -čka
V češtině na -čkК končí deminutivní sufixy -ičkК, -ečkК (a jejich rozší ení -čičkК, -tičkК a
-inečkК).

B.II.1 Sufix -i/íčka
Po sufixu -ka je nejrozší enějším deminutivním sufixem feminin. Varianta -ъčkК se
v odborných publikacích neuvádíĽ sufix je doložen jen u dvou deminutiv.
Zakončení deminutiv na -i/ъčkК lze rozdělit na:
a) prosté p idání sufixu -i/ъčkК
b) nahrazení: -ce → -ičkК
-ka → -ičkК
-eň → -ičkК
V následujícím seznamu jsou tvary všech těchto kategorií (částečně se tedy kryjí s uvedenými
výš u -ka nap . -ice → -ičkК). V závorce jsou uvedeny tvaryĽ které evaluativní charakter
ztrácejíĽ resp. u nichž neevaluativní/nedeminutivní funkce p evažuje.

B.II.1.1 Deminutiva s -i/íčka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

(ЛКЛičkК/prК(prК)-)
ЛКrvičkК
ЛпsničkК
ЛedničkК
ЛerličkК
(ЛludičkК)
ЛlůzičkК
(ЛomЛičkК)
ЛotičkК
ЛoudičkК
ЛrКdičkК
ЛrКšničkК
ЛroskvičkК
ЛuchtičkК
ЛundičkК
ceduličkК
cestičkК
ciЛuličkК
cihličkК
cukrпrničkК
čepičkК
čtvrtičkК
dпmičkК
decičkК
dъlničkК
dlКždičkК
dяzičkК
dušičkК
elektrпrničkК
fКЛričkК
fКnglička
firmičkК
formičkК
frцzičkК
(gumičkК)
(hКdičkК)
hКrfičkК

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

hКrmoničkК
(hlКvičkК)
holuЛičkК
houЛičkК
hrКЛičkв
hrКničkК
hrstičkК
(h ъčkК)
huЛičkК
husičkК
(hvězdičkК)
chКtičkК
(chlКdničkК)
choЛotničkК
chodЛičkК
chůvičkК
chviličkК
chвЛička
jКlovičkК
jedličkК
jehličkК
jъdelničkК
jisk ičkК
jitrničkК/ jКterničkК (z .)
jizЛičkК
jizvičkК
jupičkК
(kКchličkК)
kКchničkК
kКncelп ъčkК
kКpičkК
kКpličkК
kКpsičkК
kКrtičkК
kКsičkК
kКšičkК
kКvпrničkК
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75. kпvičkК
76. klenotničkК
77. klisničkК
78. kmot ičkК
79. knihovničkК
80. kočičkК
81. kolejničkК
82. kolničkК
83. konvičkК
84. koroptvičkК
85. korouhvičkК
86. ko КličkК
87. kostičkК
88. kost ičkК
89. koupelničkК
90. (kozičkК)
91. (krКЛičkК)
92. krКvičkК
93. kresЛičkК
94. krkovičkК
95. krupičkК
96. krвchličkК
97. kšКndičkК
98. kuchtičkК
99. kuličkК
100.kůlničkК
101.kundičkК
102.kupičkК
103.kurvičkК
104.kůžičkК
105.kвtičkК
106.lКhvičkК
107.lКmpičkК
108.lКrvičkК
109.lКsičkК
110.(lКvičkК)
111.(ledničkК)

112.lцkпrničkК
113.(lesЛičkК)
114.lištičkК
115.lodičkК
116.lopКtičkК
117.loužičkК
118.ložničkК
119.lucerničkК
120.mКkovičkК
121.mКmičkК
122.mпselničkК
123.mКstičkК
124.mКšličkК
125.mКtičkК
126.(mКzničkК)
127.mezičkК
128.miliКrdičkК
129.modlidЛičkК
130.mošničkК
131.(mrКzničkК)
132.mrkvičkК
133.mušličkК
134.mвšičkК
135.nпlКdičkК
136.nпušničkК
137.(nohКvičkК)
138.notičkК
139.nožička
140.nudličkК
141.nвmfičkК
142.okeničkК
143.osičkК
144.osoЛičkК
145.ovčičkК
146.ozdoЛičkК
147.pКcičkК
148.pКličkК
149.pКlmičkК
150.pКničkК/milost~
151.pпnvičkК
152.pКpričkК
153.pКrпdičkК
154.pКrtičkК
155.pКstičkК (←pКst)
156.pКstičkК (←pКstК)
157.pКštičkК
158.pКtičkК
159.pКuzičkК
160.pКžЛičkК
161.pecičkК
162.pentličkК
163.perličkК
164.pěstičkК
165.(pъsničkК)
166.pъš КličkК
167.plКcičkК
168.plпžičkК

169.ploutvičkК
170.poklКdničkК
171.(pokličkК)
172.poličkК
173.porcičkК
174.postКvičkК
175.prпcičkК
176.prКcovničkК
177.prКmičkК
178.princezničkК
179.(p esličkК)
180.pumpičkК
181.rКfičkК
182.rКkvičkК
183.repuЛličkК
184.roličkК (← role (úloha))
185.ro/uličkК (← rolovat)
186.ručičkК
187.(rukКvičkК)
188.růžičkК
189.rвЛičkК
190. ečičkК
191. edkvičkК
192. ъčkК
193.sКmičkК
194.sКzenička
195.sest ičkК
196.schůzičkК
197.silničkК
198.sklКdЛičkК
199.skleničkК
200.skoЛičkК
201.slečničkК
202.slepičkК
203.služЛičkК
204.slzičkК
205.smlouvičkК
206.sovičkК
207.(spodničkК)
208.srКndičkК
209.stКvЛičkК
210.stezičkК
211.stopičkК
212.(sudičkК)
213.sukničkК
214.sumičkК
215.světničkК
216.svъčičkК
217.svъtilničkК
218.šКmrlička
219.šКtničkК
220.šКvličkК
221.šelmičkК
222.šiЛeničkК
223.škeЛličkК
224.školičkК
225.špetičkК
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226.(špičkК)
227.štКmprličkК
228.štКngličkК
229.štětičkК
230.štičkК
231.šunčičkК
232.tпfličkК
233.tetičkК
234.tiskпrničkК
235.(tkКničkК)
236.tlКmičkК
237.tovпrničkК
238.trКvičkК
239.trošička
240.truЛičkК
241.truhličkК
242.t ešničkК
243.tuЛičkК
244.tvп ičkК
245.udičkК
246.uličkК
247.uzdičkК
248.(vпЛničkК)
249.vКničkК
250.vКtičkК
251.vпzičkК
252.včeličkК
253.vdovičkК
254.věcičkК
255.verКndičkК
256.vesničkК
257.vestičkК
258.větičkК
259.větvičkК
260.věžičkК
261.vinпrničkК
262.vlКštovičkК
263.vodičkК
264.vrЛičkК
265.vrstvičkК
266.výЛКvičkК
267.zпЛКvičkК
268.zКdnička
269.zemičkК
270.(zorničkК)
271.zprпvičkК
272.zrůdičkК
273.žКЛičkК
274.žпrovičkК
275.želvičkК
276.žemličkК
277.ženičkК
278.(žežuličkК)
279.židličkК
280.žumpičkК

Poznámky k deminutivům na -i/íčka
Sufix -ъčkК mají dvě deminutiva: h ъčkК, kКncelп ъčkК.
Shoda zakončení základu i deminutiva s touto kategorií je náhodná u špičkК ← špiceĽ pat í
k deminutivům utvo ených sufixem -ka.
Tvar kuchtičkК splývá s p echýlením od kuchtъk a v desufigované podobě (kuchta) je spíš
augmentativum; podobně lesba od lesЛičkК.
Deminutivum šunčičkК bylo vytvo eno sufixem -čičkК po odtržení -ka (šunkК z něm.
Schinken). Je známo (a jednou v korpuse SYN (2013) i doloženo) také šunečkК.
Nahrazení koncového -ice → -ičkК (čepice → čepičkКĽ (…) zornice → zorničkК včetně
nesystémových špičkК, svъčkК) je u necelých šedesáti deminutiv.
Nahrazení -ka → ičkК (fКЛrikК → fКЛričkКĽ (…) žпrovkК → žпrovičkК včetně nesystémových
kočkК, ъčkК je asi u pětadvaceti slov. Všechna jsou uvedena také pod tvorbou deminutiv
sufixem -ka.
Nahrazení koncového -eň → -ičkК je doloženo jen u ЛпsničkК, pъsničkК, t ešničkК. Potenciální
(avšak nedoložené) tvary by mohly být ještě od žъzeň → *žъzničkК, lпzeň →*lпzničkК, vпšeň
→ vпšničkК, sklizeň → *sklizničkК (uvedena jsou nejfrekventovanější slova na -eň podle
po adí frekvence).
1) Dublety
V souboru jsou jen dvě dublety (v závorce jsou pro ilustraci frekvence uvedeny hodnoty
i.p.m. v korpusu syn2010):
kůlničkК (0,14) / kolničkК (0,01)
roličkК (1,0 po odfiltrování deminutiva od role) / ruličkК (0,72)
2) Homonyma:
kozička
Může vyjad ovat deminutivum od koza (zví e) nebo hovorově prso. Zastoupení obou
významů v korpusech je zhruba stejné. V jiných významech (nap . od tělocvičného ná adí) se
deminutivum neužíváĽ není doloženo.
pastička
Deminutivní tvar může být odvozen od pasta nebo past. Význam od pasti drtivě p evažuje a
označuje více méně neevaluativně „malou past“.
rolička
Deminutivum od role nebo rolka: od rolka p evažuje (tvo í asi 4/5 dokladů v korpuse
syn2010).
3) Polysémie / p ekryv s kvazideminutivy
Slova jsou v seznamu v závorce, pokud nedeminutivní význam v textech p evažuje. Mnohá
z nich byla popsána už v rámci sufixu -kaĽ pokud dochází k náhradě zakončení. Některá
z těchto slov p ebírají funkci základu a základní tvar se tak blíží augmentativu. Uvedeny jsou
jen některé p íklady.
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bпba → babka → babička
Tvar ЛКЛičkК je v porovnání s konkurenty ЛпЛК, ЛКЛkК (směrem k augmentativu) a
babulenka, babulinka (deminutiva) vnímáno neutrálně. Má z nich také největší frekvenci.
berla → berlička
P evažuje abstraktní význam.
bomba → bombička
Význam „patronaĽ náplň“ (ЛomЛičkК se slzným plвnem, do pera, sifonu) p evažuje a není tedy
deminutivem.
bota → botička
Nemá funkci deminutiva jako blokování kola auta. V korpusových dokladech toto ovšem
nep evládá.
broskev → broskvička
Většinou se vyskytuje v p irovnání tvп e jКko Лroskvičkв. Zde nemá funkci deminutiva.
guma → gumička
P edevším jako výrobek (gumičkК do vlКsů, k zКvК ovКčce, u kКlhotek)Ľ chová se v těchto
kontextech jako slovo základovéĽ konkurenční gumka má minimální frekvenci (v syn2010 0).
Slovo guma označuje p edevším surovinu.
hadice → hadička
Většinou ve spojení Лrzdovп, p ъvodnъ, nitrožilnъ kde nemá evaluativní funkci.
hvězda → hvězdička
Častěji jako symbol hodnocení (jedničkК s hvězdičkou) ‒ není deminutivum.
chyba → chybička
Ve spojení vloudilК se chвЛičkК nemá deminutivní funkci.
kachel → kachlička
Základ je maskulinum kachel (změna rodu). Dochází k diferenciaci, kdy kКchličkК zjevně
p ebírá roli označení keramického obkladu (kolokátory koupelnК, oЛklКd, dlКžЛК)Ľ kdežto
kachel je spíš kachel u kКmen, gotický, historický apod.
Maskulinní deminutivní tvar kКchlъk může označovat obojíĽ podle frekvence i kontextu by
mohlo slovo plnit roli deminutiva ke kachel i kКchličkК.
konev → konvička
V zásadě slovo konvička funguje jako deminutivum od konvice (zastaralé deminutivum) v
terminologizovaných spojeních konvičkК nК čКj, mlцko, kпvu aj. V něm. Kanne nebo
Kтnnchen. Podle dokladů jsou v češtině tyto dvojice základ → deminutivum:
konev → konývkК
konvice → konvičkК
noha → nožička
Často se užívá evaluativně o dolních končetinách dětí a malých tvorůĽ pop . o jídle (vep ovц
nožičkвĽ častěji však nožkв). U brýlí apod. není deminutivem.
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rakev → rakvička
Jako cukrá ský výrobek není deminutivum ≈ něm. Liebesknochen (trefná metafora).
ruka → ručička
Často evaluativní označení končetin dětí a malých tvorů. Ve významu „rafika“ není
deminutivum.
uzda → uzdička
Anatomicky nemá funkci deminutiva. I v něm. (ZungenЛтndchen) a v lat. (frenulum) jsou
však také deminutivní tvary (deminutivní sufixy jsou podtrženy).
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B.II.1.2 Kvazideminutiva na -ička
1) Formální deminutiva významov diferencovaná od existujícího základu
Mimo výš uvedených nap .:
Dušičkв
svátek
hlКvičkК
hlКvičkК fКjfkв, sirky; dopisnъ, špendlъkovп hlКvičkК - v němčině jim
všude odpovídá kompozitum
h ъčkК
p edmět libovůle (h ъčkК p ъrodв, osudu)
hvězdičkК
hodnocení hotelůĽ jedničkК s hvězdičkou atd.
kuličkК
mКsovп, hroznovп kuličkК, v ložisku, propisovКčce apod.
kůžičkК
(nК pečъnce, u nehtu)
lцkпrničkК
box na léky (v autěĽ doma apod.)
lodičkК
dámská obuv (≈ Pump)
mКšličkК
uzel (tkaniček) nebo náplast na ránu (metafora podle tvaru)
nožičkК
(Лrýlъ)
poklКdničkК
„prasátko“ na st ádání drobných
rКkvičkК
zákusek (≈ Liebesknochen)
ručičkК
(hodinek)
truЛičkК
cukrá ský výrobek (Ho ickц truЛičkв) nebo detekčnъ truЛičkК
2) Deminutivní tvar ve frazému
dušičkК
v někom je mКlп dušičkК / mъt mКlou dušičku
huЛičkК
něco je zК huЛičku (levné)
3) Základ vymizel nebo byl utvo en sekundárn
(V závorce uvedeny hodnoty i.p.m. v korpusu syn2010
honičkК (3,52) - hoňkК (0,02)
lesЛičkК (1,75) - lesba (0,5)
rolničkК (1,6) - rolna (0)
Slovo rolna uvádí SSJČ. V současné češtině je jen jako elektriká ský termín.
tпfličkК(0,07) - tпfle ( ídkéĽ 0Ľ01)
Nesufigované tvary fungují spíš jako augmentativum: oЛrovskц tпfle, tпfle pК nъků.

B.II.1.3 Nedeminutiva s -ička
Sufix -ičkК je sice nejčastěji sufixem deminutivnímĽ modifikuje základ často deminutivníĽ
tedy emotivněĽ zjevně však má i jiné funkce:
a) transpoziční: p evod z jiného slovního druhu jedničkК, sedmičkК, osmičkК/vosmičkК,
honičkК, původně snad i holičkК ve frazému nechКt někoho nК holičkпch (srov. Rejzek
2001:207);
b) specifikační: desubstantiva neštovičkК, skКlničkК, soudničkК, vidličkК;
c) integrační, za azuje cizí slova do systému: КnčovičkК (z anchovis - jiný (původně
španělský) název pro sardel obecnou v němčině)Ľ mпničkК („vlasatý muž“ z německého
Mтhne ≈ h ъvК), serepetičkК (serendipita ≈ něm. Serendipitтt, angl. serenipity: něcoĽ co se
původně nehledalo).
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B.II.2 Sufix -ečka
Oproti sufixu -ičkК je sufix -ečkК mnohem méně zastoupen.

B.II.2.1 Deminutiva s -ečka
1.
2.
3.
4.

čпstečkК
hrstečkК
hůlečkК
chvilečkК

5.
6.
7.
8.

kКdečkК
knъžečkК
ovečkК
sk ъněčkК

9.
10.
11.
12.

skupinečkК
strпnečkК
škvъrečkК
zrzečkК

Poznámky k deminutivům na -ečka
Na -ečkК končí ještě dalších několik deminutivĽ která jsou uvedena pod tvorbou sufixem -ka a
vznikla náhradou jiného původního sufixu (resufixací):
-ka → -ečkК: c/CikпnečkК, fКječkК, krКječkК, mвšlenečkК, sklenečkК, SlovenečkК, t ъstečkК
(rozší ené o -t-), vlКječkК, zrzečkК, Židovečka
-ice → -ečkК: jen sklenečkК; -ce → ečkК (jen ovečkК).
Běžná jsou jen (v závorce je i.p.m. v korpusu syn2010) čпstečkК (3,42 - bez rozlišení
významu), knъžečkК (1,25), chvilečkК (0,8). Ostatní mají frekvenci pod 0Ľ5 i.p.m.
1) Polysémie / p ekryv s kvazideminutivy
čпst → čпstečka
Ve smyslu „malá část / malý díl něčeho“ je čпstečkК deminutivum ≈ něm. Teilchen, Teil nebo
i Seite; angl. part, portion, side.
Jako „součást“, „částice“Ľ resp. singulativum od látkových jmen pak nemá funkci deminutiva
≈ něm. většinou Partikel; angl. témě vždy particle.

B.II.2.2 Kvazideminutiva na -ečka
děvečkК
čпstečkК

od základu děvК diferencováno
ve významu „singulativa“ látek: čпstečkК prКchu, pвlu, sКzъ, hmotв, pъsku (nejčastější)

Na -ečkК končí také vК ečkК. Základ vК eka (viz kap. B.I.1.1.4: Základy končící na -kК: →ičkК/-ečkК) má silně omezenou a regionální platnost.
Dál by se sem mohla počítat deminutiva vвmвdlenečkК, vвmodlenečkК, k ъženečkК, kojenečkК,
novorozenečkК (frekvence pouze 1-3 doklady v korpusu SYN 2013)Ľ pokud by byla vztažena
k deadjektivům vвmвdlenп, vвmodlenп, k ъženп, kojenп atd. Domnívám seĽ že se jedná spíš o
p echýlení maskulin na -nec: vymydlenec, vymodlenec atd. Zakončení -ečkК však dodává
slovům deminutivní náboj (viz úvod ke kapitole feminin).

B.II.2.3 Nedeminutiva s -ečka
Na -ečkК končí často feminina vzniklá univerbizací. Nejčastější jsou: nКЛъječkК, p edvпděčkК,
sЛъječkК, sklпpěčkК, st ъlečkК, svп ečkК, vrКcečkК, zpпtečkК.
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B.II.3 Konkurence se sufixů -ička a -ečka
Oba sufixy jsou doloženy jen od hrst a chvъle:
hrstičkК (0,08) / hrstečkК (0)
chviličkК (8,94) / chvilečkК (0,01)
V závorce jsou pro ilustraci frekvence uvedeny hodnoty i.p.m. v korpusu syn2010.
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B.II.4. Sufix -čička a -tička
Sufix -čičkК se uvádí jako terciární (Dokulil/Doležel 1967:495), tedy složený ztrojením sufixu
-ka. Šmilauer (1971:88) uvádí také -stičkК „u koncové skupiny -ska (…) pod vlivem
základního slova“.
Pokud nep istupují ke kmeni náhradou za jiný sufix (-ka), pak skutečně oba vytvá ejí
deminutiva terciární: hůl → hůlkК → hůlečkК → hůlčičkК; knihК → knъžkК → knъžečkК →
knъžtičkК. Úplná ada je doložena jen u těchto dvou lexémů. V ostatních p ípadech (a těch je
většina) plní funkci sufixu sekundárního: baterka → ЛКterečkК → ЛКterčičkК.
Oba sufixy mají funkci výhradně deminutivní.

B.II.4.1 Deminutiva s -čička
Samostatný sufix -čičkК mají jen
1.
2.

hůlčičkК
(kůrčičkК)

Deminutivum kůrčičkК je sekundární deminutivum od kůrkК (chleba aj.)Ľ tedy nahrazení
sufixu -ka → čičkК. Jako terciární od kůrК doloženo neníĽ proto je v závorce.
-ka → -čička
Resufixací (místo -ka) vznikla tato doložená deminutiva:
1.
2.
3.

ЛКterčičkК
fКjfčičkК
holčičkК

4.
5.
6.

hrКčičkК
kůrčičkК
polъvčičkК

7.
8.

srКčičkК
šunčičkК

Běžné je holčičkК (30 i.p. v korpusu syn2010), hrКčičkК a polъvčičkК (0,7 i.p.m.). Ostatní mají
velmi slabý výskyt (pod 0Ľ05 i.p.m.).
-ce → -čička
1.
2.

ovčičkК
svъčičkК

Víc deminutiv s -čičkК doložených není.

B.II.4.2 Deminutiva s -tička
Jako samostatný deminutivní sufix se neuvádí a jeho statut samostatného sufixu legitimuje
snad jen faktĽ že se vyskytuje u více než jednoho slova. Šmilauer (1ř71:88) ho popisuje
v zakončení -stičkК pod vlivem základů končících na -ska (deska, houska, miska).
Samostatný sufix -tičkК mají jen:
1.
2.

knъžtičkК
mističkК

Může se zde ale jednat změnu k → t p i utvo ení od deminutiv s -ka (knъžkК, miskК).
V adě mъsК → miskК → *mъsečkК → mističkК není doloženo mъ/isečkК.
-ka → -tička
ResufixacíĽ resp. nahrazením koncového -ka vznikla ještě tato doložená deminutiva
zakončená na -tičkК:
1.
2.
3.

destičkК
flКštičkК
houstičkК

4.
5.
6.

hruštičkК
lištičkК
služtičkК
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7.
8.
9.

šištičkК
tКštičkК
tužtičkК

I zde se nabízí hlásková změna k → t u zakončení na -ka.
Blízkost k sufixu -čičkК dokládá skutečnostĽ že v hovoru (spolehlivě na jihu a jihovýchodě
Moravy) se -tičkК v uvedených slovech často mění na -čičkК.
V psané češtině jsou běžné jen destičkК (6,0 i.p.m. v korpusu syn2010), tКštičkК (1,5 i.p.m.) a
mističkК (0,5 i.p.m.). U prvních dvou nejfrekventovanějších je nutno odečíst doklady spojení
krevnъ a Лrzdovц destičkв, resp. plněnц tКštičky, kde nemají funkci deminutivní. Pak se také
dostáváme do oblasti jen několika málo výskytů jako u ostatních zde uvedených deminutiv.

B.II.4.3 Kvazideminutiva na -tička
destičkК
tКštičkК

Лrzdovц / krevnъ destičkв (většinou plurál)
kuliná ský výrobek plněnп / povidlovп / mКsovц tКštičkК

Jinou funkci než deminutivní sufix -tičkК nemá.

B.II.5. Sufix -inečka
Uvádí se (Dokulil/Doležel 1ř67:4ř5) jako terciární sufixĽ ovšem jako o takovém se dá o něm
uvažovat pouze u jednoho deminutiva:
1.

mКminečkК

Zde je skutečně sufixem terciárním v adě mпti → mamina → maminka → mКminečkК. Jako
jediné deminutivum tohoto druhu je také v Databázi slovníků AV (PSJČĽ SSJČ).
Na -inečkК končí ještě skupinečkК se složeným sufixem -ina+-ečkК a tvo í tak druhý
(minimálně frekventovaný) deminutivní stupeň od skupina.
-ina → -inečka
1.

skupinečkК

Víc slov zakončených na -inečkК doložených není.
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B.))). Zakončení na -nka nebo -ška
Sem jsou za azena deminutiva utvo ená sufixy -inka/-ъnkК, -enka, -unka a -uškК.

B.III.1 Sufix -inka/-ínka
V odborné literatu e se uvádějí pouze deminutiva se sufixem -inka. Deminutiva na -ъnkК se
neuvádějíĽ tímto sufixem se tvo í jen velice vzácně. Na internetu jsou doloženy pouze dvě
apelativa lКhvъnkК, židlъnkК. Ve sdruženém synchronním korpusu SYN (2013) je tento sufix
zastoupen jen u hypokoristika PКvlъnkК od ženského jména Pavla.
Na -inka/-ъnkК jsou dále zakončena deminutiva (viz kapitola B.I):
a) od základů na -ina: ЛlЛinkК, (…) zdechlinkК (viz -ina/-ъnК → -inka/-ъnkК);
b) od základů na -eň(-eně): pečъnkК, prohlubinka (častější je synonymní prohlubeninka),
t ešinkК (viz -eň(-eně) →ъnkК). Ostatní feminina na -eň tvo í deminutiva spíš pomocí
sufixu -ičkК (viz -eň → -ičkК)
c) od základu na -na: slečъnkК; dále také lokýnkК, plotýnkК a putýnkК (viz -nК → -[ъ]nkК);
d) od základu na -ka: kКpъnkК/kapinka (viz -kК → -ъnkК)
e) od základu na -ice: sklъnkК/sklinka (viz -ice → -ъnkК)

B.III.1.1 Deminutiva s -inka/-ínka
1.
2.
3.
4.
5.

decinka
dušinkК
hlavinka
chvilinka
kosinka

6.
7.
8.
9.
10.

lahvъnka/(lahvinka)
maminka
matinka
nevěstinkК
paninka

11.
12.
13.
14.

pusinka
tetinka
tвčinkК
židlъnkК

Poznámky k deminutivům na -inka/-ínka
Nejčastější jsou slovaĽ která se jako deminutiva už nevnímají (maminka), nebo jimi v určitém
kontextu nejsou (tвčinkК, pusinkК).
Slovo maminka se na rozdíl od zastaralejšího matinka užívá více méně bezp íznakově.
1) Dublety
Dubletní zakončení -inka nebo -ъnkК v tomto souboru mají lКhvъnkК/lКhvinkК a z ostatních pak
ještě kКpъnkК/kКpinkК, sklъnkК/sklinkК. Dlouhé tvary jsou častější. Domnívám seĽ že by rozdíl
mohl být regionální: krátký tvar zastoupený spíš na Moravě. Je však nedostatek dat.
2) Polysémie, p ekryv s kvazideminutivy
pusa → pusinka
Pokud je pusinka (podobně jako rКkvičkК) „cukrá ský výrobek“ (oba něm. ≈ LieЛesknochen),
pak se nejedná o deminutivum.
tyč → tyčinka
Zdrobnělina od tвč je mimo ádně vzácná. Témě všechny doklady tvaru tвčinkК jsou ve
spojeních krКЛъ, čokolпdovп, vonnп, müsli tвčinkК. Zde se o deminutivum nejedná. Německy
většinou ≈ Riegel.
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B.III.1.2 Kvazideminutiva na -inka
jezinka
kпdinka
šišinkК
tвčinkК
pusinka

stč. jeze† již neexistuje
laboratorní sklo
odborný léka ský termín (epifýzК)
nap . vonnп, čokolпdovп, cereпlnъ, müsli tвčinkК
cukrá ský výrobek

Významy slov kпdinkК, pusinka a tвčinkК se od základů diferencovaly. Výraz kпdinkК se dnes
už používá jen pro označení laboratorní nádoby. (Pusinka a tвčinkК viz výš.)
Slova jezinka a šišinkК jsou historicky deminutiva od stč. †jeze resp. praslovanského †šišК
(srov. Rejzek 2001:629). V současné češtině nemají základy.

B.III.1.3 Nedeminutiva na -inka
Sufixem -inka se tvo í v češtině p edevším singulativa: bezinka, (brusinka ← brusnice),
cukrovinka, drobinka aj. (viz také -ina → -inka), dál také nap . výsledky dějů (topinka) nebo
nositelé vlastností (mod inkК). Otázka však jeĽ jak se vnímají. Podobně jako jiné sufixy
typicky deminutivníĽ mohou i v těchto nedeminutivech slova evaluativně zabarvovat.

B.III.2. Sufix -e/ěnka
Jako deminutivní prost edek bývá uváděn z ídka, jen Dokulil/Doležel 1ř67:4ř5 popisují sufix
-enka. Jeho varianta -ěnkК není uvedena nikdeĽ frekvencí slovĽ jež modifikuje je však
mnohem častější.

B.III.2.1 Deminutiva s -e/ěnka
1.
2.
3.
4.
5.

cedulenka
cibulenka
děvenkК
dъvenkК
(hпjenkК)

6.
7.
8.
9.
10.

chvilenka
lКЛutěnkК
loděnkК
lžičenkК
mКměnkК

11.
12.
13.
14.

rвЛěnkК
sněhulenkК
voděnkК
ŽidulenkК

Poznámky k deminutivům na -enka
Deminutivum dъvenkК (← dъvkК) je utvo eno nahrazením sufixu -ka.
Deminutiva končící na -enka od základů s mutačním nebo transpozičním sufixem (halenka,
stК enkК atd.) jsou uvedena pod deminutivy na -ka.
Zvlášť stojí hпjenkК. Tento tvar je v konkurenci k hпjovnК (oba tvary jsou odvozeny od
základů hпjit → hпj). Podle kolokační analýzy ani rozložení textů v korpusu syn2010 nelze
p esně rozlišit významy. Ty ostatně nejsou rozlišeny ani v žádném českém slovníku (PSJČĽ
SSJČĽ SSČ). P i pohledu z jiného jazyka se zdáĽ že hпjenkК zapadá do hovorovějiĽ o něco
citověji laděných textů (něm. ≈ Hütte), hпjovnК je „ú ednější“ název (něm. ≈ Forsthaus,
Försterei, FörsterhКus).
Mimo děvenkК, mКměnkК a voděnkКĽ která se užívají v silně citově zabarvených kontextech
(děvenkК p edevším v osloveníĽ mКměnkК jen ve starších textech)Ľ mají více méně nulovou
frekvenci (kolem 0,01 i.p.m. v korpusu syn2010). Vyšší frekvenci mají lКЛutěnkК, loděnkК,
rybenkaĽ ovšem všechna jen v nedeminutivním významu.
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B.III.2.2 Kvazideminutiva na -e/ěnka
bledulenka
lКЛutěnkК
loděnkК
rвЛěnkК

bledá žena
pudrovátko
zoologický termín (mo ský hlavonožec)
zoologický termín (hmyz)

B.III.2.3 Nedeminutiva na -e/ěnka
Toto zakončení má mnoho deadjektiv či deverbativ: mвšlenkК, milenkК, vstupenkК, jъzdenka,
nпstěnkК, sušenkК, pomněnkК, domněnkК, slКměnkК, žъněnkК, směnkК, skleněnkК jsou
nejčastějšíĽ dál desubstantiv: rtěnkК, КsenkК, hrКЛěnkК a jiných dohromady zhruba 300
feminin.

B.III.3 Sufix -unka
Sufix uvádí Dokulil/Doležel (1ř67:4ř5) a Šmilauer (1ř71:ŘŘ). U apelativ je tento prost edek
zastoupen jen jedním dokladem.

B.III.3.1 Deminutiva s -unka
1.

dcerunka

Další by mohlo být deminutivum od substantivizovaného adjektiva drКhп, tedy drahunka.
Není však doloženo. Frekvenčně je dcerunka sice celkem běžné slovoĽ ovšem jen v beletrii.
Běžnější je tento sufix u hypokoristik: BКrunkК, BětunkК, DitunkК, DrКhunkК, VěrunkК.
Sufix -unka má jen zdrobňující funkci.

B.III.4 Sufix -ánka
Sufix -пnkК uvádí jako deminutivní jen Šmilauer (1ř71:88) s p íkladem chvilпnka. Mezi asi
206 slovy v PSJČ zakončenými na -пnkК lze za deminutivum považovat legrпnkК (vesměs
starší auto i: BenešováĽ Dvo ákováĽ Šalda). V korpusech ani jedno z nichĽ ani jiné
deminutivum odvozené pouze tímto sufixem není.
Kombinovaný derivační a modifikační (deminutivní) sufix má smetпnkК (viz sufix -ka,
základy končící na -К/пnК). Blízko k deminutivům jsou také deverbativa s mutačním sufixemĽ
často užívaná ironicky: mКlovпnkК, rКdovпnkК, oh ъvпnkК (podle PSJČ „pejor. znovu
opakovanáĽ oh ívaná věc“), sedпnkК, veršovпnkК, zpěvпnkК a také deadjektivum studпnkК
(vedle studna) od studený.
Pokud existují jiné deriváty od stejného slovesa s podobným významemĽ pak jména
zakončená na -a/пnkК lze považovat za deminutiva. Dokládají to p íklady některých dvojic
v česko-německém kontrastu.
íkat → íkačka x íkanka
ъkКčkК
≈
(německé protějšky nedoloženy)
ъkКnkК
≈
Kinderlied, Gedichtchen, SingsКng, Sprüchlein, RedensКrt, Gedicht
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sklпdat → sklпdačka x sklпdanka
sklпdКčkК ≈
Puzzle, Puzzlespiel, Puzzleteil, Patchwork
sklпdКnkК ≈
Puzzle, Puzzlestückchen, Puzzleteilchen
veršovat → veršovačka x veršovпnka
veršovКčkК ≈
(německé protějšky nedoloženy)
veršovпnkК ≈
Verschen, Verslein
vyst ihovat → vyst ihovačka x vyst ihovпnka
vвst ihovКčkК ≈
(německé protějšky nedoloženy)
vвst ihovпnkК ≈
(Papp-/Papier-)Ausschnitte, Reklambildchen
zpívat → (zpívačka - uvedeno jen v PSJČ) x zpěvпnka
zpěvпnkК
≈
frohes Singen, frohes Klingen, Rundgesang
Formálně sem pat í ještě schrпnkК (← schrпnК), nikoliv však omКlovпnkК, rКdovпnkК,
sedпnkКĽ ke kterým nejsou doloženy tvaryĽ které by mohly být považovány za „základy“.
Z p edešlého plyneĽ že sufix -пnkК je tedy v současné češtině deminutivní prost edek více
měně nedoložený.

B.III.5 Sufixy -ulenka, -ulinka
-ulenka
Sufix uvádí jen Dokulil/Doležel (1ř67:513) s p íkladem mamulenka. V PSJČ jsou děvulenkК,
hlavulenka, kozulenka, mamulenka. Žádný z nich nemá doklad v korpusech současného
jazyka.

B.III.5.1 Deminutiva s -ulenka
1.

nožulenkК

Se samostatným sufixem -ulenka je v korpusech doloženo pouze toto jedno deminutivum.
Pokud základ končí na -ule (často se nejedná o sufix), jsou deminutiva uvedena u sufixu -enka
(kap. B.III.2: bledulenka, cedulenka, cibulenka, sněhulenkК, Židulenka).
Na femininní sufix -ulenka končí také spíš okasionalismus tК ulenkК (viz poznámka u
maskulinní deminutiv s -ka, kap. A.V.2.1).
Jinými hláskovými tvarovými změnami vznikly: droЛulenkК, košulenkК, kukulenkК,
makulenka, pitulenkК, zezulenkК/žežulenkК.
Frekvence všech těchto slov se blíží nule.
-ulinka
Sufix zmiňuje Dokulil/Doležel (1ř67:4ř5 a 513) bez p íkladu. V PSJČ jsou uvedeny
mКmulinkК, tetulinkК/te ulinkК, ženulinkК.

B.III.5.2 Deminutiva s -ulinka
1.
2.

babulinka
mamulinka
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V korpusu syn (2013) jsou doložena jen tato dvě deminutiva apelativ. Pokud se vztáhne tvar
babulinka k základu babule („malé dítě“), pak pat í k deminutivům utvo eným sufixem -inka.
Je-li základem výpůjčka babyĽ pat í sem.
Obě deminutiva mají stejnou (slabou) frekvenci a užívají se p edevším v oslovení (1).
(1)

Ahoj babulinko, dneska ti to sekne
Milп mamulinko, tКk zъtrК ЛКlъme.

Na -ulinka končí mnohá hypokoristika - nap . BětulinkК, LidulinkК.
Jinou než deminutivní funkci sufixy -ulenka, -ulinka nemají a slova takto zakončená jsou
vždy expresivní a mívají evaluativní funkci.

B.III.5.3 Sufix -uška
Prost edek uvádějí Dokulil/Doležel (1ř67:4ř5)Ľ Šmilauer (1ř71:ŘŘ) a PMČ (1řř5:12Ř). První
dva navíc i variantu -ouškК, k tomuto však chybí jakýkoliv doklad. Celkem běžně se tak tvo í
hypokoristika: BětuškК, LiЛuškК, PetruškК.

B.III.5.3.1 Deminutiva s -uška
1.
2.

dceruškК
děvuškК

3.
4.

mКmuškК
ženuškК

V korpuse (syn2013) jsou doložena jen tato čty i apelativa. Deminutiva dceruškК a ženuškК
jsou celkem běžná. Ostatní velmi vzácná.
Jinou než deminutivní funkci tento sufix nemá.
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B.)V. Ostatní deminutivní prostředky feminin
B.IV.1 Sufix -ce
V d ívějších stádiích češtiny se tvo ila deminutiva feminin velice často pomocí -ce. Dnes již
nemá tento sufix mezi deminutivními témě žádný význam. Naopak: zdá seĽ že jeho funkce se
p esouvá k augmentativním sufixům. Svědčí o tom výsledky dotazníkůĽ ale i korpusové
rešerše:
česky
n mecky
anglicky
babice: ≈
Кlte Heбe, Alte, Vettel, SchicksКlsgöttin, (Кltes) WeiЛ that woman, hag
Zde se jedná jednoznačně o derogativní označení. Avšak p íklady děvčice, lahvice a lodice
naznačujíĽ že zde jistý signál deminuce ještě může být:
česky
n mecky
anglicky
děvčice ≈
Mтdel
gal, maid
lahvice ≈
Becher
cup
lodice
≈
Boot, Kahn
barge, boat
Protějšky v němčině i angličtině zapadají do protějšků jiných (jednoznačnějších) českých
deminutiv. Německé Mтdel má deminutivní tvar a je jako deminutivum vnímánoĽ byť jím
v pravém slova smyslu už není (chybí mu v současné němčině frekventovanější základ).
P íklady jsou jen z (vysoce stylizované) beletrie. Na podrobnější průzkum chybí data.
Uvedená slova mají velice slabou frekvenci (pouze kolem 0,1 i.p.m. i ve sdruženém korpusu
SYN 2013).

B.IV.1.1 Původní deminutiva na -ce
K těmto původním deminutivům existuje i v současné češtině základ. Významy jsou však
diferencovány. Tvar s -ice je často odborný termín.
babice (augm.)
čпstice
děvčice (ná ečně k šohКj)
helmice
hlavice
hrabice
hubice
hvězdice
jehlice

konvice
kotvice
krokvice
lilijice
matice
polovice
pramice
p ilЛice
růžice

studnice
epice
směsice
trubice
truhlice
tykvice
vesnice
vidlice

Některým odpovídá v němčině taktéž deminutivumĽ většinou ve výpůjčkách z latinyĽ později
p es italštinu: čпstice ≈ Partikel; hlavice ≈ Kapitelle, růžice ≈ Rosette. Deminutivní sufixy
jsou podtrženy.
V současné češtině neexistují fundující slova od krКЛice, kвtlice, lКvice, mšice, police,
pšenice. Z nich snad jen mšice (← †m chК, srov. Rejzek 2001:334) a police (← †pol , srov.
Rejzek 2001:395) byla původně deminutivy. Ostatní jsou výpůjčky z němčiny (krКЛice ←
Korb, kytlice ← Kittel), nebo vznikla jinak. : lКvice ← †lava „snad od ie. od ezávat“ (Rejzek
2001:334), pšenice ← †pšeno = stč. „jáhlyĽ pšenice“ (Rejzek 2001:516).
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B.IV.2 Sufix -ina
Po -ka je to nejběžnější derivační sufix feminin. Jen z korpusu InterCorp (verze 6) bylo
získáno necelých 500 lemmatĽ která však reprezentují p edevším následující mutační a
transpoziční kategorie (podle Dokulila 1ř67:756-757). Dokulilovy kategorie jsou zde
doplněny o p íklady dokladů ze sdruženého korpusu SYN 2013.
1) výsledky děje: uzenina, spпleninК, štěpinК
2) nositelé vlastností: vвsočinК, češtinК
3) jméno podle význačné části: (jehličinК - v korpusech nedoloženo), hornatina
4) podle původu a látky: vКječinК
5) podle podobnosti: klКdinК, figurъnК
6) obecná místní jména: ЛučinК, zпtočinК
7) kolektiva a singulativa: družinК, kКprКdinК, trКvinК
8) p echýlená jména: gazdina
9) jména dějová: d inК
10) názvy vlastností a stavů: hlušinК, otročinК
Jen u ЛпЛinК, kКlužinК a mamina lze považovat -ina za sufix modifikační. Pohled do okolí
těchto slov a p edevším na jejich protějšky ukazujeĽ že se jedná o jakási „oslabená“
deminutiva.
Pokud stojí vedle slova se sufixem -ina ještě slovo s jiným derivačním sufixem (nap . blbost x
blbina, pitomost x pitomina)Ľ pak má -ina taktéž deminutivní funkci. Podobně u dvojic holka
x holčinК, dъvkК x dъvčinК.
Avšak z párů půlkК x polovina, čtvrtkК x čtvrtinК je zjevnéĽ že -ina je sufix užívaný spíš
v psaném jazyce.
Porovnáním základuĽ derivátu s -ina a jiného deminutiva od shodného základu lze získat
plastičtější obraz o rozložení významů. Protějšky jsou podle frekvence zastoupení od
nejfrekventovanějších sestupně.
bпba → babka x bпbina x babička x bпbrle
česky
n mecky
ЛпЛК
≈ GroßmutterĽ ale p edevším hojně Alte, Weib, Hexe
babka40 ≈ Weiblein, Oma, Weib
ЛпЛinК
≈ Oma, Omama
ЛКЛičkК ≈ Großmutter, OmКĽ ale p edevším takéĽ Mütterchen,
Großmütterchen
ЛпЛrle
≈ Omsi, Muttchen
mпma → mamina x maminka
česky
n mecky
mпmК
≈ Mutter, Mutti
mamina ≈ Muttchen
maminka ≈ Mutter, Mutti, MКmК, Mütterchen

anglicky
hag, woman, grandma
old lady
granny, grandma(ma)
granma, grandmother,
granny
nan, grandma, old girl

anglicky
ma, mom, mother
ma, momma
mother, mom, mommy, mummy

Vztah základ → deminutivum je z etelný u dvojice mпmК → mКmkК i bez kontextu. Zdá seĽ
že v psaných textech je maminka bezp íznakovéĽ kdežto mamina je p íznakové (1), (2).
(1)

40

„No tedК, tКkovп krпsnп mamina, zпvidъm...“
„Spъše jsem tКkovп jejich mamina.“ (Smъch.)

Nejčastěji však jako označení pro dolar.
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(2)

Mamino, kdвЛвch muselК odjet nК dlouho prвč, tКk chci, КЛвs nК mě mělК vzpomъnku.
Big Mama, аenn ich mКl lтngere Zeit weg muss, hast du ein Andenken an mich.

Z dokladu (2) je zjevnéĽ že mamina se může blížit také augmentativu (2).
holka → holčina x holčička
česky
n mecky
anglicky
holka
≈ Mтdchen, Mтdel
girl, girlfriend
holčinК
≈ die Gute, Süße, süßes Mтdel,
(pretty) little girl, chick
holčičkК ≈ (kleines/süßes) Mтdchen, die Kleine, Kind,
girl, child, baby, babe
Kindchen, Töcherchen
Z protějšků je zjevnéĽ že se jedná o jakési stupňování deminuceĽ kde sufix -ina je sice
deminutivníĽ ovšem ve slabší mí e jako jemu konkurující deminutivní sufixy.
kaluž → kalužina
Vztah dvojice kКluž → kКlužinК je lépe rozklíčovatelný pomocí kolokační analýzy
v jednojazyčném korpuse syn2010:
kaluž:
obecný výrazĽ zastoupený i v nebeletristických textech; nejčastější spojení kКluž
krve, zvrКtků, ЛlпtК, moči
kКlužinК: p edevším v poetičtějších textech a často v metaforách: kКlužinК slz, vesmъru;
splývКjъ jКk dvě kКlužinв.

B.IV.2.1 Deminutiva se sufixem -ina
1.
2.

ЛпЛinК
dъvčinК

3.
4.

holčinК
kКlužinК

5.

mamina

Poznámky k deminutivům na -ina
Pouhým p idáním sufixu -ina vznikly tvary ЛпЛinК, kКlužinК a mamina. Nahrazením sufixu
(resufixací) -ka za -ina vznikla dъvčinК a holčinК.
Blízkost k deminutivůmĽ ale i knižnost tvarů s -ina byly doloženy výš a podtrhují to i
kontrasty s dalšími jazyky: dъvčina v italštině (3) a ruštině (4).
(3)

Jednou si IdК (zrudlК p itom jКko venkovskп dívčina, …) dodКlК odvКhu К …
Un giorno (arrossendo tutta come una ragazzetta di cКmpКgnК …) IdК si mise corКggio …

Českému základu děvče v italštině podle korpusových dokladů odpovídají spíš základyĽ byť
expresivních slov: bimba, figlia, ragazza, ale i deminutivum bambina nebo ragazetta (3).
(4)

Dívčina (…) p istoupilК ke mně К eklК:
Девица (…)
:

Ruský protějšek
je knižnější než protějšky základu děvče ≈
se chápou spíš neutrálně.

,

Ľ které

Vedle těchto „oslabených“ deminutiv vystupuje ještě zastaralejší ženštinК. I z paralelních
textů (zde si vystačíme jen s němčinou) je zjevnéĽ že se jedná o výraz spíš obhroublýĽ blížící
se augmentativu.
V němčině mu odpovídá: wohlbeleibte Matrone, Frau, Weibsbild a několik označení pro
prostitutky: SchlКmpe, Mтdchen Кus dem Bordell, (kтufliches) Weib, Halbweltdame.
Deminutivum to jednoznačně není.
Všechna uvedená deminutiva na -ina mají slabou frekvenci.
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B.IV.3 Sufix -rle
Tímto prost edkem vypůjčeným z němčiny jsou vytvo ena některé české okasionalismy
(tвčkrle, vвchrle aj.). Z feminin to je ЛпЛrle. Na -rle končí ještě mutrleĽ což je ovšem celé
výpůjčka. Slovo bпЛrle (← ЛпЛК) zapadá kontextem i protějšky do systému deminutiv (viz
také srovnání ЛпЛК → ЛКЛkК x ЛпЛinК x ЛКЛičkК б ЛпЛrle na p edcházející straně):
(1)

„NeЛreč, bпbrle - К kdвЛв tКdв stпlК celп vlпdК, nic Лвchom si nenechКli vzъt!“
„Heul nicht, Muttchen - und wenn die ganze Regierung dКstтnde, аir ließen uns nichts аegnehmen!
(remarque-cesta_zpatky)

(2)

Lekne se ho dokonce i bпbrle.
Sogar der Omsi versetzt er einen gehörigen Schrecken. (Vieаegh-ZapisovateleOt)

(3)

"TКk co, umъ bпbrle tvistit?"
"Who says a grammaw can't dance no more?" Toole-Spolceni_hlupcu

Nejedná se ovšem o systémový prost edek tvo ení českých deminutiv.

B.IV.4 Změna hlásky -o- na -ůZdá seĽ že femininní deminutiva lze tvo it také změnou samohlásky v sufixu: -ovka → -ůvkК.
1.
2.
3.

hitůvkК
jКzzůvkК
joЛůvkК

4.
5.
6.

ledůvkК
lidůvkК
mпjůvkК

7.
8.

mКkůvkК
rockůvkК

Není to (zatím?) p íliš častý jev v psaných textech. Ke všem jsou však doloženy „základy“
hitovkК, jКzzovkК, joЛovkК, ledovkК, mпjovkК, mКkovkК, rockovkК.
Porovnáme-li okolí (zde jen p ívlastky) je zjevnéĽ že se u tvarů se sufixem -ůvkК jedná o
emotivně zabarvenější výrazy:
hitovka x hitůvka
hitovka: kultovnъ, stКrп, rпdiovп, sprпvnп, melodickп, Кktuпlnъ
hitůvkК: nКslпdlп (p edevším ironicky)Ľ kolovrпtkovп (ironie), pěknп, h ejivп, něžnп,
nostКlgickп, k ehkп, rozevlпtп
Bohužel neexistuje dostatečný počet dokladů a není možné srovnání s jinými jazyky.
Celkem často se takto tvo í deminutiva toponymĽ konkrétně oikonym (srov. Tušková 2011 a
Internetovп jКzвkovп p ъručkК41 (2008-2015)). Většinou pak mají formálně tvar plurálu.
V českých zemích existují tato místa s -ovka a se zdrobňujícím –ůvkК:
BКčovkК – BКčůvkК
Bobrovka – BoЛrůvkК
Bukovka – BukůvkК
DrКžovkК – DrКžůvkК
Drnovka – DrnůvkК
Habrovka – HКЛrůvkК
Hadovka – HКdůvkК
hladovka (jen apelativum) – HlКdůvkК
Hromovka – HromůvkК
ježovkК (jen jako botanický název) – JežůvkК

LКštovkК – LКštůvkК
Lipovka – LipůvkК
Medovka – MedůvkК
OlšovkК – OlšůvkК
PКšovkК – PКšůvkК
Petrovka - PetrůvkК
Rakovka – RКkůvkК
T eЛovkК – T eЛůvkК
V esovkК – V esůvkК
ŽernovkК - ŽernůvkК

Na -ůvkК končí ještě zdrobnělina podkůvkК. Zde se jedná ovšem o sufix -ka (viz tam) a změnu
kmenové samohlásky.
41

Zeměpisná jména pomnožnáĽ § 1Ľ. odst. b. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=395#nadpis4.
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K podobné změně dochází ještě u slov končících na -ost. Jejich deminutiva ЛвtůstkК,
droЛnůstkК, jemnůstkК, mъstnůstkК, pevnůstkК, podivnůstkК, pochвЛnůstkК, rКdůstkК,
zdvo ilůstkК, zvlпštnůstkК p ijímají sufix -ka, ale -o- se mění a -ů- (viz sufix -ka, kap.
B.I.1.1.12). Analogická změna (mimo sufix -ost) je také u kost na kůstkК. Podobně také u
maskulin -or → -ůrekĽ z ídka i -orek (viz sufix -ek, kap. A.I.1.1.17).

160

B.V. Nedoložené prostředky
V tomto oddíle jsou uvedeny prost edkyĽ které se v odborných pramenech uvádějí jako
deminutivníĽ ale doloženy v současné češtině nejsou.

B.V.1 Sufixy -eka, -ika
Oba sufixy bývají uváděny jako rozší ené nebo variantní k deminutivnímu sufixu -ka (srov.
Dokulil/Doležel 1ř67:511 )Ľ p íklady auto i ovšem neuvádějí. Doklady slov s těmito
deminutivními sufixy nejsou.
Sufix –eka mají v češtině snad jen dvě slova ženského rodu: paseka a vК ekК. Deminutiva to
ovšem nejsou.
Feminin se sufixem –ika je v češtině mnohem více (zhruba 110). P íklady:
akrobatika, aerodynamika, aeronautika, balistika, cyklistika, dialektika, ekonomika, filipika, genetika,
charakteristika, chytristika, informatika, keramika, lingvistika, magika, melodika, mystika, onomastika,
pedКgogikК, psвchikК, replikК, sцmКntikК, tКktikК.

Ovšem taktéž se nejedná o zdrobněliny. Často se tak označují obory (lingvistika) kvaziobory
(chytristika) nebo jiné lidské činnosti.

B.V.2 Sufix -enečka
Uvádí se (Dokulil/Doležel 1ř67:4ř5 a 513) jako terciární sufixĽ ovšem jako takový doložen
není. Na -enečkК končí deminutiva mвšlenečkК a sklenečkКĽ ovšem ta mají sufixy -ečkК a
funkci sekundárního sufixuĽ protože základy končí na -ka. V PSJČ je zastoupeno chvilenečkК.
Toto deminutivum se však v moderních textech nevyskytuje.

B.V.3 Sufix -čenka
Prost edek zmiňuje jen Dokulil/Doležel (1ř67:4ř5 a 513). PSJČ/SSJČ dokládá jen ЛКЛčenkК
– slovoĽ které v současné češtině zjevně neexistuje. Nenajdeme ho ani v korpusech, ani na
internetu.
Etymologicky by sem pat ilo ještě také lžičenkК.

B.V.4 Sufix -činka
Dokulil/Doležel (1ř67:513) uvádí chvilčinkК. V PSJČ najdeme se samostatným -činkК jen
děvčinkК (jako zastaraléĽ s p íkladem od Čelakovského). Ani jedno ovšem v korpusech
doloženo není.
Deminutiva zakončená na -činkК jsou jen od slov končících na -ina (čuňКčinkК, dъvčinkК,
pКvučinkК, prКsečinkК). Ta však mají deminutivní sufix -ka a jsou uvedena tam (viz kap.
B.I.1.1.6; signifikantní frekvenci má jen pКvučinkК).
Několik dokladů však je u hypokoristik (v závorce jsou uvedeny absolutní počty výskytů
v korpusu SYN 2013Ľ za lomítkem je počet různých textů): AnčinkК (5/5), MКnčinkК (166/ ale
p edevším v dílech Bвlo nпs pět (Poláček) a Hlučnп sКmotК (Hrabal)Ľ částečně i jindeĽ ovšem
tam se z nich cituje), ZdenčinkК (5/5). Pokud jsou doklady těchto hypokoristiky v paralelním
korpusu, pak jsou i v cizím jazyce české hypokoristické tvary (MКnčinkКĽ pop . Mancinka).
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Apelativa s čistě deminutivním sufixem -činkК doložena nejsou.

B.V.5 Sufix -ánka
Sufix -пnkК je v současné češtině zastoupen jen v kombinaci se sufixem mutačním ( ъkКnkК,
sklпdКnkК, studпnkК apod., viz kap. B.III.4). Jako samostatný deminutivní prost edek
v současné češtině doložen není.
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C. NEUTRA

hlavní prost edky

Zakončení
-ko

Rozší ení
-ce
-ro
-eso
-eno
-no
-yto

→
→
→
→
→
→

-ko
-rko
-ъsko
-цnko/-[i:]nko
-цnko/-[i:]nko
-ýtko/-ejtko

-tko a -lko
-tko
-délko/-dýlko
-пtko
-čko

nedolo
-žené

vedlejší

-í/ičko
-ečko
-пtečko
-oučko
-nko
-ínko
-e/énko
-ouško
-ě
-ce

Tabulka 21: Aparát deminutivních sufixů českých neuter

Podobně jako v kapitolách o deminutivech maskulinních a femininních vychází i p ehled
deminutivních prost edků neuter z údajů v odborné literatu e. Ty musejí být o některé
redukoványĽ protože se v současné češtině nepoužívají (vysázeny šedě).
P ekrývají se zde deminutiva slov se sufixem -цnko, -ъnko s deminutivy se sufixem -ko od
slov končících na -(e)no.
Následující popis deminutiv neuter vychází primárně z frekvence zastoupení jednotlivých
prost edků jejich tvo ení.

163

C.). Zakončení na -ko
C.I.1. Sufix -ko
C.I.1.1 Deminutiva s -ko
C.I.1.1.1 Prosté přidání sufixu -ko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

bolerko
Лrčko
Л ъško
cigпrko
čъlko
čъsъlko
dъlko
dъtko
dlпtko
d ъvko
dýnko
hovпdko
jКdцrko/jКdýrko
jпtýrkК/jКtýrkК/(jКtцrkК)
jelъtko
jezъrko
klКdъvko

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

(klubko)
k esъlko
lanko
lъčko
(lůžko)
miminko
mlъčko
ňКdцrko/(ňКdýrko)
očko
okцnko/(v)okýnko
ouško
perko
pъrko
pivko
pвžКmko
sпčko
sъtko

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

slunko
slůvko
st ъvko
štъstko
tělъsko
(tъlko)
topůrko
tričko
vědцrko
vъčko
vъnko
vrпtkК
(znКmцnko/znКmъnko)
zrnko
žeЛъrko
želъzko

C.I.1.1.2 Základ končící na -ce →-ko
slunko

Bývalý deminutivní sufix -ce nahrazen novějším -ko. V souboru deminutiv na -ko se jedná o
jediné slovo.

C.I.1.1.3 Základy končí na -ro →-rko
Ze synchronního pohledu základy Лolero, cigпro, jпdro, jпtro (většinou v plurálu), jezero,
pцro, ňКdro, vědro, žeЛro dál analyzovat nelze; -ro byl sice v češtině sufixĽ ale dnes ho má
snad jen vedro (srov. Machek 1997:681). V žádném korpusu (ani v mluvených) sice nemá
doloženo deminutivumĽ p esto z každoročních letních veder vímeĽ že se vedýrko ( idčeji
vedцrko) občas používá. Na internetu je p es 200 (vedýrko) resp. kolem 80 (vedцrko) dokladů.
Slova jsou uvedena v seznamu deminutiv s prostým p idáním sufixu -ko právě pro svoji
neprůhlednost. Jsou to:
bolerko
cigпrko
jКdцrko/jКdýrko
jКtýrkК/(jКtцrkК)

jezъrko
ňКdцrko/(ňКdýrko)
pъrko
(vedцrko/vedýrko)

vědцrko/vědýrko
žeЛъrko

Z didaktického důvodu stojí za zmínkuĽ že slova končící v základu na -dro nebo -tro (jпdro,
jпtro, ňКdro, vědro)Ľ mají dvě deminutiva: vkládají mezi -d/t- a -r- buď -ц- nebo -[i:]-:
jКdцrko/jКdýrko, jКtýrkК/(jКtцrkК), ňКdцrko/ňКdýrko, vědцrko/vědцrko. Pouze tvar žeЛцrko je
v současné češtině již minimálně frekventní (jako jediný není zastoupen v žádném korpusuĽ i
na internetu ho najdeme minimálně).
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Z obou konkurenčních tvarů je v psaném jazyce běžnější tvar s -цrko, je také považován za
spisovnější (podobně -цlko v konkurenci s -ъ/ýlko).

C.I.1.1.4 Základ končící na -eso →-ísko
Na -eso končí v češtině jen koleso, sloveso, těleso (vedle nich také stromeso, piveso ‒ jsou hry
motivované hrou pexeso). Podle Rejzka (2001:654, heslo těleso) to jsou obrozenecké tvary.
Vzhledem k tomuĽ že je i zjevná motivovanost vzniku derivátů: kolo → koleso, slovo →
sloveso, tělo → těleso, je -eso sufix.
Deminutivum je doloženo jen od těleso.
tělъsko

Neutra sloveso a koleso nemají doloženy deminutivní tvary v žádném z dostupných korpusů.

C.I.1.1.5 Základy končící na -eno →-é e nko/-[i:]nko
Základy jsou většinou neutra se starým deverbativním sufixem -en- (a koncovkou -o), proto
nejsou za azena v seznamu deminutiv s prostým p idáním sufixu -ko.
1.
2.
3.

Л emъnko
kolъnko
pъsmenko

4.
5.
6.

polъnko
p Кdцnko/p Кdýnko
rКmъnko

7.
8.
9.

semъnko/(semцnko)
vemъnko
v etц/ýnko

U dublet jsou tvary s -цnko častější v psaném jazyceĽ v mluveném se naopak nevyskytují
témě vůbec.

C.I.1.1.6 Základy končící na -no →-é e nko/-[i:]nko
Základy mají většinou starý sufix -no (hovno, stehno, vlпkno ‒ srov. Machek 1997:181, heslo
hovno, vedle nich snad i bebino)Ľ proto nejsou za azena v seznamu deminutiv s prostým
p idáním sufixu -ko. Náhodné zakončení -no má jen bahno.
1.
2.
3.
4.

ЛКhýnko
ЛeЛъnko
Л evъnko
hovъnko

5.
6.
7.
8.

kКmъnkК
miminko
okцnko/(v)okýnko
plпtýnko/(plпtцnko)

9.
10.
11.
12.

prkцnko/prkýnko
stehýnko
vпpъnko
vlпkцnko/vlпkýnko

Dublety s -цnko jsou knižnější.

C.I.1.1.7 Základy končící na -yto →ýtko/-ejtko
Jména zakončená na starý sufix -yto: kopyto, koryto (víc jich není) mají deminutiva
v současném jazyce zakončená na -ýtko nebo -ejtko. Nejsou za azena v seznamu deminutiv
s prostým p idáním sufixu -ko.
1.
2.

kopýtko/kopejtko
korýtko/korejtko

V korpusech psaného jazyka (syn2010) p evažují tvary s -ýtko, v mluveném (oral2013) jsou
varianty kopej/ýtko zastoupeny vyváženě (korýtko ani korejtko tam doloženo není).
Vedle těchto existují ještě tvary krmejtko, razejtko, vozejtko (viz sufixy -(ъ/п)tko a -(dц/ý)lko).
Nutno dodatĽ že jsou běžná jen v Čechách. Na Moravě (v hanáckém interdialektu) jim
odpovídají tvary s -ц-: kopцtko, korцtko, vozцtko. Tvary s -ejtko jsou považovány za
substandardní, s -ц- za ná eční.
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Poznámky k deminutivům na -ko
1) Dublety
Protetické v- (vokno) je pouze u hovorovějšího tvaru vokýnkoĽ velmi z ídka (jen jednotky
dokladů v korpusu syn (2013)) dokonce i u tvaru s -цnko: vokцnko.
Tvary s -ý- u dublet jsou hovorovějšíĽ vesměs v psaném korpusu (mnohem) méně zastoupeny.
Výjimkou je deminutivum jпtýrkК/jКtýrkК.
2ě Zm na rodu
Tvar topůrko je od maskulina topor. Může být vztaženo i k vzácnému neutru toporo.42
3) Hláskové zm ny
U některých slov dochází ke (kvalitativní a/nebo kvantitativní) změně kmenové samohlásky:
e→ ъ: čъlko, d ъvko, kvъtko, mlъčko, smъtko, štъstko, tъlko,
a → п: hovпdko, sпčko,
o → ů: lůžko, slůvko),
nebo koncové souhlásky:
ch → š: Л ъško, ouško,
k → č: Лrčko, mlъčko, očko, sпčko, tričko, vъčko,
c → č: lъčko.
Kvůli výslovnosti se někdy do kmene vkládá -ц- (jКdцrko, stцЛцlko,světцlko, vědцrko) nebo [i:]- (čъsъlko, k esъlko, světýlko, žeЛъrko, želъzko; dýnko). P esný popis všech změn viz
Šmilauer (1ř71)Ľ Neščimenko (1řŘ0).
4) Polysémie / p ekryv s kvazideminutivy
Mnohé tvary jsou polysémní ‒ fungují jako deminutivaĽ častěji však jako (součásti) označení
vytvo ených metaforicky.
b icho → b íško
Ve spojení Л ъško prstu není deminutivum.
kladivo → kladívko
Většinou se užívá jako anatomické označeníĽ pak není deminutivem.
klubo → klubko
Tvar klubo může být použito jako augmentativumĽ pokud se užije ve spojení klubko vlny,
hКdů, zmijъĽ p eneseně i těl, štěňКt apod.Ľ ale i ke zdůraznění velikosti (1).
(1) Nesete spКcпk , mКteriпl , fiбnъ lКnК, kКždц klubo vпžъ Кlespoň t i kilК..., po vвkopnutъ d evěných dve ъ
seЛrКl dvousetkilovц klubo hlinъkovцho drпtu .

lano → lanko
Deminutivem není ve spojení Лrzdovц lКnko, lКnko spojkв, pКdпku.
lože → lůžko
Deminutivem není v kompozitechĽ kde se p edevším vyskytuje (dvoj/dvoulůžko) a ve spojení
lůžko nehtuĽ častěji však nehetnъ/nehtovц, květnъ. Zdá seĽ že lože se užívá už jen knižněĽ ve
frazeologických spojeních (Zпho ovo lože) a jako technický termín (kolejovц, štěrkovц lože).

V největším českém korpusu (SYN 2013) je zastoupeno neutrum toporo jen 17krátĽ navíc nerozpoznáno
automatickým taggerem.

42
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plec → plecko
Základ plec se užívá spíš ve stylizovaných nebo odborných textech o jídle (včetně některých
kucha ek)Ľ dále u živých zví at nebo u lidí (také ve frazému spočъvп nК něčъch plecъch).
Sufigovaný tvar plecko je výhradně označení masa k p ípravě pokrmu.
prkno → prkýnko
Častější než deminutivní užití je zпchodovц prkýnko, prkýnko nК krпjenъ (kuchyňské náčiní).
rameno → ramínko
Jako pravé deminutivum se vyskytuje relativně vzácně (2).
(2) BlКze oЛjКlК pКžъ útlп ramínka svц mlКdšъ sestrв К pevně je stisklК.
Běžnější je kvazideminutivum rКmъnko nК šКtв.
st evo → st ívko
Častěji je doloženo ve významu „obal na salám“. Jako deminutivum od st eva se používá
p edevším u označení st ev menších zví atĽ p edevším ptáků (3).
(3) Sprпvně se mп ЛКžКnt hned po zКst elenъ vвhпčkovКt - to je proces, kdв se d evěným neЛo kovovým
hпčkem zКchвtne st ívko v konečnъku К celц vвtпhne.

tělo → tílko
Tvar tъlko je více méně obsazen označením součásti oděvu (v tomto smyslu se nejedná o
deminutivum). Deminutivum k tělo je p edevším tělъčko. P íklady (4), (5) jsou velmi vzácné.
Deminutivum se užívá většinou jen básnicky (5)Ľ výskyt je také ve starších textech (4).
(4) Tu slвšъm okno otvъrКt К z ъm svou krпsnou děvu, К protož s většъm nКdšenъm pokrКčuji v svцm zpěvu.

Tu nahne tílko z okцnkК, jп stojъm oЛlКžený, К hodъ v tom mi v pКpъrku šestпček zКЛКlený. (Úplný
BesedníkĽ 1Ř77, in: Wernisch, Ivan: Zapadlo slunce zК dnem, který neЛвl. Brno 2001, korpus syn2010.)

(5)

Něžnп dětskп tílka, kterп ještě rostou, protivilК se jъ jКko něco sвrovцho К nezrКlцho К vвvolпvКlК v nъ
pocit tělesnц neliЛosti К nepochopitelnц Лпzně.
Die zarten Kinderkörper, die noch im Wachsen Лegriffen аКren, stießen sie КЛ аie etаКs Rohes und
Unreifes und riefen in ihr ein Gefühl phвsischen UnЛehКgens und unverstтndlicher Scheu hervor.
(Andrić: TrКvnickп kronikК)

Z kontextů je patrná vysoká stylizace obou textůĽ deminutivum ji podtrhuje.
triko→ tričko
Sufigovaný tvar p ebral funkci základu, triko se používá většinou jako odborný termín
v oděvním průmyslu nebo obecně ve frazému vzъt si (něco) na triko.
vejce → vajíčko
Pro označení slepičí nebo jiného konzumní vejce se užívají oba tvary a jejich volba se jeví
jako arbitrární. Z korpusových dat (program SyD) lze vyčístĽ že tvar vejce se užívá spíš
v odborných a psaných textech (p edevším receptyĽ kucha ky)Ľ vКjъčko je častější v mluvené
eči a v beletrii. Hranice však ostré nejsou (ve výpočtech programu SyD jsou zahrnuty taktéž
významy slova vКjъčko pro označení rozmnožovací buňky savců).
víko → víčko
Neužívá se evaluativněĽ ale jen jako „sémantické“ deminutivum k označení malého/menšího
víka. Základ a deminutivum jsou tedy zaměnitelné v závislosti na velikosti entity. Neplatí to
však pro těsné spojení očnъ vъčko.
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železo → želízko
Užívá se často pragmaticky p edevším ve spojení kout železo/želъzko (dokud je žhКvц), ale ve
frazému (mъt) želъzko v ohni nemá funkci deminutivní.

C.I.1.2 Kvazideminutiva na -ko
1) Formální deminutiva významov diferencovaná od existujícího základu
Jejich základ má zcela jiný obsah – slova se nemohou v textu zastupovatĽ aniž by se narušila
smysluplnost výpovědi:
Лrčko
slámka k pití; ≈ něm. (Stroh)Halm; angl. straw
Л ъško
b ъško prstu; ≈ něm. většinou (Finger)Kuppe; angl. pad of finger.
Ojedinělý p íklad v něm. Pölsterchen seiner Finger (Babel: Rudá jízda) lze
považovat jen za p ekladatelskou licenciĽ neboť v několikamiliardovém korpusu
němčiny (DeReKo) toto spojení není.
dýnko
Deminutivem neníĽ pokud se jedná o součást pokrývky hlavy (dýnko čepice,
klobouku). Základní tvar dno se v tomto spojení neužívá. Zdrobnělina od dno
hrnce, rвЛnъkК není doložena.
klКdъvko anatomicky (součást ucha)Ľ technicky (součást klávesových nástrojů)
klubko
klubko nitъ
lanko
Лrzdovц lКnko, lКnko spojkв/pКdпku.
lůžko
nehetnъ/nehtovц, květnъ lůžko; kompozita (dvojlůžko, trojlůžko atd.)
olůvko
na udici, závaží olovnice
perko
hodinek
plecko
označení masa k p ípravě pokrmu
poutko
očko k zavěšení oděvu
prkýnko
prkýnko nК krпjenъ, zпchodovц prkýnko
st ъvko
obal na salám
tъlko
část oděvu
vКjъčko
zárodečná pohlavní buňka savců
znКmъnko mКte skц z.
Zvláštní tvarem mezi těmito kvazideminutivy je děcko, jak píše Machek (1řř7Ľ 117-118):

„*dět-ьskoĽ zpodstatnělé adjektivum se jmenným skloněnímĽ srov. mužský = mužĽ ženská = žena se
skloněním složeným“.

Za pravé deminutivum ho považovat nelzeĽ byť mu v němčině často odpovídají deminutiva.
česky
n mecky
KindĽ méně často BКЛв, Sтugling, Neugeborenes
dítě
Söhnchen, Würmchen, jinak také Kind, Baby, (der, die) Kleine, Nachwuchs,
děcko
Kleinkind, Kid nebo derogativně Balg
Vztah mezi slovy dъtě a děcko je tedy spíš v p íznakovosti. Podobně tomu je u párů muž x
mužský, ženК x ženskп.
2) Deminutivní tvar je součástí kompozita nebo frazému
Složeniny s deminutivní bází (nemají nedeminutivní základ):
báze -lůžko: relativně časté jen tyto: jednolůžko, dvoj-/dvoulůžko, čtв lůžko, termolůžko;
báze -Л ъško: podЛ ъško;
Vedle těchto také pozlпtko.
Frazém: (mъt) želъzko v ohni. Užití základu by mělo evaluativní charakter opačným směrem,
tedy augmentativum: *podЛ icho, *mъt železo v ohni. Není však doloženo.
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3ě Zkrácené tvary
HovorováĽ zkrácená slova se sufixem -ko:
stъpko/(stipko)/(štъpko)
p ekvпpko

retko

Mají nízkou frekvenciĽ v korpusu je málo dokladů. Nejedná se o „pravá“ deminutivaĽ mají
s nimi společnou expresivituĽ ale neoznačují nic zdrobnělého.
Jisté zdrobnění je zjevné snad jen u p ekvпpko. V němčině mu odpovídá: оЛerrКschung nebo
kleine оЛerraschung. Naproti tomu p ekvКpenъ odpovídá оЛerrКschung, ErstКunen,
VerЛlüffung ‒ všechny tyto ekvivalenty jsou silnějšíĽ důraznějšíĽ mocnější než u protějšků k
p ekvпpko.
Zkrácené tvary stipendium: stipko (s krátkým -[i]-) je velmi vzácný tvar. Běžnější jsou
varianty s dlouhým -[i:]- v podobě stъpko/stýpko. Oba v několika desítkách dokladů v korpuse
SYN 2013. Vedle nich ještě (okasionálně) existuje štъpko.
retko: zkrácenina od cigaretaĽ tedy zkráceníĽ navíc změna rodu.
Historicky by sem pat ilo ještě snad i jabko (stč. †jablo). V psaném textu je jabko mnohem
méně frekventní než v mluveném. Naopak v mluvené češtině se témě nevyskytuje jablko (a
kdyžĽ tak jako terminus technicus Adamovo jablko). Sémantický rozdíl mezi jabko a jablko
není žádný. Protějšky jsou u obou tvarů: německy Apfel, slovensky jablko, anglicky apple.

C.I.1.3 Nedeminutiva na -ko
Na -ko je zakončena celá ada neuter. Ve většině p ípadů se jedná o koncovku -oĽ která
následuje po poslední ko enové hlásceĽ kterou je -k. V následujícím p ehledu jsou vybrány jen
nejfrekventovanější p íkladyĽ není-li uvedeno jinak.
Jedná se p edevším o:
1. zeměpisné názvy státůĽ krajů a měst: Česko, PrКjzko, Lipsko
2. substantivizovaná adverbia: Лlъzko, horko, loňsko
3. názvy částí těla: lъtko/lejtko, oko
4. názvy obecné: lýko, vъko (jen tyto dva)
5. nemnohé výpůjčky: ЛКroko, deko, fiКsko, mlцko/mlъko (pravděpodobně z němčiny),
pako, sako, riziko, rokoko, triko (v korpusech víc doloženo není).
6. názvy písmen a zkratky.
Poslední uvedená kategorie (názvy písmen a zkratky) mají k deminutivům poměrně blízko.
Většinou mají totiž zakončení -čkoĽ což je markantní deminutivní sufix. Jen některé (menšina)
končí pouze na -ko: f, l, m,n, r, , s, б, (y), z, ž, tedy efko, elko, emko, enko, erko, e ko, esko,
iksko, (вpsilonko), zetko, žetko. Ostatní názvy písmen končí na -čko, protože se v základní
plné podobě vyslovují s koncovým -[é] (nap . cцčko) nebo -[á] (nap . hпčko).
V korpusu InterCorp (cs-de, v. 7) jsou doložena:
пčko, Лцčko, cцčko, cцdцčko, dцčko, elpъčko (podle angl. výslovnostiĽ nikoliv tedy *elpцčko),
emЛцčko, ъčko, pцcцčko (ale i pъsъčko podle angl. výslovnosti)Ľ tцčko, vцčko.
Je zjevnéĽ že se jedná o modifikaci základního výrazu (Лц → Лцčko, pцcц → pцcцčko)Ľ ovšem
za deminuci ji považovat nelze. Spíš se jedná o univerbizaci (nap . pъsmeno A → пčko).
Dokládají to i protějšky v němčině na následující straně.
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česky
пčko
Лцčko
cцčko
cцdцčko
dцčko
elpъčko:
emЛцčko
ъčko
pцcцčko/pъsъčko
tцčko
vцčko

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

n mecky
Buchstabe A, das A
B-Mannschaft
Gruppe C, Raum C, C,
CD
Theater D
Langspielplatte, LP
Skoda, Skoda MB, kleiner Skoda MB,
i-Schreibung
Computer, PC
(das) T, Panzer (= obrněný transportér),
V-Ausschnitt, V-Gruppe

Signál deminutivnosti (6) se zde objevuje jen výjimečně.
(6) VпclКv p ijede v modrцm embéčku půl hodinв p ed zКhпjenъm smutečnъch oЛ Кdů, (…)

VпclКv kommt eine hКlЛe Stunde vor den TrКuerfeierlichkeiten in einem kleinen blauen Skoda MB an,
(…)

Jedná se o p eklad z češtiny (Filp: Blпzen ve městě) od renomované p ekladatelky. Možná se
sem p idaný atribut klein [mКlý] vloudil právě pro onu blízkost tvarů končících na -цčko
k deminutivům. Tvrzení to je ovšem spekulativní a bylo by nutné ho ově it na množství
jiných dokladů.
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C.)). Zakončení na -tko
C.II.1 Sufixy - í/á tko a - dé/ý lko
Deminutiva zakončená na -ъtko (vozъtko), -пtko (zrcпtko) nebo -dцlko (zrcКdцlo)Ľ pop .
hovorovější variantou -dýlko (zrcКdýlko) jsou v drtivé většině odvozena od deverbativ na -dlo,
nap . vozidlo, zrcadlo ‒ u obou je na pozadí vidět slovesa vozit a z ъt.
Výjimky jsou tintъtko: to je odvozeno od citoslovce a cingrlпtko: asi rozší ené cinkпtko.
Deminutivní sufix -tko se samostatně běžně neuvádí. Šmilauer (1ř71:45) však píše:
„zdrobněliny ke jménům na -dlo končí na –tko“. Problematiku na korpusových datech nově
popisuje Bílková (2013)Ľ nemá smysl ji zde p episovatĽ naše data se více méně shodují. Jako
skutečná deminutiva uvádím taĽ která odpovídají zde stanovené definici. (Kde se údaje
rozcházejíĽ je uvedeno vysvětlení.) V závorce jsou slova deminutivní jen tvaremĽ funkčně se
jedná o základová slova. Ostatní mohou plnit deminutivní funkci.

C.II.1.1 Deminutiva s - á/í tko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(Лlikпtko)
držпtko
(hrКЛпtko)
(chrКstъtko)
ch estъtko
(klekпtko)
klepпtko
(kropъtko)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

kružъtko
mКčkпtko
(mпvпtko)
(nКslouchпtko)
(nosъtkК)
pečetъtko
(pojъtko)
sedпtko

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

stъnъtko
(stiskпtko)
(stupпtko)
(škrtпtko)
(tintъtko)
vozъtko
zrcпtko

Poznámky k deminutivům na - á/í tko
Na -пtko končí: klepпtko, mКčkпtko, nКslouchпtko, sedпtko, zrcпtko
Na -ъtko končí: ch estъtko, kružъtko, pečetъtko, pojъtko, stъnъtko, tintъtko, vozъtko
Tvary odpovídají slovesné t íděĽ od které jsou odvozeny substantiva odvozena.
Pro všechny platíĽ že základ je většinou technický termín (ch estidlo v katalogu hračekĽ
mКčkКdlo nК citronв v domácích pot ebách). Vždy však mají vyšší frekvenci než
deminutivum. Toto neplatí pro slova v závorce. Jejich základy jsou taktéž většinou odbornými
termínyĽ mají ovšem slabší frekvenci než deminutivní tvar. Stojí tedy na samé hranici
deminutiv, jsou proto uvedeny i mezi kvazideminutivy.
Výjimkou je tintъtkoĽ které má vyšší frekvenci než tintidlo. Základ bychom mohli považovat
za augmentativum (hra na tintidlo).
Tvary na -dlo a -ъtko jsou v kontextu často zastupitelnéĽ aniž by evokovaly evaluativnost. V
(1) - (3) jsou uvedeny některé dvojice základ ‒ deminutivum v podobném kontextu.
(1) OdpovъdКlв si jКko peče К pečetítko…
Jako pečetidlo zКnechпvп ve vosku svůj otisk, tКk se i ...

(2)

Ze svц nъzkц výškв Pietro fКscinovКně pozorovКl kružidla, prКvъtkК К úhelnъkв, …
…vвprКcovпnъ postupu ešenъ úloh К požКdКvek konstrukce jen prКvъtkem К kružítkem.

(3)

Seб je společenským pojidlem. (ikarie, 4/2008 in syn2010)
Věci postupně p estпvКjъ Лýt pojítkem rodinnцho domпcъho společenstvъ. (Možný: RodinК К společnost
(2006). In syn2010)

Kontexty byly porovnány u všech uvedených lexémů
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Homonymie
Zde uvedené deminutivum hrКЛпtko je od neutra hrabadlo (← hrabat). Zdrobnělina
k maskulinu hrКЛě (vyšší šlechtický titul, ≈ něm. Graf, angl. Earl) → hrКЛпtko je uvedena u
sufixu -пtko.

C.II.1.2 Deminutiva s -délko/-dýlko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Лidýlko)/Лidцlko
(divКdýlko)/divКdцlko
hrdцlko
chКpКdцlko (z .)
k idцlko/k idýlko
kвvКdцlko/kвvКdýlko
letКdцlko/letКdýlko

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mýdýlko/mejdýlko (z .)
pпdц/ýlko
prп/Кdцlko/prп/(К)dýlko
rпdýlko
sedýlko
strКšidýlko
tвkКdц/ýlko

15. umвvКdц/ýlko
16. zКvКzКdцlko
17. zrcКdцlko/zrcКdýlko
(z .)
18. žihКdц/ýlko
19. žrпdýlko/žrпdцlko

Jako první je vždy uveden častější tvarĽ což může být relativníĽ pokud se tvar ustálil také
v nějakém jiném významu (nap . Лidýlko v divadle). Pokud je frekvence p ibližně stejnáĽ pak
je uvedena jen varianta písmene. V závorce jsou tvaryĽ které mívají funkci deminutiva vzácně.
V těchto datech se odráží práce na korpuse psaných textů. Domnívám seĽ že v mluveném
jazyce p evládají všude tvary s -ýlko. Náznakem to je vidět i na blednutí některých tvarů
(Лidýlko, divКdýlko). Je zjevnéĽ že se víc užívají tatoĽ proto se také ustalují jinde (*Лidцlko
v kleci / v divКdle, hrпt *divКdцlko nejsou běžná spojení). Preference -[i:]- možná p edstavuje
snahu o jakousi vokalickou harmonii: [i]-[i] (Лidýlko), [i]-[a]-[i] (divКdýlko, kвvКdýlko).
Možná i právě proto vym elo mýdцlko. (SSJČ tento tvar ještě uvádí.). Z dvojice
letКdцlko - letКdýlko je však běžnější také tvar se zakončením -ýlko podobně jako u jiných
párů.
Ze všech neuter končících na -dlo jenom zrcadlo tvo í deminutiva jak s -tko (zrcпtko), tak i s lko (zrcКdцlko/zrcКdýlko).
(4) Jeho slunečnъ Лrýle. -Co? Visely na zrcпtku nК šňůrce. Nejsou tu.
Moment, seine Sonnenbrille. -Was? Die hing immer an einem Band am Spiegel.

(5)

Bвlo to uЛohц zrcпtko, mКlц К kulКtц , podlepenц černým pКpъrem ,
Es war ein armseliger Spiegel , klein und rund , unterklebt mit schwarzem Papier ,

(6)

Sedъ nК mКlinkцm trůnu , ozdoЛenцm červenými zпvěsв , К je pКrКdoбně vвpКrпděný : levicъ svъrп
tКsený meč , v prКvici t ъmп krпsný pštrosъ vějъ , do něhož jsou zКprКcovпnК mКlп zrcadélka: tehdejšъ
velkп mяdК .
Er sitzt Кuf einem feinen Thrönlein , geschmückt mit roten Vorhтngen , und ist streitЛКr gekleidet : mit
der Linken auf ein blankes Schаert gestützt , in der Rechten einen schönen PfКuenаedelfтcher , in den
kleine Spiegelchen eingearbeitet sind

I z paralelních pasáží je zjevenéĽ že tvar s -lko je „deminutivnější“.
Z p íkladu (4) není z ejméĽ o jak velké zrcadlo se jedná. S největší pravděpodobností však o
zpětné zrcátko v autě.
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C.II.1.3 Kvazideminutiva - í/á tko a - dé/ý lko
Za hranicí pravých deminutivĽ tedy bez základu (nebo s jeho minimálním zastoupenímĽ tedy
pod pět dokladů v korpusu SYN 2013), resp. s posunutým významem jsou:
blikпtko
cingrlпtko
cinkпtko
čistъtko
dělъtko
dusъtko
fidlпtko
chrКstъtko
chrпnъtko
kКpпtko
klekпtko
krmъtko/(krmejtko)
kropъtko
kukпtko
lehпtko

leštъtko
lъzпtko
mпvпtko
mě ъtko
mluvъtko
nosъtkК
o ezпvпtko
pпrпtko
pъpпtko
pisпtko
plivпtko
potъtko
prКvъtko
rКzъtkК/(rКzejtko)
rovnпtko

rovnъtko
idъtkК
sпzъtko
sluchпtko
stКvъtko
stiskпtko
stupпtko
šidъtko
škrtпtko
šoupпtko
těžъtko
tintъtko
tlКčъtko
ukКzovпtko
vodъtko.

Všechna slova mají určitý evaluativní náboj. Jednoznačná nedeminutiva s -(dц/ý)lko v češtině
doložena nejsou. Jedná se tedy o specifický prost edek tvo ení deminutiv neuter.

C.II.2 Sufix -átko
C.II.2.1 Deminutiva s -átko
Základy všech těchto deminutiv končí na -e/ě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ЛКtolпtko
(cukrlпtko)
dě пtko
děvčпtko
dъ пtko
doupпtko
dvojčпtko
filпtko
hпďпtko
holпtko
holouЛпtko
housпtko
hrКЛпtko
h ъЛпtko
jehňпko

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

jeviš пtko
Jezulпtko
kпčпtko
kКchňпtko
kКnКpпtko
knъžпtko
koš пtko
ko пtko
ku пtko
kůzlпtko
letiš пtko
mlпďпtko
(nemluvňпtko)
(novorozeňпtko)
pКcholпtko

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

poupпtko
prКsпtko
princпtko
ptпčпtko
relпtko
roЛпtko
selпtko
schodiš пtko
štКmprlпtko
štěňпtko
šuplпtko
telпtko
vnoučпtko
volпtko
zvъ пtko

Poznámky k deminutivům na - á/í tko
1) Zm na rodu
Deminutiva hrКЛпtko a knъžпtko jsou od odvozena od maskulin. Dochází zde ke vzácné
změně rodu.
3) P ekryv s kvazideminutivy
V závorce jsou označeny tvaryĽ které mají vyšší frekvenci než jejich základy: cukrle,
nemluvně, novorozeně. Tvary cukrlпtko, nemluvňпtko, novorozeňпtko jsou tedy spíš
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kvazideminutivaĽ zakončení -пtko má však natolik silný evaluativní charakterĽ že jsou slova
považována za deminutiva.

C.II.2.2 Kvazideminutiva s -átko
Základní tvary nejsou doloženy nebo jsou slabě zastoupeny k těmto tvarům:
cukrпtko
nebožпtko
nedělňпtko

nek těňпtko
neviňпtko
oslпtko

uЛožпtko

Základní tvary neЛože, nek těně, nevině, uЛože uvádí PSJČ nebo SSJČ. (Neuvádí se však
*nedělně.) Ani jedno není doloženo v žádném z korpusů. Některá substantivizovaná adjektiva
v češtině však základ i deminutivum mají (mlпdě, nemluvně, novorozeně) ‒ viz výš.
Protějšky v němčině u mnohých z těchto kvazideminutiv odpovídají protějškům českých
deminutiv:
česky
n mecky
neviňпtko ≈ unschuldiges Kindlein
uЛožпtko ≈ Armutschkerl, das arme kleine Kind, Кrmes Hтschen, dКs Кrme Geschöpf
Ostatní německé ekvivalenty jsou nejčastěji substantivizovaná adjektiva nebo p ívlastkové
vazby (nek těňпtko ≈ ungetauftes Kind).
Mezi nejednoznačná deminutiva pat í taktéž cukrпtko a oslпtkoĽ jež sice nemají doloženy
základyĽ ovšem i jim někdy odpovídají deminutiva. PSJČ a SSJČ sice osle uvádějíĽ zjevně se
však neužívá (v korpusech není).
česky
n mecky
cukrпtko ≈ (kleine Rolle) Pfefferminz, BonЛon, Drops, PrКline, Süßigkeit, SüßаКre, ale
také Zuckerl, Plтtzchen (posunutý významĽ ale formální deminutivum)Ľ
Bontjes (zdrobnělina v nizozemštině);
oslпtko
≈ Eselchen
Zdá se tedyĽ že v určitých p ípadech je směrodatný sufixĽ ne faktĽ jestli existuje základ.
Vyplývá to také z výsledku dotazníku.
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C.II). Zakončení na -čko
C.III.1 Sufix -í/ičko
C.III.1.1 Deminutiva s -í/ičko
V závorce jsou tvaryĽ které nemívají funkci deminutiva (mejdlъčko, vКjъčko)Ľ nebo jejichž
základ má minimální frekvenci (substantivizované citoslovce bebe → ЛeЛъčko).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Кutъčko
(ЛeЛъčko)
BrКvъčko
čelъčko
čъslъčko
dělъčko
d evъčko
hospodп stvъčko
jКЛlъčko
jměnъčko
kКfъčko
kilъčko
kluЛъčko
mКličko
mКsъčko
mпslъčko
(mejdlъčko)/(mýdlъčko) z .
nпdoЛъčko
nпdrКžъčko
nпměstъčko

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

nп Кdъčko
neЛъčko
oЛilъčko
očičko
pe ъčko
pitъčko
pivъčko
plКtъčko
počКsъčko
pohodlъčko
pochutnпnъčko
polъčko
pošušňпnъčko
potěšenъčko
prsъčko
p пnъčko
p ekvКpenъčko
psКnъčko
sklъčko
(slovъčko)

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

slunъčko
soustъčko
srdъčko
stvo enъčko
šitъčko
štěstъčko
tělъčko
těstъčko
torpцdičko
údolъčko
uhlъčko
(vКjъčko)
zпЛrКdlъčko
zпdъčkК (jen pl.)
zпvКžъčko
zdrКvъčko
zlКtъčko
zrnъčko

C.III.1.1.1 Základy končící na -ce: →-íčko
slunъčko

srdъčko

vКjъčko

Základy slunce, srdce, vejce jsou vesměs deminutiva vytvo ená již nepoužívaným
deminutivním sufixem -ce. První dvě mají také tvary s -ц- (slunцčko, srdцčko ‒ viz také sufix
-цčko). Tvary -ъčko jsou dnes běžnější v mluveném i psaném jazyce.

Poznámka k deminutivům na -í/ičko
Krátké -i- mají: mКličko, očičko.
Do tohoto souboru pat í ještě velká skupina deminutiv od substantivizovaných sloves na -nъ
(tedy všech sloves). V korpusu SYN 2013 jsou doložena:
ЛumЛпnъčko
čКrovпnъčko
čůrпnъčko
hlКsovпnъčko
chlКstпnъčko
jКzzovпnъčko
jednпnъčko
kКkпnъčko
kejklovпnъčko
klekпnъčko
koukпnъčko
koupпnъčko

lвžovпnъčko
očichпvпnъčko
odreКgovпnъčko
pКpпnъčko
pпtrпnъčko
plпcпnъčko
poděkovпnъčko
podъvпnъčko
pochutnпnъčko
pojednпnъčko
pokпrпnъčko
pokochпnъčko
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pokoukпnъčko
polвžovпnъčko
poskКkovпnъčko
poslouchпnъčko
pošoustпnъčko
pošušňпnъčko
povъdпnъčko
poznпnъčko
provětrпnъčko
p irovnпnъčko
rozhodovпnъčko
setkпnъčko

srovnпnъčkК
stmъvпnъčko
svъtпnъčko
šъrпnъčko
šňupпnъčko
šoustпnъčko
trestпnъčko

týrпnъčko
udпnъčko
umъrпnъčko
vъtпnъčko
vstпvпnъčko
vвdъrпnъčko
vвkoupпnъčko

vвšъvпnъčko
vвznКmenпnъčko
zКměstnпnъčkům
zkпzпnъčko
zklКmпnъčko
zoЛпnъčko
zpъvпnъčko.

Všechna mají témě nulovou frekvenci (1-2 výskyty v absolutním počtu v korpusu SYN
2013). Nejsou uvedena v seznamu deminutiv na -ъ/ъčko z toho důvoduĽ že jejich tvorbu a
počet hypoteticky omezuje jen počet českých sloves. (Do seznamu jsou však zahrnuta
konkréta psКnъčko, p пnъčko, pitъčko aj.). Zde je paradigma zcela otev ené.
1) Dublety
Dva tvary jsou jen od mýdlo/mejdlo → mýdlъčko/mejdlъčko. Tvar s -ej- označuje většinou
cukrovinkuĽ není tedy deminutivum a tudíž v tomto významu ani netvo í dubletu k mýdlъčko. I
jako deminutivum (několik dokladů v korpusu SYN 2013) od mýdlo je častější mejdlъčko než
mýdlъčko.
2) Polysémie / p ekryv s kvazideminutivy
mejdlo → mejdlíčko
Deminutivum od mýdlo se vyskytuje celkem vzácně (1). Jinak se jedná o cukrovinku.
(1) Vždвckв, kdвž hostц nК svých pokojъch omвdlъ svп „mejdlíčka“ tКk, že z nich zЛudou jen nepКtrnц
kouskв…

plato → platíčko
Deminutivum neníĽ pokud má význam „obal na pilulky“. Tento v korpusech p evládá.
nпdobí → nпdobíčko
Častěji než deminutivum od nпdoЛъ nese tvar nedeminutivní p enesené významy (viz
kvazideminutiva).
psaní → psaníčko
Deminutivum není ve významu „dámská kabelka“.
sklo →sklíčko
Jako „laboratorní sklo“ ke sledování materiálu mikroskopemĽ ve spojení hodinovц sklъčko aj.
není pravé deminutivum. Funkce jsou zhruba vyrovnaně zastoupeny.
slovo →slovíčko
Ve smyslu „jednotka slovní zásoby“ není pravé deminutivum. Podle korpusových dokladů se
však většinou užívá pragmaticky.

C.III.1.2 Kvazideminutiva na -íčko
Od základů se diferencovala tato slova:
dostКvenъčko „setkání“Ľ od základu dostaveníĽ pravděpodobně pod vlivem němčiny. I zde
mu (zastarale) odpovídá deminutivní tvar StтndchenĽ které je taktéž
diferencováno od Stand. Častěji však ≈ Serenade, Treffpunkt, Stelldichein,
nebo Randez-vous.
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mejdlъčko
nпdoЛъčko
psКnъčko
plКtъčko
sklъčko
slovъčko

„cukrovinka“; ≈ něm. Bonbon, Gummibonbon. V jiném významu než
v tomto v korpusu InterCorp (verze 6) doloženo není. Deminutivum od
mýdlo je doloženo jen v korpusu SYN 2013 (viz výš).
hovorově „ná adí“ (rвЛп skц, lupičskц nпdoЛъčko) nebo „pánské p irození“
dámská kabelka
obal na pilulky
k/u mikroskopu
jednotlivé slovo (≈ něm. VokabelĽ angl. z . vocable)

Jinou funkci tento sufix nemá.

C.III.2. Sufix -ečko (-éčko)
C.III.2.1 Deminutiva s -ečko
1.
2.
3.
4.

hnъzdečko
klКdъvečko
kolečko
kvъtečko

5.
6.
7.
8.

městečko
mъstečko
pivečko
slunцčko

9.
10.
11.
12.

srdцčko
stпdečko
vъnečko
zrnečko/(zrnцčko)

C.III.2.1.1 Základy končící na -ce→-éčko
1.
2.

slunцčko
srdцčko

Základy jsou původem deminutiva na -ce (viz výš). Srdцčko je doloženo jen v poetických
textech, slunцčko taktéž a (častěji) jako nedeminutivum ve spojení slunцčko sedmitečnц.

Poznámky k deminutivům s -ečko
Kvantita -ц- je jen u slunцčko, srdцčko a zrnцčko.
Nejčetnější je městečko, mъstečko К kolečko. Deminutivní tvar městečko nesporně z toho
důvoduĽ že do nedávné doby bylo také jediným oficiálním označení pro městвs (srov. Kuča
2008:5). Slovem kolečko se označuje malá součást soustrojí. Základové kolo není vyloučenoĽ
ale není běžné.
V němčině všem v p evážné většině odpovídají deminutivaĽ pop . kompozitaĽ která
deminutiva zastupují: hnъzdečko ≈ LieЛesnest, kvъtečko ≈ Blumenmuster.
Jinou funkci než deminutivní tento sufix nemá.
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C.III.3 Sufix -átečko
C.III.3.1 Deminutiva s -átečko
1.
2.

cukrпtečko
ku пtečko

3.
4.

ku пtečko
kůzlпtečko

5.
6.

plivпtečko
prКsпtečko

Uvedená deminutiva nejsou do doložena v InterCorpu (v. 7)Ľ srovnání s jinými jazyky
v současnosti není možný. Doložena jsou ve sdruženém korpuse SYN (2013)Ľ ovšem i zde do
5 dokladů v absolutních číslech.
SSJČ uvádí ještě děvčпtečko, poupпtečko, roЛпtečkoĽ ta však v synchronních korpusech
doložena nejsou.
Jinou funkci než deminutivní tento sufix nemá.

C.III.4 Sufix -oučko
C.III.4.1 Deminutiva s -oučko
1.
2.

čis oučko
krК oučko

3.
4.

mКloučko
nizoučko

5.
6.

teploučko
tichoučko

Základy i deminutiva jsou transpozice adverbiíĽ které mohou stát v pozici substantiv (1):
(1) NКši krКjštъ, znКlъ utrпcenъ kupovпnъm služeЛ, kterц Лв měli vвkonпvКt sКmi, chtějъ i do toho maloučka,
co zЛвlo nК "jъdlo krКje" vnцst stejný princip, jКký si zvвkli dělКt

Jsou to p ípady vzácné (navíc se pro homonymii s adverbii v korpuse špatně hledají). Jako
adverbia jsou mnohem častější - viz tam.
Jinou funkci než deminutivní tento sufix nemá.

178

C.IV. Zakončení na -nko
C.IV.1 Sufix –í/inko
C.IV.1.1 Deminutiva s -i/ínko
1.
2.

Кutъnko
(ЛeЛъnko)

3.
4.

decъnko
kilъnko

5.
6.

malinko
pivъnko

S krátkým -i- se v literatu e uvádí očinko (Dokulil/Doležel 1ř67:521Ľ Šmilauer 1ř71:Ř4)Ľ
ovšem v korpusech doloženo není. Jediné deminutivum končící na -inko je od deadverbia
mпlo → malinko. Ostatní jsou s -ъ-.
Mimo malinko jsou všechna slabě zastoupena. Frekvenci substantiva malinko zap íčiňuje
p edevším spojení od malinka.
Sufix -ъnko je zjevně natolik markantní deminutivní znakĽ že se jím tvo í také deminutiva od
sloves (1) a interjekcí (2)Ľ (3).
(1)

„Už mi dпvп i ručičku К ukКzuje mi bolínko. ZКtъm Кle ještě nemůže mluvit, protože to ještě nemп úplně
zКhojenц,“ eklК mКminkК.

(2)

Tentokrпt pot ebuje pofoukat bebínko na zadku.

(3)

Šel Лв nК kosmetikuť To ne, on je bebínko. KdвЛв ho štъpli, Лвlo Лв zle. Jednou jsme mu s kКmКrпdkou
zkusilв depilКci nohв, strhlв jsme jeden proužek К vКl jКko tur. RКdši si nohв holъ.
-DКlšъ reprezentКčnъ spoluhrпč Fenin o vпs zКse prohlпsil, že jste Лolestъnek, doslovК „bebínko“. JКk je
to u tvrdцho stoperК možnцť

Tvar ЛeЛъnko lze vztáhnout k základu bebino (viz sufix -ko). V (3) asi dochází k p esunu do
maskulin. Jedná se však o ojedinělý p ípad.

C.IV.2 Sufix –e/énko
C.IV.2.1 Deminutiva na -enko
1.

pivenko

V odborné literatu e se uvádí jen slovцnko (Šmilauer 1971:88), tvar však doložen v korpusech
není.
(1) Pilo se pivenko К sКmoz ejmě tКkц slivovice.
(2)

P ed soutěžъcъmi se oЛjevujъ povinnц půllitrв dvКnпctistupňovцho pivК (p ed ženКmi t etinkв) prКvidlem totiž je vвpъt kКždou hodinu zпvodu Кspoň jeden. "Vв jste mi dКli pivenko?! Tak to je
vono!!!" liЛuje si DКnielК Štěpпnovп z Mostu. Je to jejъ sedmКdvКcпtц. Vвpije ho К okКmžitě žпdп o
dКlšъ…

Uvedené konkordance (1)Ľ (2) jediného doloženého deminutiva na -enko jsou v psaných
textech vzácné.
Jinou než deminutivní funkci tento sufix nemá.
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C.V. Nedoložené prostředky
V tomto oddíle jsou uvedeny prost edkyĽ které se v odborných pramenech uvádějí jako
deminutivníĽ ale doloženy v současné češtině nejsou.

C.V.1 Sufix -ouško
V literatu e (Šmilauer 1ř71:Ř4) se uvádí také deminutivní sufix -ouško s p íkladem jКЛlouško.
PSJČ uvádí pouze toto slovo a dokládá pět p íkladů. Vesměs se jedná ná ečně o označení
brambor. V současné češtině (sdružený korpus SYN 2013) není žádná zdrobnělina s p íponou
-ouško doložena.

C.V.2 Sufix -ě
Tímto sufixem se tvo í p edevším názvy mláďat. Jako deminutivní se uvádí pouze historicky
(Rosa 1672: holouЛě), v současné češtině nemá jako deminutivní sufix význam. Pokud
existují konkurenční tvaryĽ funguje mezi nimi vztah modifikačníĽ ovšem nikoliv deminutivní:
Л emeno - Л ъmě, plemeno - plцmě, rameno - rпmě (jen v nom.), semeno - sцmě (jen nom.) /
sъmě.
Tvar s -ě u těchto slov tvo í knižní variantu odvozenin končících sufixem -eno. Jejich výskyt
omezuje pouze na základní tvar (nominativ a akuzativ singuláru)Ľ ve větě tedy stojí jen
v pozici podmětu nebo p edmětu ve 4. páděĽ p edevším však jako součást frazémů.
V kontextuĽ kde se jedná o oslovení dospělé osoby označením mláděte (2)Ľ (4)Ľ resp.
prost edkemĽ který označení mláďat utvá í (6)Ľ lze tato slova považovat za deminutiva. Pro
ilustraci je doložen kontext se základovým slovem (1)Ľ (3)Ľ (5).
(1)

Ahoj, kočko, jКk se mпš ť
He, Baby, was geht ab?

(2)

TКk to mпš prКvdu, kotě.
Du hast es erfasst, Schтtzchen.

(3)

"UklidilК," pomвslel si Fritz WullemКnn, tК hloupп koza tomu ъkп uklidilК!
"Verzogen", dКchte Fritz WullemКnn, "verzogen" nennt sie dКs, die Лlöde Zicke!

(4)

Jind iškК je mlКdц kůzle, a z ejmě se jъ lъЛъ Bed ich Skпcel.
Jind iškК ist ein junges Zicklein, und offensichtlich gefтllt ihr Bed ich Skпcel.

(5)

TКkovп je to sortК, tenhle žid.
Das is die Sorte Jid, was der Jid da is.
Takovej je to žid.
So ein Jid is der.

(6)

DoЛrп, De Vriesi ... tв jseš tКkв žídě, co?
Okay, De Vries ... du bist doch auch ein Jidde, was?

Další možnosti by byly ještě hпdě, slůně (víc takových označení v korpusu syn2010 není).
Oslovení kočkК (1), koza (3), žid (5) jsou vždy v kontextu neutrálním až hrubém. Expresivitu
zde zajišťuje už sama metafora se zví aty.
Diskuse o politické korektnosti slova žъdě (navíc s minuskovou iniciálou) musí nyní zůstat
stranou.
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C.V.3 Sufix –ce
Uvádějí se stпdce (Dokulil/Doležel 1ř67:520), slovce, d evce (Gebauer 1ř36:72Ľ Šmilauer
1ř1:Ř4) nebo už jako „potuchlá“ (Valta 1971:106) deminutiva slunce a srdce. Ze současného
pohledu je za deminutiva považovat nelzeĽ protože buď nemají základ (slunce, srdce) nebo
prostě v současném jazyce (už) neexistují: stпdce, slovce ani d evce v korpusech nejsou
zastoupenyĽ zjevně žijí jen v odborné literatu e o deminutivech.
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1.3 Souhrnné poznámky k dem. substantiv
1.3.1 Změny rodu
Deminutivní formant v češtině principiálně nemění rod substantiva. Jen výjimečně má
deminutivum jiný rod než jeho základ. V souboru korpusových dat se jedná o tyto páry nebo
trojice:
zm na rodu (maskulina, feminina, neutra)
základ
deminutivum
čuně
n→m
→ čunъk
deci
n→f
→ decinkК, decičkК
hrКЛě
m→n
→ hrКЛпtko
chochol → chocholka
m→f
knъže
m→n
→ knъžпtko
květ
m→n
→ kvъtko, kvъtečko
narcis
m→f
→ narciska
piroh
m→f
→ pirožkК
princ
m→n
→ princпtko
žпЛК
f→n
→ žКЛec

Tabulka 22: Změny rodu v české deminuci

U dvojic narcis → narciska, chochol → chocholka může být sufix -ka považován (spíš) za
specifikačníĽ významy se diferencují (základy se často vyskytují jako odborné termíny)Ľ
nicméně jistá souvislost je stále zjevná i z kontrastu:
chochol
≈
něm. Federbusch, Helmbusch
chocholka ≈
něm. FederЛüschel, HККrЛüschel
Podobně snad i piroh → pirožkК.
U nejčastějších změn rodu (maskulinum → neutrum) lze vystopovat starší tvorbu jmen
„lidských mláďat“ sufixem -пtko.

. . Aspecifické sufixy
Sufixy -ina, -ka, -вňkК a -ula ctí p irozený rod: ten klučinК б tК holčinК; ten x ta vochmelka;
ten б tК kuchвňkК; ten x tК šikulК.

1.3.2 Deminutivní řady
Deminutivní adu mají substantiva v následujícím p ehledu (všechny rody, celkem 171).
Základy jsou svisle abecedněĽ deminutiva v adě podle frekvence.
Hvězdičkou (*) jsou označena polysémní slova nebo hraniční s kvazideminutivy, značka (a)
znamená spíš augmentativní nebo derogativní tvar. Poznámkou z . v závorce jsou označeny
vzácnéĽ ale doložené tvary (do 3 výskytů v korpusu SYN 2013).
ajncl (z .)
Кnděl
baba/ЛпЛК
bedna
ЛlůzК
bob(ek)
bota
bouda
brada
bratr

Кjnclъček, Кjnclъk*
Кndъlek, Кndělъček
ЛКЛičkК/(pra)prКЛКЛičkК*, ЛКЛkК, ЛКЛulinkК, ЛпЛinК
ЛedýnkК, ЛedničkК
ЛlůzkК, ЛlůzičkК
ЛoЛeček, ЛoЛпnek
ЛotičkК*, botka
budka*, ЛoudičkК
bradka*, ЛrКdičkК
ЛrКt ъček, ЛrКt ъk*
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cedule
cibule
cъp
cop
čelo
červ
čъslo
dar
dcera
deci
děd
dцš
děvК/děvče
dъl
dъtě
dort
d evo
dům
duše
dvůr
džЛпn
fajfka
gпЛl
hadr
hпj
hlava
hoch
holka
houba
houf
hrst
h eЛ (a)
hůl
chata
chlap
chlъv
chvъle
jiskra
kachel
kКlendп
kapka
karta
ke
kladivo
klid
klubo
kluk
kniha
konev
ko КlК
kos
kost
kostel
koš
kout
krпm
krпvК
ksicht
kufr
kůň

cedulka, ceduličkК
cibulka, cibuličkК
cъpek, cъpeček
copпnek, cůpek
čelъčko, čъlko
červъk, červъček
čъsъlko, čъslъčko
dпrek, dпreček
dcerka, dceruškК, dcerunka
decъnko, decinka, decičkК
dědeček/(prК)prКdědeček, dědek (К), dědoušek
deštъk, deštъček
dъvčinkК, děvenkК, děvuškК, dъvkК, dъvenkК, dъvčinК
dъlek, dъleček
dъtko, dě пtko, dъ пtko
dortъk, dortъček
d ъvko, d evъčko
domek, domeček
dušičkК*, dušinkК
dvorek, dvoreček
džЛпnek, džЛпneček
fКječkК, fКjfčičkК
gпЛlъk*, gпЛlъček
hКd ъk, hКd ъček
hпjek, hпječek
hlКvičkК*, hlavinka
hošъk, hošek, hošъček, hošпnek
holčičkК, holčinК
houЛičkК*, hubka
houfek, houfeček, houfec
hrstičkК, hrstka*, hrstečkК
h eЛъk, h eЛъk/h eЛejk, h eЛъček
hůlčičkК, hůlečkК, hůlkК
chatka, chКtičkК
chlКpъk, chlпpek
chlъveček, chlъvek
chvilenka, chvilka, chviličkК, chvilinka, chvilečkК
jisk ička, jiskцrkК
kКchlъk, kКchlъček
kКlendп ъch, kКlendп ъček
kКpičkК, kКpцnkК, kКpinkК/kКpъnkК
kКrtičkК*, kartka
ke ъk, ke ъček
klКdъvko, klКdъvečko
klъdek, klъdeček
kluЛъčko, klubko
klouček, klučъk, klučinК
knъžkК*, knъžečkК, knъžtičkК
konцvkК/konývkК, konvičkК*
ko КličkК, ko КlkК*
kosпček, kosъk
kostičkК, kůstkК (kostka ne)
kostelъk, kostelъček
košъk, košъček
koutek, kouteček
krпmek, krпmeček
kravka, krКvičkК
ksichtъček/ksichtejček (z .), ksichtъk
kuf ъk, kuf ъček, kufъrek
konъček, konъk
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kupa (a)
kůrК
ku e
kus
kůzle
kůže
květ
kybl
lahev
les
list
loď
lopata
lžъce
malo
mпti/mпmК
mпti/mпmК
mazel (a)
mъsК
moment
most
muž
mýdlo
mвš
nehet
noha
nos
nůž
oЛličej
obraz
oheň
okno
oko
orel
osel
osoba
ozdoba
pakl
pКnъ
pпr
pцro
pes
pъš КlК
pivo
plпt
pokoj
prapor
prase
prst
p ekvКpenъ
pytel
ruka
ryba
sex
schůze
sklenice
sk et
sk ъň
skupina
slečnК

kupičkК, kupka
kůrčičkК, kůrkК*
ku пtko, ku пtečko
kousek, kousъček
kůzlпtko, kůzlпtečko
kůžičkК*, kožkК
kvъtek, kvъteček
kвЛlъk, kвЛlъček
lКhvičkК*, lahvinka
lesъk/lesejk, lesъček/lesejček
lъstek, lъsteček
loděnkК, loďkК, lodičkК*
lopatka*, lopКtičkК
lžičkК, lžičenkК
mКličko, malinko
maminka, mКtičkК
mamka, mamina, mКmičkК, mКmuškК, mКminečkК, matinka, mКměnkК
mКzlъk*, mКzъlek, mКzlъček
mističkК, miska
momentъk, momentъček
můstek/mostek, mostъk
mužъk, mužъček
mýdýlko/mejdýlko*, mýdlъčko/mejdlъčko
mвškК, mвšičkК
nehtъk, nehýtek, nehtъček
nožičkК, nožkК
nosъk, nosпnek, nosъček, nosejček
nožъk, nožejček
oЛličejъček, oЛličejъk/oЛličejk
oЛrпzek/voЛrпzek, oЛrпzeček
ohnъček, ohýnek
(v)okýnko, (v)okýnečko
očko, očičko
orlъček, orlъk
oslъk, oslъček
osůЛkК, osoЛičkК
ozdůЛkК, ozdoЛičkК
pКklъk*, pКklъček
pКničkК*, paninka
pпrek, pпreček
pe ъčko, pъrko
pejsek, psъk, psъček, pejsпnek
pъš КlkК, pъš КličkК
pivečko, pivko, pivъčko, pivenko, pivъnko
plпtek*, plпteček
pokojъk, pokojъček
praporek, prКporeček
prКsпtko, prКsпtečko
prstъk, prstъček
p ekvКpenъčko, p ekvпpko
pвtlъk, pвtlъček
ručičkК*, ručkК
rybka, rвЛičkК, rybenka
seбъk, seбъček
schůzkК, schůzičkК
skleničkК/sklenečkК, sklъnkК/sklinkК (z .)/sklenka
sk ъtek, sk ъteček
sk ъňkК*, sk ъněčkК
skupinka, skupinečkК
slečinkК, slečničkК
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slepice
sloup
slovo
slunce
strana
stroj
strom
strýc
stůl
sud
sukně
svetr
svъce
syn
škvъrК
šrouЛ
štКmprle
štěstъ
šuple
tпtК
tělo
teta
tlama
trocha
tвč
uzel
včelК
verš
ves
větev
věž
vъno
vъtr
voda
vrch
vůz
zrcadlo
zrno
zvon
žпЛК
ženК
žert
žid

slepičkК, slъpkК/slцpkК
sloupek, sloupeček
slůvko, slovъčko*
slunko, slunъčko, slunцčko*
strпnkК*, strпnečkК
strojek, stroječek
stromek*, stromeček
strýček/strejček, strýčпnek/strýčъnek
stolek, stoleček
soudek, soudeček
sukцnkК/sukýnkК, sukničkК
svet ъk, svet ъček
svъčkК*, svъčičkК
synek, sвnпček
škvъrkК, škvъrečkК
šrouЛek, šrouЛeček
štКmprličkК, štКmprlпtko, štКmprlkК, štКmprlъk, štКmprlъček
štъstko, štěstъčko
šuplпtko, šuplъk
tКtъnek, tК kК, tКtъček, tКtъk, tКtъneček,
tělъčko, tъlko
tetičkК, tetka (a), tetinka
tlКmičkК, tlamka
troškК, trošičkК
tвčka, tвčinkК
uzlъk, uzlъček, uzъlek
včelkК, včeličkК
veršъk, veršъček
vъskК, vesničkК
větvičkК, větцvkК/větývkК
věžičkК, vъžkК
vъnko, vъnečko
vět ъk, vět ъček, větцrek/větýrek
vodičkК, voděnkК
vršъček, vršek
vozъček/vozejček, vozъk/vozejk*
zrcпtko*, zrcКdцlko
zrnko, zrnečko/zrnцčko (z .)
zvonek*, zvoneček, zvonec (a)
žКЛičkК, žКЛkК, žКЛec (z .)
ženuškК, žъnkК/ženkК (z .), ženičkК
žertъk, žertъček
žъdě, židпček

Deminutiva ve víc rodech
deci → decъnko (n.); decъnkК, decičkК (f.)
šuple → šuplъk (m.); šuplпtko (n.)
štКmprle → štКmprlъk, štКmprlъček (m.); štКmprličkК (f.); štКmprlпtko (n.)
Deminutivní ada a zároveň prefix pidiada deminutiv včetně tvo ení pomocí pidi- je pouze od těchto slov: ЛrКtr, dпreček, hoch,
kůň, pes, pokojъček, role, strКnК, stůl, ženК.
U dпreček a pokojъček nelze pojit pidi- se základovým tvaremĽ *pididar, *pidipokoj jsou
nekonzistentní formy. Dar a pokoj se blíží k augmentativu (veledar je doloženĽ *obrpokoj je
možné).
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1.4 Frekvence a sémantika subst. deminutiv
Četnost prost edků (počet doložených lemmat s těmito prost edky) je patrná z tabulky 23.
Jedná se o data vytěžená primárně z korpusu InterCorp (verze 6). Údaje poměrem odpovídají
rozložení ve vyváženém korpusu syn2010. V tabulce 23 jsou uvedeny absolutní počty lemmat
s daným deminutivním prost edkem v korpusu InterCorp cs-de (verze 6).
Maskulina
Feminina
Neutra
575
430
90
-ek
-ka
-ko
43
109 (6)
233/1 (283)
58
-ík (-ejk)
-ička/-íčka
-í/ičko
77 (5)
21
45
-íček (-ejček)
-ečka
-пtko
44
8
12 (17)
23
-ka
-inka (-ínka)
-tko (od -dlo)
44
2, 2
19
-eček
-čička, -tička
-délko/-dýlko
8
8
12
-пnek
-o- → -ů-ečko
7
5/5
6
-пček
-e/ěnka
-пtečko
3
5
6
-ínek
-ina
-ínko
3
4
6
-ec
-uška
-oučko
1
2,2
1
-ounek
-ulenka, -ulinka
-e/énko
1
1
-oušek
-unka
1
1
-ina
-inečka
1
-rle

Tabulka 23: Četnost prost edků tvorby substantivních deminutiv

Tabulku 23 kopírují i deminutivaĽ která se v korpusech vyskytují nejčastěji. Z každého rodu
bylo zvoleno sto nejfrekventovanějších deminutiv (podle absolutního výskytu v syn2010).
V první stovce nejfrekventovanějších deminutiv má nejvíc z nich tyto sufixy:
Maskulina:
domek, dvorek, hlпsek, chlКpeček, krпmek, mъček, oЛchůdek, pejsek, rвЛnъček,
-ek
stolek, strýček/strejček, sвnek, tКtъnek, zпchodek, zпmeček aj.;
fot ъk, chlКpъk, kostelъk, košъk, kuf ъk, lesъk, mužъk, pokojъk, šuplъk; méně pak
-ík
-eček domeček, lъsteček, stпteček a
kousъček.
-íček
Feminina:
čъškК, dcerkК, hospůdkК, hromпdkК, chvilkК, loďkК, plenkК/plъnkК, postýlkК,
-ka
rodinkК, rвЛkК, soškК, troškК, vilkК
-ička ЛпsničkК, cestičkК, holčičkК, hvězdičkК, kКpličkК, kuličkК, postКvičkК, větvičkК
-ečka ovečkК, vlКječkК
-inka maminka

43
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Včetně resufixace.
Včetně resufixace.
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Neutra:
-ko
- i/íčko
-пtko
-tko (od -dlo)
-délko/-dýlko
-ečko

dъlko, dъtko, slůvko, miminko, k esъlko, hovпdko, pъsmenko, prkцnko,
v etцnko, semъnko, kКmъnkК, polъnko, hovъnko, světýlko/světцlko, slunko
Кutъčko, kКfъčko, kluЛъčko, nпměstъčko, očičko, pe ъčko, stvo enъčko,
tělъčko, údolъčko, zdrКvъčko, zlКtъčko, zrnъčko
dě пtko, děvčпtko, hпďпtko, jehňпko, Jezulпtko, koš пtko, ku пtko,
kůzlпtko (a jiné zdrobněliny názvů mláďat)Ľ princпtko, zvъ пtko
sedпtko, zrcпtko
k idцlko, zrcКdýlko
mъstečko, hnъzdečko, stпdečko

Mezi nejfrekventovanějšími deminutivy všech rodů jsou hojně zastoupeny deminutivní tvaryĽ
které nemohou být použity pragmatickyĽ evaluativně: kКrtпček (na zuby), kohoutek
(vodovodní)Ľ k ъžek (na krku), hlКvičkК (dopisu, ve fotbale), ručičkК (hodinek), kolečko (ve
strojku), Л ъško (prstu) aj.
Mezi substantivními deminutivy se dají velice obecně vymezit tyto oblasti lexikaĽ ve kterých
se užívá deminutiv celkem hojně. Po adí je jen orientačníĽ p íklady jsou podle frekvence
v jednotlivých rodech.
Označení lidských bytostí, obyvatelská jména a p íslušníků skupin
ЛlЛeček, ЛrпškК, ЛrКtrпnek, dědeček, fot ъk, hКjzlъk, chlКpeček, chlпpek, strýček, sвnek,
školпček, tКtъnek, vnouček, zlodějъček; Amъk, FrКntъk, hipъk, Němčъk
ЛвtůstkК, dcerkК, dъvenkК, holčičkК, mКminkК, postКvičkК, sest ičkК, tetičkК, ženuškК;
ŽidovečkК, CikпnečkК
Žъdě
Označení nadp irozených bytostí
Кmorek, Кndělъček, Лůžek, čertъk, ďпЛlъk, cheruЛъnek, kКšpпrek, pпnЛъček, rКrпšek, sk ъtek
nвmfičkК
Jezulпtko, strКšidýlko,
Označení částí lidského t la
drdůlek, důleček, fousek/vousek, hlпsek, hrudnъček, chloupek, knъrek, ksichtejček/ksichtъček,
nosпnek, nosejček/nosъček, oЛličejъk, prstъček, stroupek, škrпЛКneček, vlпsek, v ъdek, zКdeček,
zoubek
ЛrКdičkК, čup inkК, dušičkК, hlКvičkК, jizvičkК, kost ičkК, kozičkв (prsa), kudrlinkК, lokýnkК,
pěstičkК, prdelkК/prdýlkК, pusinkК, rКnkК, ručičkК, ručkК, tvп ičkК, zКdničkК, žlпzkК
ЛeЛъčko: jen jeden st. od citoslovce
ЛeЛъnko, Л ъško, čelъčko, čъlko, hrdцlko, kolъnko, lъčko, ňКdцrko/(ňКdýrko), očičko, očko,
ouško, srdцčko, srdъčko, tělъčko, tъlko, zпdъčkК
Označení zví at
Лerпnek, Лrouček, Лýček, čunъk, hпdek, holouЛek, kohoutek, koloušek, konъček, konъk, kozlъk,
krпlъček, mКzlъček, medvъdek, motýlek, o ъšek/vo ъšek, oslъk, pejsek, ponъk, psъk, ptпček, vep ъk,
zКjъček
holuЛičkК, husičkК, kКchničkК, kКčenkК, kočičkК, kozičkК, krКvičkК, krКvkК, muškК, mвšičkК,
mвškК, opičkК, ovečkК, rвЛičkК, rвЛkК, slepičkК, slъpkК, včeličkК, včelkК, žКЛkК
hпďпtko, hovпdko, jehňпko, ku пtko, kůzlпtko, prКsпtko, selпtko, štěňпtko, telпtko, zvъ пtko
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Označení rostlin nebo jejich částí
(hrпšek), h ъЛek, ke ъček, ke ъk, klпsek, ko ъnek, kvъtek, smrček, stromeček, stromek
Л ъzkК, ciЛulkК, fКzolkК, jedličkК, květinkК, lipkК, mrkvičkК, pКpričkК, petrželkК, rostlinkК,
růžičkК, trКvičkК, větцvkК/větývkК, větvičkК
Jména jídel, pití a pochutin
Лifteček, ЛonЛonek, ЛrКmЛůrek, Лu tъk, cuk ъček, čКjъček, dortъček, dortъk, doutnъček, gпЛlъček,
gпЛlъk, groček, gulпšek, chleЛъček, knedlъček, koЛlъžek, kolпček, koňпček, krКjъček, lъvКneček,
mlsek, moučnъček, ovпrek, pernъček, pirožek, ъzeček, tКtКrпček, vdoleček
ЛroskvičkК, ЛuchtičkК, ciЛuličkК, houstičkК, hruštičkК, jКderničkК/jitrničkК, kКrКmelkК,
kКšičkК, kпvičkК, kloЛпskК, koЛližkК, ko КličkК, krupičkК, kůrčičkК, omeletkК, pКštičkК,
pečъnkК, pirožkК, polъvčičkК, skleničkК (metonymicky), st ъdkК, svКčinkК, štКmprličkК
(metonymicky), štКngličkК, šunčičkК, t ešinkК, t ešničkК, žemličkК
cigпrko, cukrпtečko, jКЛlъčko, jelъtko, kКfъčko, mКsъčko, pivečko, pivъnko, pivko, pitъčko,
soustъčko, vъnečko, vъnko
Označení od vů a jejich částí, doplňků (včetně zavazadel)
ЛКtůžek, cъpeček, cъpek, copпnek, culъček, cůpek, čepeček, d evпček, frпček, gumпček, hКd ъk,
kКЛпtek, kКpesnъček, kloЛouček, knoflъček, kostýmek, kožъšek, krКmflъček, kufъrek, kuf ъček,
kuf ъk, kulъšek, lъmeček, oЛleček, odznпček, plпštъk, prstýnek, pulov ъk, rКneček, ručnъček,
emъnek, etъzek, st Кpeček, st evъček, svet ъček, svet ъk, svrchnъček, šпleček, šпlek, šпteček,
šКtnъček, škrpпlek, tvrďпček, vějъ ek, vlňпček, volпnek, zпvojъček, zimnъček, župпnek,
ЛКmЛulkК, ЛlůzkК, dečkК, hКlenkК, kКpsičkК, košilkК, ozdůЛkК, plКchetkК, punčoškК, sponkК,
sukцnkК/sukýnkК, tКštičkК, vestičkК
pвžКmko, sпčko
Označení obydlí a staveb
Кjnclъk, Кltпnek, ЛКlkяnek, ЛКrпček, ЛКzцnek, Лвteček, domeček, domek, dvoreček, dvorek,
hotýlek, hrпdek, hroЛeček, h Лitůvek, chlъvek, chodnъček, kКnпlek, koncentrпček, kostelъček,
kostelъk, koutek, krпmek, kruhпček, můstek/mostek, oЛchůdek, pКrčъk, pКvilяnek, pelъšek,
plпcek, pokojъček, pokojъk, sпlek, sКlonek, sklъpek, sloupeček, zпchodek, zпmeček
ЛoudičkК, cestičkК, firmičkК, hospůdkК, chКloupkК, chКtičkК, chКtkК, chodЛičkК, jeskвňkК,
kКpličkК, kКvпrničkК, knihovničkК, komůrkК, kuchвňkК, kůlničkК, mъstnůstkК, pevnůstkК,
p edsъňkК, silničkК, st ъškК, světničkК, školičkК, tovпrničkК, uličkК, věžičkК, vilkК, vinпrničkК,
zКhrпdkК, zъdkК,
divКdцlko
Označení nástrojů a nádobí a jejich částí
Лičъk, držпček, džЛпneček, džЛпnek, esšпlek, kolъček, košъček, vrtпček, žeЛ ъček, žeЛ ъk aj.
dlпtko, držпtko, hrКЛпtko atd.
Označení strojů a p ístrojů
V této skupině je poměrně málo deminutiv:
Кu пček, Лudъček, nпklКďпček, pКrnъček, spor пček (auto), vКgonek, vlпček
mКšinkК
Кutъčko, Кutъnko, letКdýlko
Nap . celá oblast domácích spot ebičů (v širším smyslu) a kuchyňských náčiní je už obsazena
kvazideminutivními tvary nebo tvary se zakončením homonymním s deminutivním: pъsъčko,
ledničkК, mвčkК, prКčkК, sekКčkК, vrtКčkК, vК ečkК aj. Od nich se deminutiva většinou
netvo í.
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Doklady některých deminutiv z této oblasti (miбцrek, rпdijko) odkazují často na dětské
hračky. Zjevně z povahy věcí se netvo í deminutiva od Лojler, vвsКvКč, gril, šlehКč, trouba,
zesilovКč aj.
Abstrakta
Лпleček, citeček, čпsek, dloužek, fes пček, fяrek, golfъček, houfeček, h ъšek, jКzzъček, jКzzъk,
kКpitпlek, klъdek, klъpek, kšeftъk, mКjeteček, momentъček, momentъk, motivek, nКschvпlek,
okКmžъček, podvůdek, podzimek, pou пček, proЛlцmeček, recitпlek, seбъček, slКďпček,
smrпdeček, tпЛorпček, tКneček, vКlčъček, večernъček, vtъpek, žertъk, živпček, životeček
chvilinka, vпЛničkК, větičkК, vte inkК
čъsъlko, neЛъčko, pohodlъčko, potěšenъčko, teploučko
V seznamu jsou uvedena všechna. Bere se prototypický význam.
Jedná-li se o základ s negativním obsahem (dluh, h ъch, klep, nКschvпl, podvod, proЛlцm,
smrad), deminutivum tento obsah redukuje, bagatelizuje nebo eufemizuje.
Kvantifikátory
Mnohá substantivní deminutiva zastávají často funkci kvantifikátoru
krКpъtek vkusu, zlomeček vte inkв/vte inв, ždiЛeček jъdlК/uzenцho/zпvisti
čпstečkК mКsв, prКvdв, duše
decъnko, decičkК vъnК, kilъnko, kilečko vпhв / p edevším však nКdvпhв, stцЛцlko trпvв, zrnečko
prКchu/pъsku/prКvdв
V podstatě se jedná o jádro slovní zásobyĽ kam zde uvedené kategorie pat í. Z periferní oblasti
lexikonu (tu je nutno vnímat individuálně) nelze očekávat zastoupení deminutiv v obecných
korpusech. V zásadě i zde je možné si p edstavit evaluativně nebo sémanticky utvo ená
deminutiva i od termínů: sufiбъk, zdroЛnělinkК; stКtorek, rotorek, odporek (nap . u
pikovláčku). Od víceslovných termínů se však deminutiva většinou netvo í.
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2. Prefixoid pidiSlova s prefixoidem pidi- se blíží deminutivům víc než slova s (cizím) prefixoidem mini-.
Rozdíly lze shrnout do těchto bodů:
a) Slova s prefixoidem mini- jsou oproti slovům s pidi- častější. Ve vyváženém korpusu syn
2010 je témě Ř00 lemmat s mini- a jen 60 s pidi- (v nevyváženém korpusu syn pak kolem
2.500 s mini- a jen asi 100 s pidi- s frekvencí vyšší než jeden doklad).
b) Slova s prefixoidem mini- se pojí p edevším se základovými slovy. S deminutivem jsou
doložena jen: minifestivпlek, minikКlhotkв, mini-mъchКdцlko, minimiminko, miniroličkК,
ministпteček, minišКtičkв.
c) Slova s mini- jsou méně expresivníĽ nemají evaluativní náboj.
Nap . typické kolokace se základem -pohпdkК jsou:
pidipohпdkК: krК ounkп, ЛпsničkК
minipohпdkК: krпtkп, nezЛednп, veselп
Německé protějšky českých slov s prefixoidem pidi- zapadají částečně mezi ty protějšky,
které běžně odpovídají českým deminutivům se sufixem (1) - (5).
(1)

Než tКdв v tц zКtrКcenц pidizemi zКse zКčnou rozši ovКt, znečiš ovКt К dělКt rКndпl kvůli ЛКndě ЛlЛečků
Bis in diesem kleinen Mistland аieder unЛedingt erаeitert , verschmutzt , Lтrm gemКcht аerden muß
аegen ein pККr Idioten , die für fКst umsonst nКch SpКnien аollen ! (Moor: Kreutzerova sonпt)

(2)

NК nпdrКžъch, pod mostв možno je zКhlцdnout skrčkв, mužъčkв, sk ъtkв К jinц piditvory, jКk se horlivě
činъ К čile konКjъ.
Auf BКhnhöfen, unter Brücken sieht mКn SchrКte, Erdmтnnchen und sonstige Winzlinge: ihr
geschтftiger Eifer. (Grass: Potkanka)

(3)

Nakopu ti tu tvoji pidiprdel.
Ich werde dir in den Pygmтen-Po treten. (subtitles)

(4)

Ale jestli chceš, Rяzo, Кž mě zКs vвpКkujъ, můžem Лвdlet u ЛКЛičkв v tom jejъm pididomku.
AЛer аenn Du аillst, Rosi, können аir, аenn ich аieder аeggerтumt аerde, Лei meiner OmК in ihrem
kleinen Hтuschen wohnen. (Grass: Mц stoletъ)

(5)

„TКkže vпs důrКzně vКruji, Pottere,“ pokrКčovКl SnКpe ještě tiššъm К zlovolnějšъm hlКsem, „vв nКše
pidihvězdičko či co - jestli vпs nКchвtпm, že jste se mi zКse vloupКl do kКЛinetu -„
»Also lКss dir dКs eine WКrnung sein, Potter« , fuhr SnКpe noch leiser und Лedrohlicher klingend fort,
»winzige Berühmtheit oder nicht - аenn ich dich noch einmКl dКЛei erаische, аie du in mein Büro
einbrichst -« rowlingova-hpot_pohar

Zdá seĽ že pragmatickouĽ hodnotící složku obstarává i zde p edevším sufix (4)Ľ (5). Prefixoid
pidi- mu jen dopomáhá a označuje hlavně expresivně rozměr (sémantická složka). Prefixoid
mini- nemá funkci evaluativníĽ pouze sémantickou.
Slov s prefixoidem pidi- není v češtině mnoho. Lze je rozdělit na p ipojené k:
1) základovému slovu (1) - (3)
2) deminutivu prvního stupně (4)
3) deminutivu druhého stupně (5)
Prefixoid pidi- se p ipojuje p edevším k substantivům. Doložena jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pidiКfцrК
pidiagentura
pidiaglomerace
pidiКsКmЛlпž
pidiautomobil
pidiЛпseň
pidiЛКzцnek

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

pidibratr
pidibyt
pidiЛвteček
pidibytost
pidicena
pidicenzura
pidičпst
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

pidičпstečkК
pidičočkК
pidičtvereček
pidičtvr
pididпreček
pididemonstrace
pididiktпtor

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

pididivadlo
pididokument
pididomeček
pididomek
pididrama
pididuch
pididvorek
pidiцrК
pidifantom
pidifirma
pidifon
pidifrakce
pidigangster
pidigarsonka
pidigпže
pidihКd ъk
pidihlas
pidihlavinka
pidihoch
pidiholčičkК
pidihop
pidihory
pidihotel
pidih ъčkК
pidichatka
pidiiniciativa
pidiinzerпtek
pidijъdelniček
pidikalhotky
pidikКmКrпd
pidikКncelп
pidikКpesnъček
pidike ъk
pidiklпšter
pidiklec
pidikoalice
pidikoКličnъk
pidikočičkК
pidikoloЛěžkК
pidikoloniпlek
pidikomando
pidikomъnečkв
pidikonkurence
pidikontrКrozvědkК
pidikopeček
pidikostelъk
pidikoupelna
pidikousek
pidikousъčkв
pidikraj
pidikrček
pidikresЛičkК
pidikrok
pidikrůček
(pidik ъs)
pidik ъsek
pidikšeftъk
pidikufr
pidikuchвně
pidikuchвňkК

82. pidikůň
83. pidilКhvičkК
84. pidilКmpičkК
85. pidiletnп
86. pidilidц
87. pidilidičkв
88. pidimagnetofon
89. pidimanufaktura
90. pidimКžoretkК
91. pidimenšinК
92. pidiměstečko
93. pidiměsto
94. pidimъstečko
95. pidimocnп stvъ
96. pidimotorka
97. pidimrškК
98. pidimuž
99. pidimužъček
100.pidimužъk
101.pidimužstvo
102.pidinпdrКžъ
103.pidinпměstъ
104.pidinпměstъčko
105.pidinoženъ
106.pidioЛěd
107.pidiobjem
108.pidiobr
109.pidioЛrпzeček
110.pidiokýnko
111.pidiosobnost
112.pidiostrov
113.pidiostrůvek
114.pidiotvor
115.pidipacka
116.pidipanenka
117.pidipartaj
118.pidipes
119.pidipes
120.pidipiditvoreček
121.pidipъseň
122.pidipъsmenko
123.pidipitomeček
124.pidiplaneta
125.pidiplКvečkв
126.pidiplпž
127.pidipočъtКč
128.pidipodnik
129.pidipohпdkК
130.pidipohyb
131.pidipokojъček
132.pidipomlпzkК
133.pidiponožtičkК
134.pidiporce
135.pidipostКvičkК
136.pidipotvora
137.pidipoutnъček
138.pidipovъdkК
139.pidipracovna
140.pidiprКp edek
141.pidiproЛlцm
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142.pidiprogram
143.pidiprojev
144.pidiprostor
145.pidiprotest
146.pidip ъЛuzný
147.pidip ъstroj
148.pidip ъšerkК
149.pidipsъk
150.pidipšenice
151.pidiretКrdцr
152.pidirole
153.pidirota
154.pidirozměr
155.pidirozvědkК
156.pidiručičkК
157.pidirumlovka
158.pidirůžičkК
159.pidi ekК
160.pidisпlek
161.pidisamoobsluha
162.pidisпmoškК
163.pidiscцnК
164.pidisekundičkК
165.pidisest ičkК
166.pidisъ
167.pidiskupinka
168.pidislečnК
169.pidislipy
170.pidispolek
171.pidisprint
172.pidistКdiяnek
173.pidistalin
174.pidistanice
175.pidistarosta
176.pidistпt
177.pidistavba
178.pidistoleček
179.pidistonožkК
180.pidistor
181.pidistrana
182.pidistrКničkК
183.pidistrom
184.pidistůl
185.pidistvo enъ
186.pidisubjekt
187.pidisvět
188.pidišКtnК
189.pidiškoličkК
190.pidiškvъrК
191.pidišplh
192.pidištКmprdle
193.piditerorista
194.piditlКčъtkК
195.piditlКčъtko
196.piditopol
197.piditrпvnъček
198.piditrh
199.piditužkК
200.piditvor
201.piditvoreček

202.pidiuličkК
203.pidiúprКvК
204.pidiúrodК
205.pidiúsek
206.pidiuskupenъ
207.pidiústupek
208.pidiútvКr
209.pidivadlo
210.pidivКjzlъcъk
211.pidivejce
212.pidiverze
213.pidivesmъr
214.pidivesnice

215.pidivesničkК
216.pidivirusek
217.pidivlпdК
218.pidivolby
219.pidivozъtko
220.pidivůdce
221.pidivýprКvК
222.pidizпhumenků
223.pidizКkпzkК
224.pidizЛвteček
225.pidizeď
226.pidizeman
227.pidizemě

Z těchto mají:
a) bázi ve formě deminutiva prvního stupně:
pidiЛКzцnek
pidičtvereček
pididпreček
pididomek
pididvorek
pidihКd ъk
pidihlavinka
pidiholčičkК
pidih ъčkК
pidichatka
pidiinzerпtek
pidikalhotky
pidikКpesnъček
pidike ъk
pidiklec
pidikočičkК
pidikoloniпlek
pidikopeček
pidikostelъk
pidikousek
pidikrček
pidikresЛičkК
pidikrůček
pidik ъsek

pidikšeftъk
pidikuchвňkК
pidilКhvičkК
pidilКmpičkК
pidilidičkв
pidiměstečko
pidimъstečko
pidimrškК
pidimužъk
pidinпměstъčko
pidiokýnko
pidiostrůvek
pidipanenka
pidipiditvoreček
pidipъsmenko
pidipitomeček
pidiplКvečkв
pidipostКvičkК
pidipotvora
pidipoutnъček
pidip ъšerkК
pidipsъk
pidirůžičkК
pidisпlek

b) bázi ve formě deminutiva druhého stupně:
pidiЛвteček
pididomeček
pidikomъnečkв

pidikousъčkв
pidimužъček
pidioЛrпzeček

228.pidizemičkК
229.pidizъdkК
230.pidiznalců
231.pidizvě
232.pidižпček
233.pidiždъků
234.pidiženК
235.pidižidličkК
236.pidižъnkК
237.pidižlъk/pidižvъk
238.pidižvice
239.pidižvъk
240.pidižvъkovstvъ

pidisekundičkК
pidisest ičkК
pidiskupinka
pidistКdiяnek
pidistoleček
pidistrКničkК
pidiškoličkК
piditlКčъtkК
piditrпvnъček
piditvoreček
pidiuličkК
pidivesmъr
pidivesničkК
pidivirusek
pidivozъtko
pidizЛвteček
pidizemičkК
pidizъdkК
pidižпček
pidiždъků
pidižidličkК
pidižъnkК
pidižlъk/pidižvъk

pidipokojъček
pidiponožtičkК
pidiručičkК

Z jiných slovních druhů je prefixoid pidi- zastoupen jen u primárního adjektiva mКlý. Ostatní
adjektiva jsou substantiva s prefixoidem pidi- transponovaná do adjektiv.
1.
2.

pidimКlý
pidimilimetrový

3.
4.

pidimodelový
pidistraničtъ

5.

piditeroristický

V jiných slovních druzích nejsou slova s prefixoidem pidi- v souhrnném korpusu SYN 2013
doložena.
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3. Adjektivní deminutiva
Deminutivům adjektiv nebývá věnována taková pozornost jako zdrobnělinám jmen
podstatných. V češtině a jiných jazycíchĽ které je majíĽ se popis uvádíĽ ovšem ne vždy a ne
jednotněĽ jak bude vidět z následujícího p ehledu. Důvodem bývá faktĽ že za jakýsi „základ“
deminutiv se považují zdrobněliny podstatných jmen ‒ ty někte í auto i (nap . Rusínová 2001)
považují dokonce za jev univerzální. Pragmatickým důvodem bývá faktĽ že není co popisovatĽ
protože v daném jazyce deminutiva adjektiv prostě nejsou (nap . v němčině).
Adjektiva obecně fungují p edevším jako kvalifikátory. Jedna z jejich charakteristických
vlastností je možnost vyjád it intenzituĽ která může odrážet nap . vztah k něčemu jinému
(stupňování)Ľ oslabení a zmírnění (v češtině nap . cirkumfixy na- -lý, p i- -lý) nebo postoj
mluvčího (zdrobněníĽ zveličení). Jak bude vidět z následujícího p ehleduĽ vedla tato možnost
adjektivní modifikace k tomuĽ že se k sobě dostala kategorie oslabení a zmírnění s kategorií
pragmatickou (deminutivní a augmentativní). I zde se však p i popisu deminutiv zdá rozumné
ctít zásadu popsanou v metodologii: 1) deminutivum musí mít v současném jazyce základ; 2)
základové slovo a deminutivu mají společnou denotační složku; 3) deminutivum má v
(psaném) jazyce menší frekvenci.

3.1. Adjektivní deminutiva v literatuře
Nejstarší gramatiky češtiny (Nudožer 1603Ľ Rosa 1672) adjektivní deminutiva neuvádějí
vůbec. Snad první popis nacházíme až u Dobrovského (1ř40:221) s poznámkouĽ že se jedná o
tvary užívané v mluvě obecné („in der gemeinen Rede“) nebo důvěrné („vertraute Rede“).
V p ekladuĽ kterým má čtená i p iblížit význam uvedených p íkladůĽ používá p evážně
kvantifikátory sehr a ganzĽ jen ve dvou p ípadech (lieber gold, schön аeiß) je náznak
pragmatického rysu hodnotícími lexémy lieber a schön:
prost edek
p íklad
p eklad
poznámka
teničký, mКličký,
sehr dünn, sehr klein,
-ičký/-íčký
Лěličký, stК ičký,
ganz weis, sehr alt,
slКdičký, chudičký,
sehr süß, sehr Кrm,
krКtičký, lehýčký,
ganz kurz, ganz leicht,
nКhýčký
ganz nackt
mКlinký, zlКtinký
kleinwinzig, lieber
(in der gemeinen Rede)
-inký
gold
mКlКučký, ЛělКunký, kleinаinzig, schön
(in der gemeinen Rede)
-aunký
k ehunký
аeiß, gКnz mürЛe
mКlКučký
(in der gemeinen Rede)
-aučký
mКličičký
vertraute Rede
-ičičký
tenКučičký
vertraute Rede
-aučičký

Tabulka 24: Dobrovského systém adjektivních deminutiv

Trávníček (1ř51:36Ř) nemluví explicitně o adjektivních deminutivechĽ nýbrž zavádí termín
„zesilující adjektiva“Ľ čímž shrnuje do jedné kategorie deminutiva s augmentativy:
„Tato adjektiva zesilujíĽ vzmocňují vlastnost vyjád enou základním adjektivemĽ vyjad ují větší míru
vlastnosti než základní adjektivum.“

V p ehledu (tabulka 25) jsou pak vedle sebe deminutiva s augmentativy.
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Systém Trávníčkova pojetí vypadá následovně:
prost edek
p íklad
dlouhКtý (=velmi dlouhý)
-atý
velikпnský
-пnský
velikanпnský
-пnпnský
dlouhКtпnský
-atпnský
kКždičký (= kКždý Лez výjimkв), mlКdičký
-ičký
krКtinký, mКlinký
-inký
Лěloučký, hezoučký
-oučký
Лělounký, hezounký
-ounký

poznámka
augment.
augment.
augment.
augment.

Tabulka 25: Trávníčkův systém „zesilujících adjektiv“

PodobnýĽ avšak rozší ený popis podává Šmilauer (1ř71:12ř-131). Rozlišuje skupiny
p ídavných jmen „zdrobňujícíchĽ citově obměňujících a zesilujících“Ľ které charakterizují tyto
prost edky:
prost edek
p íklad
poznámka
ЛělКvý
věcně zdrobňující
-avý
nКhnědlý
věcně zdrobňující
na-lý
zКhnědlý
věcně zdrobňující
za-lý
p ižloutlý
věcně zdrobňující
p i-lý
Лěličký
citově obměňující45
-ičký
Лěloučký
citově obměňující
-oučký
Лělinký
citově obměňující
-inký
Лělounký
citově obměňující
-ounký
dlouhпnský
zesilující (intenzifikující)46
-пnský

Tabulka 26: Šmilauerův systém p ídavných jmen „zdrobňujícíchĽ citově obměňujících a zesilujících“

Velice podobné schéma by se dalo sestavit z popisu v Mluvnici češtinв [1] (Petr 1986), na
němž spolupracoval také Dokulil. (Dokulilovo dílo Tvo ení slov z 60. let bohužel zůstalo
fragmentemĽ jiné slovní druhy než substantiva podrobně popsány nebyly. Ostatně ani
deminutiva substantiv nepopsal sám DokulilĽ nýbrž Lubomír Doležel.) Mezi zvláštní druh
adjektivní modifikace se v Mluvnici češtinв [1] adí slova zakončená na -ičk(ý), -oučk(ý), ink(ý), -ounk(ý). Ta mají vyjad ovat

„intenzivnější stupeň vlastnostiĽ a to s p ipojením apreciativního hodnocení libosti (‚hezkyĽ
p íjemně’) (miloučký, hezoučký), soucitu (stК ičký…) nebo lehkého pohrdání (pitomoučký)“
(Petr 1986:381).

Vyjad ování míry vlastnosti (ve slovenštiněĽ částečně i kontrastivně s češtinou) popisuje
Bartáková (1řř3:100). Uvádí kategorizaci:

„a) adjektívaĽ pri ktorých dochádza k oslabeniu základovej vlastnostiĽ b) adjektíva intenzifikovanéĽ
ktoré vyjadrujú buď eufemisticky (deminutívno-expresívne adjektívaĽ napr. mКlučičký) alebo
dysfemisticky (slov. veličizný, veličКzný, velikпnskвĽ čes. velikпnskв) zvýšenú mieru základovej
vlastnosti a c) adjektíva vyjadrujúce jej nadbytočnosť (slov. priveľký)“.

V zásadě se všechna tato pojetí liší pouze v terminologii. Domnívám seĽ že p edevším
Šmilauerova terminologie by mohla být zavádějící v tomĽ že se k íží dva výrazy vystihující
„Tato adjektiva p ipojují k základnímu významu citové zabarvení libosti („hezkyĽ pěkněĽ p íjemně“), soucitu,
(chuďoučký, Лleďoučký) nebo lehkého pohrdání (pitomoučký). P ípony -oučký a -ounký jsou produktivnější než ičký, -inký“ (Šmilauer 1ř71:130).
46
Jedná se o „silné zdůraznění adjektiv velkých rozměrů“ (Šmilauer 1ř71:130).
45

194

funkci deminutiv: „věcně zdrobňující“ a „citově obměňující“. Vzhledem k tomuĽ že „věcně
zdrobnělá“ adjektiva nezapadají mezi deminutiva (viz dál v tomto oddíle a pak také u
adjektivních deminutiv v němčině)Ľ jsou zde zavedeny termíny „prost edky zeslabující“ a
„zdrobňující“.
Jako čistě deminutivní (s „pragmatickou funkcíĽ u jiných nep ítomnou“) uvádí Čermák
(1řř0:Ř7 a 2011:104) tyto prost edky:
prost edek
p íklad
krКtinký
-inký
krК ounký
-ounký
mКličký
-ičký
mКloučký
-oučký

Tabulka 27: Čermákův systém tvorby adjektivních deminutiv

DodáváĽ že pokud existují „paralelní adjektivaĽ pat í do idiolektu jednotlivce jen jediné (…),
rozdíl mezi nimi nebývá“ (2011:104). Korpusová data naznačujíĽ že i v obecné rovině vždy
jeden z paralelních tvarů p evládáĽ někdy i výrazně (viz dál).
Pod termínem adjektiva se „zvýšenou mírou vlastnosti (a zároveň citové zaujetí)“ uvádí
aparát zdrobnělin p ídavných jmen P ъručnъ mluvnice češtinв (Karlík et al. 1995:177)
prost edek
p íklad
poznámka
mlКdičký, celičký, plničký,stК ičký, krКtičký…
-ičký
mlКďoučký, Лleďoučký…
-oučký
mladinký, mКlinký, teninký
-inký
slКЛounký,heЛounký, tichounký…
-ounký
mКličičký
rozší ené
-ičičký
mКlilinký
(variabilní)
-ilinký
slКЛoulinký,slКďouolinký,uzoulinký
-oulinký
slКЛouninký, droЛouninký
-ouninký
mКlinkКtý, krКtinkКtý
-inkatý

Tabulka 28: Zdrobněliny p ídavných jmen podle P ъručnъ mluvnice češtinв

Není pochybĽ že se ve všech popisech jedná o modifikace adjektiv. Z uvedených p ehledů je
zjevná rozkolísanost a různé vnímání těchto modifikačních prost edků. Někdy se všechny
uvedené prost edky mísí v jedné velké skupině (srov. nap . Nekula 2003:153-154).
Z porovnání uvedených pojetí vyplývají tyto otázky:
1) Jak si konkurují jednotlivé prost edky (sufixy/cirkumfixy) zeslabující (-Кvý, nК--lý, p i- lý, zК--lý) a zdrobňující (-oučký, -ъčký, -inký atd.)?
2) Lze adjektiva utvo ená zeslabujícími prost edky (-Кvý, nК--lý, p i--lý, zК--lý) považovat za
deminutiva?
3) Existují i jiné cirkumfixy resp. kombinace prefixu a sufixu (nap . na- -oučký)?
Je tedy nutné p esněji vymezit funkce jednotlivých modifikujících formantů (augmentativní
jsou uvedena jen náznakemĽ měly by být p edmětem dalšího výzkumu). Výsledkem je
derivační tabulka adjektiv s modifikačními formanty (kap. 3.4).
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3.2 Popis jednotlivých prostředků
Popis je rozdělen do dvou oddílů: A. Sufixy a B. Cirkumfixy. Jako zdrobňující a zeslabující
se uvádějí prost edky vypsáné čern a šed Ľ p ičemž šedé se nevyskytujíĽ nejsou v korpusu
doloženy. Naopak sufixy uvedené
jsou doplněny na základě analýzy korpusových
dat.
-avý /
-ičký /-íčký, (-ýčký)
-ičičký

cirkumfixy

sufixy

-oučký /-učký
-inký
-inkatý
-ininký
-ilinký
-oulinký /
-ouninký
-ounký
na- -lý
p i- -lý
za- -lý

Tabulka 29: P ehled modifikačních prost edků adjektiv

A. Sufixy
A.1 Sufix -avý (-kavý)
1.
2.

ЛělКvý
červenКvý

3.
4.

zelenКvý/zelenkКvý
zlКtКvý

5.

žlutКvý

Rozší ený sufix -kКvý má jen zelenkКvý. Obě slova zelenКvý a zelenkКvý mají velmi podobné
okolí. Zdá se tedyĽ že se jedná o variety téhož lexému.

A.2 Sufix -ičký/-íčký (-ýčký)
1.
2.
3.
4.
5.

Лrzičký
celičký
droЛničký
(prК/p e)chudičký
kКždičký

6.
7.
8.
9.
10.

krКtičký
mКličký
mlКdičký
plničký
prostičký

11.
12.
13.
14.
15.

skromničký
skrovničký
stК ičký
teničký
zlКtičký

Varianty -ъčký (-ýčký) nejsou v korpusech doloženyĽ nejsou tedy v současné češtině běžné. Jen
Dobrovský (1ř40:221) uvádí lehýčký a nКhýčký. K deminutivu lehýčký je v PSJČ doklad od
K.V. Raise: „Lícem knězovým rozestírala se lehýčkп červeň jemnáĽ zcela slabá.“
Deminutivum chudičký má (v korpuse SYN 2013) doloženy intenzivnější tvary prКchudičký a
p echudičký.
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A.3 Sufix -ičičký
Sufix bývá uváděn jako sekundární (Dobrovský 1ř40:221Ľ P ъručnъ mluvnice češtinв
1995:177)Ľ vytvá ející vyšší stupeň deminuce. PSJČ obsahuje celičičký, kКždičičký, mКličičký
a novičičký. V korpusech však doklady nejsou.

A.4. Sufix -iličký
1.

mКliličký

Vzhledem k tomuĽ že s tímto sufixem je v korpuse doloženo pouze jedno adjektivumĽ navíc s
velmi slabou frekvencíĽ nelze -iličký považovat za samostatný prost edek tvorby deminutivĽ
nýbrž spíš za rozší enou variantu -ičký.

A.5 Sufix -oučký/-učký
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Лěloučký
ЛlЛoučký
Лleďoučký
Лlizoučký
celoučký
čerstvoučký
červeňoučký
čis oučký
doЛroučký
droЛoučký/droЛňoučký
drzoučký
heЛoučký
hezoučký
hlКďoučký
hloupoučký
hodňoučký
huЛeňoučký
chКЛoučký
chlКďoučký
chuďoučký
chlupК oučký
chвtroučký
jednoduchoučký
jemňoučký
krпsňoučký
krК oučký
k ehoučký
k upКvoučký
kulК oučký
kвproučký
lКciňoučký
lehoučký
mКloučký
mechovoučký
měkoučký
miloučký
mъrňoučký

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

mlКďoučký
modroučký
mrňКvoučký
nпdherňoučký
nКhoučký
nКivňoučký
nepКtrňoučký
nepěkňoučký
neviňoučký
něžňoučký
nizoučký
novoučký
odporňoučký
ohКvňoučký
ošklivoučký
pěkňoučký
pitomoučký
plКtnoučký
pomКloučký
primitivňoučký
pros oučký
pr Кvoučký/
fr Кvoučký
p ъjemňoučký
rovňoučký
rozkošňoučký
roztomiloučký
ruďoučký
růžovoučký
iďoučký
skromňoučký/
skrovňoučký
slКЛoučký
slКďoučký
slepoučký
smutňoučký
snКdňoučký

73. stКroučký
74. st ъЛrňoučký
75. studeňoučký
76. suchoučký
77. svК oučký
78. světloučký
79. šedivoučký
80. šikmoučký
81. špinКvoučký
82. š Кstňoučký
83. š КvňК oučký
84. štъhloučký
85. tenoučký
86. teploučký
87. tichoučký
88. tlus oučký
89. trpělivoučký
90. tučňoučký
91. tupoučký
92. (p e)uЛohoučký
93. útloučký
94. uzoučký
95. veseloučký
96. vetchoučký
97. vlКhoučký
98. vlКžňoučký
99. voňКvoučký
100. výЛorňoučký
101. zdrКvoučký
102. zeleňoučký
103. zhnuseňoučký
104. zlК oučký
105. zrzКvoučký
106. živoučký
107. žlu oučký

Variantně se může sufix -oučký vyskytnout ve zjednodušené podobě (s monoftongem –u-).
V PSJČ jsou uvedena milučký, temnučký a žlutučkýĽ na Moravě se vyskytuje taktéž tichučký.

197

V korpusech (syn2010, SYN 2013, InterCorp cs-de (verze 7)) je jen po jednom až dvou
výskytech: ЛlЛučký, Лledučký, Лlizučký, celučký, doЛručký, krК učký, sivučký, slКЛučký.
V mluvených korpusech (ani v Brněnském mluveném) není žádné z nich.
Deminutivum uЛohoučký (← uЛohý) má v korpuse SYN 2013 také doložen intenzivnější tvar
p euЛohoučký.
Dublety
drobný → droboučký/drobňoučký
Varianta droЛňoučký se v psaných textech témě nevyskytuje. Domnívám seĽ že -ň- (1) by zde
mohlo být fono-pragmatické povahy ‒ vytvá í titěrnějšíĽ až úlisný tvar.
(1)

Z kКЛinв vвkouklК hlКvК pilotК К eklК Лručivým hlКsem: „Promiňte, soudruzi, drobňoučké zdrženъ.
ZКpomněli jsme jednoho pilotК.“ A vskutku, p es letištnъ plochu se hnКl muž, po provКzovцm žeЛ ъku
mrštně vвlezl do stroje, prКvil „zКpomněli, pitomci, pilotК“ К letěli jsme.

Doklad (1) je z deníku Mladá fronta DNESĽ 5. 6. 2004, rozhovor s pamětníkem doby p ed
rokem 1989.
prťavý → prťavoučký/frťavoučký
U dokladu dvojtvaru pr Кvoučký/fr Кvoučký je fr Кvoučký pouze okasionalismus (Pan Kaplan
mп stпle t ъdu rпd v p ekladu A. P idala). Je na něm však vidět možnost aktuálních
hláskových obměn deminutiv.
skromný → skromňoučký/skrovňoučký
Podle slovníků (SSJČĽ PSJČĽ SSČ) by měla být adjektiva skromný a skrovný a též jejich
deminutiva synonymní jen z malé části. (Ve všech citovaných slovnících je tato synonymie
označena za z ídkavou.) Z korpusových dat ovšem vyplýváĽ že se běžně užívají synonymně.
Rozdíl je zjevně jen v užití formy: skrovný (i jeho deminutivum skrovňoučký) se vyskytují
výhradně v psaném jazyce. Rozložení je zjevné z výpočtu programu SyD (verze 2.0) ke
korpusovému výpočtu variant:
psaný jazyk:
skromný 90%,
skrovný 10%
mluvený jazyk:
skromný 100%,
skrovný 0%
Byla provedena také kolokační analýza na datech vyváženého korpusu syn2010. Z ní je
zjevnéĽ že skrovný ‒ na rozdíl od skromný ‒ není popis vlastnosti člověka: lexémy d ъč,
chlКpъk, umělec, holka se pojí jen s adjektivem skromný, nikdy však skrovný. Obě slova jsou
však v psaném jazyce zastupitelná ve spojeních: skromný/skrovný ЛlКhoЛвt, domek, důchod,
oЛěd, odhКd; skromnп/skrovnп obživК, penze, podmъnkК; skromnц/skrovnц kКpesnц, pohoštěnъ
aj.
měkký → měkoučký/měkkoučký
V několika dokladech je také „hyperkorektně“ měkkoučký. Zajímavé jeĽ že v podobě se dvěma
k se slovo vyskytuje p evážně v textech bulvárního až erotického nádechu (zdroji jsou
magazíny různých deníkůĽ Blesk, Leo čtenъ apod.)

A.6 Sufix -inký
1.
2.
3.
4.

chudinký
jedinký
kКždinký
krКtinký

5.
6.
7.
8.

krutinký
mКlinký
mlКdinký
pomКlinký
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9. prostinký
10. sКmotinký
11. teninký

A.7 Sufix -inkatý
1.

malinkatý

A.8 Sufix -ininký
1.

mКlininký

A.9 Sufix -ilinký
1.

mКlilinký

A.10 Sufix -oulinký/-ulinký
1.
2.
3.

čis oulinký/čistulinký/
čis ulinký
drКhoulinký
droЛoulinký

4.
5.
6.
7.

krК oulinký
k ehoulinký
lehoulinký
mКloulinký

8. slКЛoulinký
9. tenoulinký
10. uzoulinký

Všechny t i tvary deminutiva od čistý → čis oulinký/čistulinký/čis ulinký mají naprosto
shodnou a velmi slabou frekvenci. Z dokladů (dohromady 10 ve sdruženém korpusu SYN
2013) nelze určit distribuci stylovou ani regionální.

A.11 Sufix -ouninký
1.

tenouninký

Ač se se sufixem -ouninký uvádí deminutiva slКЛouninký a droЛouninký (nap . P íruční
mluvnice češtiny 1řř5:177)Ľ doloženo je jen tenouninký. Vzhledem k frekvenci (1 doklad
v korpusu SYN 2013) i počtu deminutiv s tímto sufixem se jedná o okrajový prost edek.

A.12 Sufix -ounký
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Лělounký
Лleďounký
čerstvounký
čis ounký
droЛounký
heЛounký
hezounký
hlКďounký
hloupounký
huЛeňounký
jemňounký
krК ounký
k ehounký
kulК ounký

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

lehounký
(prК)mКlounký
měkounký
milounký
mъrňounký
mlКďounký
modrounký
mrňКvounký
něžňounký
nizounký
pr Кvounký
iďounký
skromňounký
(prК)slКЛounký

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

slКďounký
st ъЛrňounký
světlounký
štъhlounký
tenounký
teplounký
tichounký
tlus ounký
útlounký
uzounký
volňounký
zlК ounký
žlu ounký

Deminutiva mКlounký a slКЛounký mají (v korpusu SYN 2013) doloženy intenzivnější tvary
pramКlounký/prКslКЛounký.
V několika dokladech je doloženo hyperkorektní měkkounký. Podobně jako měkkoučký se
slovo se dvěma -k- vyskytuje p evážně v textech bulvárního až erotického nádechu. (Zdroje
jsou magazíny různých deníkůĽ dál Blesk, Leo čtenъ apod.)
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B. Cirkumfixy
U cirkumfixů jsou uvedena jen ta slovaĽ která jsou zjevně odvozena z adjektiv. Nejsou sem
za azena deverbativa utvo ená z prefigovaných sloves začínajících na na-, p i- a za-. (Slova
označené z . v závorce mají velmi slabou frekvenci.)
Od sloves s na- se jedná o adjektiva: nКЛěhlý, nКЛoЛtnКlý, nКЛuЛ elý, nКЛвlý (z .), nКčichlý,
nКčpělý, nКčuchlý (z .), nКdešlý (z .), nКdulý (z .), nКdu elý, nКfouklý, nКhodilý, nКchlКdlý,
nКkoplý, nКk пplý, nКkвnulý, nКleželý (z .), nКmodrКlý, nКmrzlý, nКpКdlý, nКpilý, nКpuchlý,
nКrostlý, nК ъzlý (z .), nКsпklý, nКsedlý, nКstКlý, nКstвdlý, nКšlпplý, nКšlý, nКteklý, nКtrhlý,
nК uklý (z .), nКvinulý, nКvrпtilý (z .), nКvвklý. Celkem je doloženo 36.
Od sloves s p i-: p iЛoudlý, p iЛвlý, p icestovКlý, p ičКplý, p ičmoudlý, p ilehlý, p ilцtlý (z .),
p ilъplý, p imпčklý, p imпzlý (z .), p imrzlý, p ipКdlý, p iplпclý, p irostlý, p isedlý, p ischlý,
p ismКhlý, p istěhovКlý, p išlý, p itisklý, p itrouЛlý, p ituhlý, p ivКndrovКlý, p ivвklý.
Doloženo celkem 24.
Od sloves se za-: zКЛКhnělý (z .), zКЛěhlý, zКЛejčilý (z .), zКЛloudilý, zКЛoudlý (z .),
zabouchlý, zКЛ edlý, zКЛstrКktnělý, zКЛu enělý (z .), zКčmoudlý, zКdechlý (z .), zКdrhlý,
zКhnilý, zКho elý (z .), zКhrвzlý, zКhвnulý, zКchmu elý, zКchovКlý, zКchrКptělý, zКjъklý, zКjiklý
(z .), zКkleslý, zКko enělý, zКkouslý, zКkrnělý, zКkrslý, zКkrvКvělý, zКk iklý, zКkвslý, zКlehlý,
zКleklý, zКlцtlý, zКlezlý, (zКlklý), zКmlklý, zКmrzlý, zКm elý, zКmželý, zКnedЛКlý (z .), zКniklý,
zКostКlý, zКpКdlý, (zКpъchlý), (zКprdlý), zКp isпhlý/zКp ъsпhlý, zКpšklý, zКrdělý,
zКrezКvělý/zКrezivělý, zКrezlý, zКrostlý, zК ъzlý, zКsпklý, zКsedlý, zКseklý, zКschlý, zКsloužilý,
zКsmušilý, zКsnulý (z .), zКspКlý (z .), zКst elý, zКstвdlý, zКšedlý, zКšlý, zКšpičКtělý, zКteklý,
zКtmělý, zКtrКchtilý, zКtrpklý, zКtuhlý, zКtuchlý, zКtvrdlý, zКtvrzelý, zКvКdlý, zКvilý, zКvislý,
zКvostКlý (z .), zКžehlý. Celkem 77.
U adjektiv snižujících intenzitu je nutné rozlišovat tvary vzniklé od participií sloves (zКčernit
→ zКčernělý)Ľ tedy transformacíĽ a slova vzniklá modifikací adjektiva (černý → zКčernКlý).
Poznat se to většinou nedá: nКhluchnout/hluchý (?) → nКhluchlý, na-/zКhnědnout/hnědý →
na-/zКhnědlý, p iopъt/-ožrКt (se)/opilý (?) → p iopilý/-ožrКlý atd.
V následujícím p ehledu cirkumfixů jsou uvedena jen ta adjektiva s cirkumfixemĽ vedle nichž
v současné češtině existuje i (zpravidla neafigované) adjektivum47. V tomto se níže uvedené
seznamy liší od Čermákových (200Ř:Ř4-91), v nichž jsou uvedena všechna adjektiva s daným
cirkumfixem (analýzy vzniku). Naše data jsou jinak témě shodná: součet adjektiv od sloves
(naho e) a modifikací (dole) odpovídají údajům v článku prof. Čermáka. Adjektiva uvedená
zde navíc jsou označena #. Rozdíl plyne z velikosti korpusůĽ z nichž jsme oba čerpali.
Celkem je v korpusu SYN 2013 adjektiv s cirkumfixem na--lý 81, p i--lý 45, za--lý 101 (vše
do absolutní frekvence 3 doklady). Počítána jsou dohromady deverbativa, desubstantiva i
deadjektiva. Jen vedle následujících existuje v současnosti také adjektivum bez modifikačního
znaku.

TamĽ kde je vztah spíš ke slovesu (zКkвslý) než k adjektivu (nedoložené zКkвselený), bylo adjektivum
vypuštěno. Jsem si vědom určité nekonzistence těchto seznamů (nКjКzzlý, nКhrЛlý, p izrzlý je nutno vztáhnout
k substantivům jazz, hrb, rez)Ľ cílem je dát určitý p ehled o distribuci těchto cirkumfixy ve vztahu k existujícím
adjektivům. Tematicky toto opouští linii práce o deminutivech.

47
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B.1 Cirkumfix na- -lý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nКЛlЛlý
nКčernКlý
nКčervenКlý
nКfiКlovělý
nКhlouplý#
nКhluchlý
nКhnědlý
nКho klý
nКhrЛlý
nКjКzzlý

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

nКkвslý
nКměklý#
nКmoklý#
nКorКnžovělý#
narez(Кvě)lý#
nКrudlý
nКrůžovělý
nКrвšКvělý#
nКslпdlý
(nКsleplý)#

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

nКšedlý
nКtrpklý
nКtvrdlý
nКtuplý
nКzelenКlý
nКzlпtlý
nКzrпlý
nКzrzlý
nКžloutlý
nКžluklý

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

p iopilý
p iospКlý
p iožrКlý
p ipitomělý
p ipleš(Кtě)lý
(p irezlý)#
p isleplý

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

p isnědlý#
p isprostlý
p itloustlý#
(p ituplý)#
p itvrdlý#
(p izrzlý)#
(p ižloutlý)#

7.
8.
9.
10.
11.
12.

zКkrvКvělý
zКmodrКlý#
zarez(i/avě)lý#
zКrudlý
zКrůžovělý#
zКšedlý#

13.
14.
15.
16.

zКtloustlý
zКzelenКlý
zКžloutlý
zКžluklý

B. 2 Cirkumfix při- -lý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

p iЛlЛlý
(p iЛledlý)#
p idrzlý#
p ihlouplý
(p ihluchlý)
p ihrЛlý
p ihrouЛlý#

B.3 Cirkumfix za- -lý
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zКčernКlý
zКčervenКlý
(zКfiКlovělý)#
zКhnědlý
zКho klý
zКhoustlý

3.3 Konkurence sufixů a cirkumfixů
Rozdíl funkcí sufixů a cirkumfixů je nejlépe vidět na derivační tabulce adjektiv na
následujících stranách (Tabulka 30). V ní jsou uvedeny všechny doložené adjektivní
modifikaceĽ které základ zeslabují nebo zdrobňují.
Tučn jsou vytištěny základyĽ ke kterým jsou doloženy deminutivní tvaryĽ tedy tvaryĽ které
mají evaluativní hodnotu. Ostatní modifikované tvary jsou uvedeny v normálním ezu. Šedě
jsou vyznačeny velmi slabě zastoupené tvary - do frekvence 5 v korpuse SYN 2013.
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běloučký

-oučký

přidrzlý

přihlouplý

hluchý
nahluchlý
(přihluchlý)
Tabulka 30, str. 1: Derivační tabulky adjektivních modifikací

hloupoučký

(hloupounký)

hladký

nahlouplý

hlaďounký

hlaďoučký

hezký

hloupý

hebounký
hezounký

hezoučký

(zafialovělý)
heboučký

nafialovělý

drobounký

hebký

fialový

drzý

drzoučký

drahoulinký
droboučký/
(drobňoučký) droboulinký

drahý
(drobničký)

(dobroučký)

drobný

(čerstvounký)

bleďounký

bělounký

-ounký

(čisťoulinký/čistulinký/
čisťulinký)
čisťounký

dobrý

červeňoučký
čisťoučký

začervenalý

čerstvoučký

(celoučký)

blizoučký

-(o)ulinký/-ouninký

čistý

červený

čerstvý

načervenalý

celičký

černý

-inký

bleďoučký

-ilinký/-ininký

(přibledlý)

-iličký
blboučký

-ičký

přiblblý

začernalý/
(začernělý)

za-lý

celý

načernalý

nablblý

při-lý

brzičký

červenavý

bělavý

na-lý

brzký

blízký

bledý

blbý

bílý

-avý

3.4 Derivační tabulka adjektivních modifikací zeslabujících a zdrobňujících
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na-lý

chudičký

-iličký

-ilinký/-ininký

(chudinký)

-inký

hubeňoučký

hodňoučký

-oučký

kratičký

kulaťoučký
kyproučký

kulatý

kyprý

kyselý
nakyslý
Tabulka 30, str. 2: Derivační tabulky adjektivních modifikací

křupavoučký

křupavý

kraťoučký
křehoučký

krutinký

kratinký

krásňoučký

křehký

krutý

krátký

krásný

každinký

jemňoučký

jemný

každý

jednoduchoučký

jednoduchý

jediný

jedinký

chytroučký

chytrý

jazzový

chlupaťoučký

chuďoučký

chlupatý

chudý

chlaďoučký

zahoustlý

zahořklý

-ičký

chladný

najazzlý

za-lý
zahnědlý

chaboučký

přihroublý

přihrblý

při-lý

chabý

hustý

hubený

hrubý

nahrblý

hrbatý

nahnědlý

nahořklý

-avý

hořký

hodný

hnědý

(křehoulinký)

(kraťoulinký)

(kulaťounký)

křehounký

kraťounký

jemňounký

(hubeňounký)

-(o)ulinký/ouninký -ounký
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za-lý

-ičký

-iličký

-ilinký/-ininký

-inký

-oučký

přiopilý

zamodralý

nepatrňoučký
nepěkňoučký
neviňoučký
něžňoučký
nizoučký
novoučký
odporňoučký
ohavňoučký

nepatrný

nepěkný

nevinný

něžný

nízký

nový

odporný

ohavný

ožralý
přiožralý
Tabulka 30, str. 3: Derivační tabulky adjektivních modifikací

ošklivý

oranžový

ošklivoučký

naivňoučký

naivní

naoranžovělý

nahoučký

nahý

opilý

něžňounký
nizounký

nádherňoučký

(mrňavounký)

modrounký

mlaďounký

nádherný

modroučký

(mlaď/doučký)

mrňavoučký

namoklý

mladinký

mrňavý

mokrý

modrý

mladý

mladičký

(mírňounký)

měkký

mechový

mírňoučký

malounký

mírný

(maloulinký)

milounký

(maloučký)

miloučký

malinký

milý

(maliličký)

lehounký

-ounký

měkounký
měkkounký

naměklý

maličký

lehoulinký

-oulinký/ouninký

mechovoučký
měkoučký
měkkoučký

malý

malilinký/
(malininký)

lehoučký

při-lý

lehký

na-lý
laciňoučký

-avý

laciný
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zarezlý/
zarezavělý

za-lý

prostičký

prachudičký

plničký

-ičký

-iličký

-ilinký/-ininký

-oučký

platnoučký

pitomoučký

pěkňoučký

prostinký

prosťoučký

primitivňoučký

(pomalinký) pomaloučký

-inký

zarůžovělý

narůžovělý

naryšavělý

růžový

ryšavý

řídký
Tabulka 30, str. 4: Derivační tabulky adjektivních modifikací

zarudlý

řiďoučký

růžovoučký

ruďoučký

roztomiloučký

roztomilý

narudlý

rozkošňoučký

rozkošný

rudý

rovňoučký

zarezivělý

příjemňoučký

rovný

rezivý

rezavý

příjemný

přeubohoučký

(přirezlý)

připlešlý/
připlešatělý

připitomělý

při-lý

přeubohý

narezlý/
narezavělý

na-lý

(prťavoučký)

-avý

prťavý

prostý

prostý

primitivní

prachudý

pomalý

plný

plešatý

platný

pitomý

pěkný

řiďounký

(prťavounký)

-(o)ulinký/ouninký -ounký
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stydlavý

-oučký

(samotinký)

-inký

stařičký

přisprostlý

sprostý

studeňoučký

studený

šťastňoučký
šťavňaťoučký
(štíhloučký)

šťastný

šťavnatý

štíhlý
Tabulka 30, str. 5: Derivační tabulky adjektivních modifikací

Tvar šedavý téměř výhradně jen v překladech do češtiny.

špinavoučký

špinavý

1

šikmoučký

šikmý

šedivoučký

světloučký

světlý

šedý

svaťoučký

svatý

šedivý/
(šedavý)1

suchoučký

suchý

stydlivý

(stříbrňoučký)

stříbrný

starý

přisnědlý

snědý

našedlý

snadňoučký

snadný

staroučký

smutňoučký

slepoučký

(nasleplý) přisleplý

slepý

smutný

slaďoučký

nasládlý

slaboučký

sladký

slabý

(skrovňoučký)

-iličký -ilinký/-ininký

skrovničký

-ičký

skrovný

za-lý
skromňoučký

při-lý
skromničký

na-lý

skromný

samotný

-avý

slaboulinký

-(o)ulinký/ouninký

štíhlounký

světlounký

(stříbrňounký)

slaďounký

slabounký

(skromňounký)

-ounký
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-ilinký/-ininký
teninký

-inký
tenoučký

-oučký
tenounký

-ounký

veseloučký
vetchoučký
vlahoučký
vlažňoučký

veselý

vetchý

vlahý

vlažný

voňavoučký
výborňoučký
zdravoučký

voňavý

výborný

zdravý
Tabulka 30, str. 6: Derivační tabulky adjektivních modifikací

volňounký

uzounký

uzoučký

úzký

volný

útlounký

(útloučký)

útlý

(tlusťounký)

ubohoučký

tupoučký

tučňoučký

trpělivoučký

tlusťoučký

ubohý

(přitvrdlý)

tvrdý

natvrdlý

(přituplý)

tupý

tučný

trpký

trpělivý

tlustý

uzoulinký

(tenoulinký/tenouninký)

-(o)ulinký/ouninký

tichý

-iličký
teplounký

teničký

-ičký

tichounký

zatloustlý

za-lý

tichoučký

přitloustlý

při-lý
teploučký

natrpklý

na-lý

teplý

tenký

-avý
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nažluklý

(přizrzlý)

při-lý

zažluklý

zazelenalý

za-lý

žlutavý
nažloutlý
(přižloutlý) zažloutlý
žlutý
Tabulka 30, str. 7: Derivační tabulky adjektivních modifikací

žluklý

živý

nazrzlý

zrzavý

nazlátlý

nazrálý

zlatavý

zralý

zlatý

zhnusený

zelený

-avý
na-lý
zelenavý/z
elenkavý nazelenalý

zlatičký

-ičký

-iličký -ilinký/-ininký

žluťoučký

živoučký

zrzavoučký

zhnuseňoučký
(zlaťoučký/
zlatoučký)

zeleňoučký

-inký -oučký

(žluťounký)

(zlaťounký)

-(o)ulinký/ouninký -ounký

Jen zeslabující tvary mají tato adjektiva:
černý: nКčernКlý, zКčernКlý
fialový: nКfiКlovělý, zКfiКlovělý
hluchý: nКhluchlý, p ihluchlý
hnědý: nКhnědlý, zКhnědlý
ho ký: nКho klý, zКho klý
hrbatý: nКhrЛlý, p ihrЛlý
hrubý: p ihrouЛlý
jazzový: nКjКzzlý
kyselý: nКkвslý
mokrý: nКmoklý
opilý: p iopilý
oranžový: nКorКnžovělý
ožralý: p iožrКlý
plešatý: nКplešlý, p iplešКtělý
rezavý: nКrezКvělý, nКrezlý, p irezlý, zКrezКvělý, zКrezlý, zКrezivělý
ryšavý: nКrвšКvělý,
snědý: p isnědlý
sprostý: p isprostlý
trpký: nКtrpklý
tvrdý: nКtvrdlý, p itvrdlý
zralý: nКzrпlý
žluklý: nКžluklý, zКžluklý
P i pohledu na modifikace v tabulce je i bez kontextu zjevnéĽ že se jedná pouze o „zeslabení“
(podle Šmilauera „věcné zdrobnění“). Rozdíl mezi tímto zeslabeným tvarem a deminutivem
podtrhují protějšky s němčinou. České tvary jsou uvedeny vertikálně podle frekvence
(sestupně)Ľ německé tvary jsou uvedeny horizontálně podle frekvence (sestupně):
bílý
ЛělКvý
Лělounký
Лěloučký

≈
≈
≈
≈

аeiß
аeißlich, аeiß, ЛlКß, hell, wattig
sehr аeiß
strКhlend аeiß, schneeаeiß, Лlütenаeiß, hell(hтutig)

blbý
ЛlЛoučký
p iЛlЛlý
nКЛlЛlý

≈
≈
≈
≈

Лlöd, dumm, doof, Лlödsinnig
dтmlich
Лlöd, idiotisch, deЛil, КlЛern, verЛlödelt, Лlödsinnig, dтmlich, dümmlich
stumpf/dumpf, idotisch

bledý
Лleďoučký
Лleďounký
p iЛledlý

≈
≈
≈
≈

blass
bleich, hochblond, hell
blass
(protějšky nedoloženy)

≈
červený
červeňoučký ≈
červenКvý
≈

rot
rot
rötlich
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drzý
drzoučký
p idrzlý

≈
≈
≈

frech, dreist, mКßlos
(protějšky nedoloženy)
ein bisschen frech, (kompenzace: freches Lтcheln)

hloupý
hloupoučký
nКhlouplý
p ihlouplý

≈
≈
≈
≈

měkký
nКměklý
měkoučký
měkounký

≈
≈
≈
≈

weich
weich, angeweicht
weich, bequem, drall, so weich, wuschelig und weich
federweich, weich und zart

modrý
modroučký
modrounký
zКmodrКlý

≈
≈
≈
≈

blau
Лlтulich
dünnes Лlтuliches (RКuchЛКnd),
Лlтulich, Лlau

pitomý
pitomoučký
p ipitomělý

≈
≈
≈

dumm (naprostá většina), Лlöd
dummer Кlter, dümmlich
(protějšky nedoloženy)
ein Лißchen duslig, einfтltig, Лlöd КlЛern, idiotisch, dumm, stumpfsinnig

Лlöd/Лlödsinnig, dumm, dтmlich, idiotisch
töricht, (echt) КlЛern, dumm
Лlöd, idiotisch, dumm, Лlödsinnig, КllerЛlödeste

Adjektivum pitomý ≈ dтmlich se užívá jednoznačně spíš derogativně (1):
(1)

Tak jak to chceš, LomЛКrdeť NКjednou, neЛo po kouskпchť Čъm mпm zКčъtť Tvojъ pitomou hlavou,
neЛo huЛou …
Wie willst du's haben, Lombard? Auf einmal - oder stückаeiseť Womit soll ich КnfКngenť Mit deiner
dтmlichen Birne, deinem MКul… (Konsalik: Hвpnotizцr)

Naopak pitomoučký je v kontextu zapojeno jednoznačně meliorativně. Dokládají to zapojení
do nejčastějších doložených vazeb pitomoučký jКko štěně, pitomoučkп tКЛulkК, pitomoučkп
zlКtп muškК, lehce pitomoučkц věci. A také v (ironických) sděleních (2)Ľ že si adresát
nepočíná správně:
(2)

Protože jsi pitomoučký, opravdu pitomoučký.(Lyndseyová: ZКmilovКný ničemК)
Tв seš úplně hloupoučkej, pitomoučkej, dušičko. (Škvorecký: TКnkový prКpor)

≈ rot, Лlutrot, kreЛsrot, hochrot, glühendes Rot
rudý
nКrudlý
≈ rötlich, rot
ruďoučký ≈ (protějšky nedoloženy)
zКrudlý
≈ gerötet, rot
Lexikální divergence mezi češtinou a němčinou červený/rudý ≈ rot bývá p eklenuta takĽ že
barvě rudý odpovídá v němčině rot [červený] plus nějaký intenzifikátor ‒ buď determinant ve
složenině (blutrot, krebsrot) nebo p ívlastek (glühendes Rot)
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růžový
růžovoučký
nКrůžovělý
zКrůžovělý

≈
≈
≈
≈

rosa, rosafarben, rosarot, rosig
rosig, mit rosa Teint
rosКfКrЛen, rosК, rosig, rötlich
rosig

sladký
nКslпdlý
slКďoučký
slКďounký

≈
≈
≈
≈

süß
süßlich
honigsüß, lieЛer (Jeremy)
heuchlerisch (ironie)

≈
blind
slepý
slepoučký
≈
(protějšky nedoloženy)
nКsleplý
≈
(protějšky nedoloženy)
p isleplý
≈
halbblind, fast blind
Deminutivum slepoučký je doloženo jen v korpusu SYN 2013 (3).
(3)

Mъsto Лrejlъ mu zКvěsili na slepoučké Кugle dvц dětských vlпčků - s tvrzenъm, že mu Кugle stejně Лrzo
vвjedou z důlků, tКk КЛв měl tu p eprКvu lКcinějšъ. (Lidové noviny - Literární novinyĽ č. 23/1řř1)

tlustý
tlus oučký
tlus ounký
p itloustlý
zКtloustlý

≈
≈
≈
≈
≈

dick, fett
krтftig, ziemlich dick
(protějšky nedoloženy)
beleibt
(protějšky nedoloženy)

≈
stumpf, dumpf
tupý
tupoučký
≈
(protějšky nedoloženy)
p ituplý
≈
(protějšky nedoloženy)
Adjektivní deminutivum tupoučký se užívá zjevně jen ve smyslu „hloupý“. Pouze jeden
doklad (4) označuje „neostrost“ p edmětuĽ ovšem i zde je ho užito metaforicky a evaluativně.
(4)

… neЛo film, v němž Лвlo mъrně cъtit osten kritikв vlпdnoucъ filosofie vlпdnoucъho režimu, p irozeně
jen docela tupoučký ostýnek, vвchvпlilК kritikК už pro ten ostýnek, do neЛe,… (Zábrana: VrКždК
v zКstoupenъ)

Spojení tupoučkп seker(k)a či jiný p edmětĽ u něhož je žádoucíĽ aby byl ostrýĽ by taktéž
vytvá elo ironiiĽ pop . afekt.
zelený
zelenКvý
zelenkКvý
nКzelenКlý
zeleňoučký
zКzelenКlý

≈
≈
≈
≈
≈
≈

grünn, Green (v názvech)
grünlich
ЛlКßgrün, zКrtgrün
grünlich, gelЛgrün
(protějšky nedoloženy)
moosЛegrünt
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zlatý
zlКtКvý

≈
≈

nКzlпtlý

≈

zlКtičký
zlК oučký
zlК ounký

≈
≈
≈

golden, goldig, Gold~ (v kompozitech)
golden (drtivá většina), goldfarbig, goldfarben
golden, grüngolden, rotgold (– většinou kompozitum s nějakou jinou
barvou)
(protějšky nedoloženy)
(protějšky nedoloženy)
(protějšky nedoloženy)

≈
rothККrig, rot, rötlich (z .)
zrzavý
nКzrzlý
≈
rötlich (naprosto p evažuje), rotblond, rothaarig
(protějšky nedoloženy)
p izrzlý
≈
(protějšky nedoloženy)
zrzКvoučký ≈
Adjektiva p izrzlý a zrzКvoučký (5) jsou velice slabě zastoupena i ve sdruženém korpusu SYN
2013.
(5)

„BКЛi, p edstКv si, že mпme ko пtko! Je nпdherný, zrzavoučký!“ vвk iknu nКdšeně hned ve dve ъch, …
(V. Kabátová: Tenhle kluk je můj!)

žlutý
žlutКvý
nКžloutlý
žlu oučký, žlu ounký (z .)
p ižloutlý
zКžloutlý

≈
≈
≈
≈
≈
≈

gelb
gelblich, gelb
gelblich
goldblond, goldgelb, nebo jen blond
(protějšky nedoloženy)
vergilbt
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3.5 Poznámky k adjektivním modifikacím
Některé sufixy (-Кvý/-kКvý) a cirkumfixy (na-lý, p i-lý, zК-lý) mají jistě funkci umenšující či
redukující míru. Chybí jim však emotivní náboj (pozitivníĽ negativní nebo ironická konotace).
Za jednoznačná deminutiva je považovat nelzeĽ nemají evaluativní charakter.
I u adjektiv se zeslabujícími sufixy platí teze o frekvenci: tvar se zeslabujícím sufixem mívá
frekvenci nižší než základ.
Skutečná adjektivní deminutiva tvo í jen sufixy s evaluativní hodnotou. Jsou uvedeny na
následující stránce v tabulce 31. V následujících kapitolách bude věnována pozornost pouze
jim.
Adjektiva s evaluativními sufixy běžně netvo í stupně. Známý je p edevším jazykolam
nej(ne)kulК oulinkКtějšъ, v korpuse SYN 2013 je díl doloženo nejmrňКvoučkК ulinkКtějšъ.

3.6 Deminutivní řady adjektiv
ad je mnohem méně než u substantiv. Doloženy jsou jen následující tvaryĽ p ičemž některé
z nich jsou v korpusu SYN 2013 velmi slabě zastoupené tvary (označeny zkratkou z .
v závorce).
čistý
droЛný
krпtký
k ehký
lehký
mКlý
slКЛý
tenký
úzký

čis ounký/čis oučký
čistulinký/čis oulinký (z .) /čis ulinký (z .)
droЛounký/droЛoučký/droЛňoučký/droЛničký (z .) droЛoulinký
krКtinký/krК ounký/krКtičký/krК oučký
krК oulinký (z .)
k ehoučký/k ehounký
k ehoulinký(z .)
lehounký/lehoučký
lehoulinký
maličký/mКlinký/mКlounký/mКloučký mКlinkКtý/mКlilinký/mКlininký/mКliličký (z .) / mКloulinký
(z .)
slКЛoučký/slКЛounký
slКЛoulinký
tenoučký/tenounký/teninký/teničký
tenoulinký/tenouninký (z .)
uzoučký/uzounký
uzoulinký

3.7 Frekvence adjektivních deminutiv
Mezi evaluativními sufixy adjektiv se jako témě univerzální jeví -oučký, který je doložen u
většiny deminutiv. Četnost jednotlivých deminutivních sufixů adjektiv je uvedena v tabulce
31. Čísla jsou pouze orientační a p edstavují počet slovĽ která těmito prost edky tvo í
deminutiva.
-oučký
-ounký
-ičký
-inký
-oulinký
-ininký
-iličký
-ilinký

108
41
16
12
10
1
1
1
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-ouninký
-inkatý
-ulinký

1
1
1

Tabulka 31: Četnost prost edků tvorby adjektivních deminutiv

ZjištěníĽ že sufix -oučký tvo í nejvíc různých adjektivních deminutivĽ částečně odporuje tezi,
že p i tvorbě deminutiv je zjevná tendence používání sufixů s p edními hláskami (srov.
Dressler / Merlini Barbaresi 1994:93, Jurafsky 1996:570, i zde v závěru práce). Tyto ikonické
vlastnosti má mezi adjektivními deminutivními sufixy p edevším -ičký. Tento sufix je sice
zastoupen pouze u šestnácti lexémůĽ avšak frekvence deminutiv s -ičký je nesrovnatelně vyšší
než deminutiv s -oučký nebo -ounký (srov. tabulka 32).
Frekvenční údaje v následující tabulce jsou uvedeny v absolutním počtu (sloupec „počet“)
v korpusu SYN 2013 a v poměrném počtu výskytů na 1 milion pozic ve vyváženém korpusu
syn 2010 (sloupec „i.p.m.“). Rozdíl mezi výskyty v korpusu SYN 2013 a syn2010 jsou pouze
u prvního deminutiva (mКličký). Jinak jsou si hodnoty velmi podobné ve všech korpusech
(kontrolně: syn2000Ľ 2005Ľ 2010 a celý SYN 2013).
Adj. dem.
mКličký
mlКdičký
mКlinký
stК ičký
krКtičký
kКždičký
mКlinkКtý
droЛounký
slКЛoučký
lehounký
hezoučký
prostinký
chudičký
droЛoučký
tenoučký
uzoučký
tenounký
lehoučký
uzounký
čis ounký
mlКdinký
slКЛounký
kulК oučký
celičký
tichounký
měkoučký
hloupoučký
hezounký
miloučký
krК oučký
k ehoučký
slКďoučký
sКmotinký
nizoučký
růžovoučký
krКtinký
heЛounký

počet
10086
7362
4596
4005
3250
2089
1445
1197
950
917
892
652
643
628
590
569
562
560
536
399
394
367
317
257
224
208
207
191
190
178
177
176
158
140
140
126
123

jemňoučký
uЛohoučký
Лěloučký
teploučký
štъhlounký
heЛoučký
teninký
huЛeňoučký
krК ounký
mlКďounký
tichoučký
hlКďounký
k ehounký
Лělounký
světlounký
tlus oučký
jemňounký
slКďounký
mКlilinký
mlКďoučký
pitomoučký
čis oučký
iďounký
žlu oučký
měkounký
jednoduchoučký
jedinký
hlКďoučký
droЛoulinký
skromňoučký
Лleďoučký
útlounký
prostičký
neviňoučký
plničký
milounký
nizounký
červeňoučký

i.p.m.
16,3
4,8
2,8
2,4
1,8
0,78
0,5

0,4
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114
110
107
106
103
96
86
85
83
80
79
76
76
73
73
73
70
70
64
64
64
62
62
60
58
54
52
50
49
47
44
43
38
36
34
33
33
31

0,03
0,04

tenoulinký
31
něžňoučký
mrňКvoučký
27
slКЛoulinký
pěkňoučký
26
lehoulinký
Лleďounký
24
čerstvoučký
hodňoučký
24
pomКloučký
ЛlЛoučký
23
světloučký
mъrňoučký
23
zeleňoučký
nКivňoučký
23
uzoulinký
zlКtičký
23
Лlizoučký
iďoučký
22
mКlounký
teplounký
21
pros oučký
chКЛoučký
20
roztomiloučký
chuďoučký
20
Tabulka 32: Frekvence adjektivních deminutiv (Zdroj: průnik korpusů ÚČNK)

20
20
18
14
14
14
14
13
11
11
10
10

0,01

Abecední azení
V korpuse SYN 2013 je doloženo celkem 173 adjektivních deminutiv . Základy jsou azeny
abecedně. Deminutivní tvary (pakliže jich je víc než jeden) jsou uvedeny pod sebou podle
frekvence. Poznámkou z . v závorce jsou označena deminutiva s minimální frekvencíĽ tj. do 3
dokladů (včetně) v korpusu SYN 2013.
bílý

blbý
bledý
blízký
brzký
celý
čerstvý
červený
čistý

dobrý
drahý
drobný

drzý
hebký
hezký
hladký
hloupý
hodný
hubený
chabý

Лěloučký
Лělounký
ЛlЛoučký
Лleďoučký
Лleďounký
Лlizoučký
Лrzičký (z .)
celičký (z .)
celoučký (z .)
čerstvoučký
čerstvounký (z .)
červeňoučký
čis ounký
čis oučký
čistulinký
čis oulinký (z .)
čis ulinký (z .)
doЛroučký
drКhoulinký (z .)
droЛounký
droЛoučký
droЛoulinký
droЛňoučký
droЛničký (z .)
drzoučký (z .)
heЛounký
heЛoučký
hezoučký
hezounký
hlКďounký
hlКďoučký
hloupoučký
hloupounký (z .)
hodňoučký
huЛeňoučký
huЛeňounký (z .)
chКЛoučký

chladný
chlupatý
chudý

chytrý
jediný
jednoduchý
jemný
každý
krпsný
krпtký

krutý
k ehký
k upavý
kulatý
kyprý
laciný
lehký
malý

chlКďoučký (z .)
chlupК oučký (z .)
chudičký
chuďoučký
chudinký
chвtroučký
jedinký
jednoduchoučký
jemňoučký
jemňounký
kКždičký
kКždinký (z .)
krпsňoučký (z .)
krКtičký
krК oučký
krКtinký
krК ounký
krК oulinký (z .)
krutinký (z .)
kru oučký (z .)
k ehoučký
k ehounký
k ehoulinký (z .)
k upКvoučký
kulК oučký
kulК ounký (z .)
kвproučký (z .)
lКciňoučký (z .)
lehounký
lehoučký
lehoulinký
mКlinkКtý
mКličký
mКlinký
mКlilinký
mКlounký
mКlininký
mКloučký
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mechový
měkký

milý
mírný
mladý

modrý
mrňavý
nпdherný
nahý
naivní
nepatrný
nepěkný
nevinný
něžný
nízký
nový
odporný
ohavný
ošklivý
pěkný
pitomý

mКliličký (z .)
mКlinký (z .)
mКloulinký (z .)
mechovoučký (z .)
měkoučký
měkounký
měkkoučký
měkkounký
miloučký
milounký
mъrňoučký
mъrňounký (z .)
mlКdičký
mlКdinký
mlКďounký
mlКďoučký
mlКdoučký (z .)
modrounký
modroučký
mrňКvoučký
mrňКvounký (z .)
nпdherňoučký (z .)
nКhoučký (z .)
nКivňoučký
nepКtrňoučký
nepěkňoučký (z .)
neviňoučký (z .)
něžňoučký (z .)
něžňounký
nizoučký
nizounký
novoučký (z .)
odporňoučký (z .)
ohКvňoučký (z .)
ošklivoučký (z .)
pěkňoučký
pitomoučký

plКtňoučký (z .)
slКďoučký
sladký
slКďounký
plničký
slepoučký) (z .)
slepý
pomКloučký
pomКlinký (z .)
smutňoučký (z .)
smutný
prКchudičký
(z
.)
snКdňoučký (z .)
prachudý
snadný
primitivňoučký
(z
.)
stК ičký
promitivní
starý
stКroučký
prostinký
prostý
prostičký
st ъЛrňoučký (z .)
st íbrný
pros oučký
st ъЛrňounký (z .)
(pr Кvoučký)
studeňoučký (z .)
prťavý
studený
(pr Кvounký)
suchoučký (z .)
suchý
(fr Кvoučký)
svК oučký (z .)
svatý
(p euЛohoučký)
p eubohý
světloučký
světlý
(p ъjemňoučký)
p íjemný
světlounký
rovňoučký (z .)
rovný
šedivoučký
šedivý
rozkošňoučký (z .)
rozkošný
šikmoučký (z .)
šikmý
roztomiloučký
roztomilý
špinКvoučký (z .)
špinavý
ruďoučký (z .)
rudý
š Кstňoučký (z .)
šťastný
růžovoučký
růžový
š КvňК oučký (z .)
šťavnatý
iďounký
ídký
štъhlounký
štíhlý
iďoučký
štъhloučký
sКmotinký
samotný
tenoučký
tenký
skromňoučký
tenounký
skromný
skromničký
teninký
skromňounký (z .)
tenoulinký
teničký
skrovničký
skrovný
tenouninký (z .)
skrovňoučký (z .)
teploučký
teplý
slКЛoučký
slabý
teplounký
slКЛounký
slКЛoulinký
tichounký
tichý
Tabulka 33: P ehled adjektivních deminutiv a jejich základů
platný
plný
pomalý

tlustý
trpělivý
tučný
tupý
ubohý
útlý
úzký
veselý
vetchý
vlahý
vlažný
volný
voňavý
výborný
zdravý
zelený
zhnusený
zlatý
zrzavý
živý
žlutý

tichoučký
tlus oučký
tlus ounký
trpělivoučký (z .)
tučňoučký (z .)
tupoučký (z .)
uЛohoučký
útlounký
útloučký
uzoučký
uzounký
uzoulinký
veseloučký (z .)
vetchoučký (z .)
vlКhoučký (z .)
vlКžňoučký (z .)
volňounký (z .)
voňКvoučký
výЛorňoučký (z .)
zdrКvoučký (z .)
zeleňoučký
zhnuseňoučký (z .)
zlКtičký
zlК oučký (z .)
zlК ounký (z .)
zrzКvoučký (z .)
živoučký (z .)
žlu oučký
žlu ounký (z .)

3.8 Sémantika adjektivních deminutiv
Obecně lze íctĽ že adjektivní deminutiva se tvo í p edevším od p ídavných jmen
vyjad ujícíchĽ že je něčeho málo: „malý rozměr“ (krпtký, mКlý, nъzký)Ľ „malá síla“ (slКЛý,
chКЛý)Ľ „malý věk“ (mlКdý, nový)Ľ „malé jmění nebo obsah“ (chudý, prostý)Ľ „malá hustota“
( ъdký) nebo „malá hlasitost“ (tichý) či „malá rychlost“ (pomКlý). Mimo těchto také od
několika jinýchĽ kde lze malou míru hledat jen podmínečně (adjektivum hloupoučký může
znamenat „málo inteligentní“Ľ spíš se tím ale vyjad uje shovívavost nebo opovržení). A právě
u těchto je p edevším zjevná evaluativní povaha deminutiv. Hodnocení deminutivním
adjektivem bývá p evážně pozitivní. Vyjad uje se jimi p íjemný rozměrĽ vzhled, povaha atd.,
ale i empatie (stК ičký)Ľ někdy se používají k eufemizace či bagatelizaci (ošklivoučký).
Mezi adjektivní deminutivy se rýsují následující sémantické skupiny ( azeno podle četnosti
v korpusuĽ kterou určuje absolutní frekvence jednotlivých deminutiv v korpusu syn2010 a
počet různých deminutivních tvarů.
Oddíl
abs. počet konkordancí počet lexémů index po adí
1. Rozměr
9110
32
2,9152
2. Vzhled
1927
39
0,75153
3. Stá í
8599
8
0,68792
4. Barvy
601
22
0,13222
5. Povaha
495
21
0,10395
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6. Taktilní vjem
7. Jmění
8. Komplexnost
9. Síla
10. Inteligence a int. náročnost
11. Chuť
12. Zvuk
13. Svěžest
14. Hustota
15. Vzdálenost
16. Teplota
17. Cena
18. Rychlost

510
1147
623
481
162
62
83
34
36
13
4
3
2

Tabulka 34: Adjektivní deminutiva podle sémantiky

17
7
12
5
8
8
3
4
2
2
3
2
2

0,0867
0,08029
0,07476
0,02405
0,01296
0,00496
0,00249
0,00136
0,00072
0,00026
0,00012
0,00006
0,00004

Rozdělení by samoz ejmě mohlo být jiné. Nabízí se návaznost na sémantické vymezení
Čermákovo (2010:16Ř-16ř). Deminutiva se však tvo í jen od poměrně malého počtu adjektiv.
Jedná se tedy o pokus tuto malou výseč zmapovat ze sémanticko-pragmatického hlediska.
Některé kategorie se částečně p ekrývají (nap . rozměr a vzhled) a jsou různě velké. Za azení
deminutiv do jednotlivých kategorií je založeno na jejich typickém okolí (zjištěno kolokační
analýzou nebo p ímo z konkordancí). Za azena jsou všechna adjektivní deminutiva doložena
v korpusu SYN 2013.

3.8. Rozměr
Tato nejfrekventovanější adjektivní deminutiva p edevším zdůrazňují „malý rozměr něčeho“,
včetně hmotnosti. Pojí se vesměs s konkrétyĽ z ídka s abstrakty.
( azení abecedně podle základuĽ pak podle počtu výskytu deminutiv)
drobný → drobounký, droboučký, droboulinký
drobounký: kКpičkК, čпstečkК, zrnъčko/zrnko, krвstКlek, jehličkК
droboučký: kКrКfiпtek/kvъtek, lъstek, pКvouček, šupinkК, holпtko atd.
Tvar droЛounký je častější než droЛoučký.
droboulinký: stejně jako droЛoučký
Tvary drobničký a drobňoučký se témě nevyskytují.
krпtký → kratičký, kraťoučký, kratinký, kraťounký, kraťoulinký
Vysoce p evažuje krКtičký. Tvary krК oučký a kratinký mají podobnou frekvenci.
Relativně ídké je krК ounký. Kolokační partne i jsou celkem podobní: nápadně často
se vyskytují ve spojení s oděvem a st ihem vlasů.
kratičký: sukýnkК/sukцnkК, minisukně, šortkв, kКpitolkК, sest ih, okКmžik, intermezzo,
prost ih, odmlkК, zпЛlesk, šlofъček, zprпvičkК
kraťoučký: minisukně, sukýnkК, krК пskв, šortkв, ježeček (st ih vlasů)Ľ frontičkК,
dopъsek, pКuzičkК, člпneček
kratinký: sukýnkК, sukničkК, košilkК, mikпdo (st ih vlasů)Ľ mženъ, hvъzdnutъ, zпstup,
rozestup
kraťounký: sukýnkК, sukцnkК, sukně, tričko, šКtв, sest ih, ježek (st ih vlasů), vlas,
pidipohпdkК, čпrkК
kraťoulinký: (z .) sukně
malý → maličký, malinký, malinkatý, malilinký, malounký, mКliličký, mКlilinký, mКloulinký
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maličký: pКcholъček, ostrůvek, zemičkК, krůček, kuchвňkК, štъrek, chвЛičkК, vesničkК,
kousъček, človъček, ku пtko, dъrkК, pokojъk, roličkК, gКrsonkК, vъskК, krпmek, kousek,
postКvičkК
malinký: kousъček, krůček, chвЛičkК, človъček, čпstečkК, zemičkК, Лвteček, vesničkК,
dъrkК, mъstnůstkК, jisk ičkК, roličkК, domeček, trhlinkК, ptпček, pokojъk, chudinkК,
Лrouček, mužъček, pвtlъček, světýlko, krпmek, stКdiяnek
malinkatý: kousъček, souprКvičkК, letКdцlko, nesouměrnost, kresЛičkК, květпk, škvъrkК,
Лвteček, roličkК, Лrouček, prostůrek, chýškК, morčпtko, krcпlek, zlomeček, človъček,
podvůdek, somЛrero, čпstečkК, ďпЛlъk, mrКveneček, prdelkК, očičko
malilinký: chvilinkК, zosoЛněnъ, kousъček, zКjъček, židličkК, chвЛičkК
malounký: zКvпhпnъ, městečko, zd ъmnutъčko
Další deminutiva od mКlý: mКliličký, mКlilinký a mКloulinký jsou v psaném jazyce
velmi slabě zastoupena.
lehký → lehounký, lehoučký, lehoulinký
Deminutivum lehounký je o něco běžnější než lehoučkýĽ kolokační partne i jsou velmi
podobní.
lehounký: vпnek, pъrko, letКdцlko, šifon, župпnek, vět ъk, pe ъčko, pпpě ъ, mrКzenъ,
šКtečkв, КnulovКný, melКncholie, chmý ъ, zКchvěnъ, КnekdotkК, nКdýchКný,
nКšlКpovпnъ, šifonový, zпvoj
lehoučký: (jКko) pъrko, chmý ъ, ševelenъ, pпpě ъ, miniКturkК, š ouch, klus, nКhozenъ,
popěvek, vпnek, spodničkК, vět ъk, opКr, oЛlпček, šКtičkв
lehoulinký: pъskпnъ
mrňavý → mrňavoučký, mrňavouký
Deminutivum od mrňavý je většinou jen mrňavoučký: mъstnůstkК, zКhrпdkК, stoleček,
stroupeček, proЛlцm (spíš ironicky). Konkurenční tvar mrňКvounký je na úrovni
okasionalismu. Doloženo: mrňavounký Děčъn.
nepatrný → nepatrňoučký
nepatrňoučký: (p edevším abstraktně) mrknutъ, zpest enъ
nízký → nizoučký, nizounký
nizoučký (běžnější než nizounký): trКvičkК, stoleček, kmъnek, plůtek, ke ъk, zъdkК,
stoličkК, podpКtek, stolek, ostrůvek, strop, chКlupК, trпvК, nпjem, (Лodovц) hodnocenъ,
kurs (měnв)
nizounký: ke ъček, povlКk, stoličkК, zъdkК, stolek, domek
prťavý → prťavoučký, prťavounký
prťavoučký (pokudĽ tak p edevším toto): h iště, zemičkК (myšleno většinou
Československo)
prťavounký je na úrovni okasionalismu; doloženo: pr Кvounký hovъnko.
úzký → uzoučký, uzounký, uzoulinký
Oba tvary uzoučký a uzounký mají velice podobnou frekvenci i kolokační partnery:
srpek měsъce/slunce (p i zatmění)Ľ proužek mo e, skif (zdůrazněna vratkost plavidla)
nebo kпdr (zdůrazňuje povzdech nad nedostatečným počet (dobrých) hráčů v týmu)
uzoučký: srpek, tunýlek, proužek, skif, kКňon, pпsek, mostek/můstek, pКprsek, průchod,
koridor, oЛzor, kпdr, pпs, pruh, chodnъk, vchod, kКnпl
uzounký: srpek, knъrek, proužek, pokojъk, potůček, viКdukt, pruh, kпdr, pпs, pКs,
slunce, mo e, světlo, prostor, měsъc, země
uzoulinký: proužek mo e, most
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Poznámka k deminutivům hodnotícím rozm r
Není to skupina četná do počtu různých lexémůĽ zato velmi silně frekventovaná. U
adjektivních augmentativ je to podobněĽ jen s tím rozdílemĽ že kvantifikaci rozměru obstarává
většina adjektivních augmentativ. Těch je v češtině totiž velmi málo (srov. odd. 3.8.20).
Deminutiva v této kategorii se vesměs pojí s deminutivními substantivy (1)Ľ (2) a také
p íklady výš.
Konkurence tvarů
Pokud je deminutiv od jednoho základu vícĽ expresivnějšíĽ tedy „deminutivnější“ jsou s tvary
s -č-: mКličký (vedle mКlinký); nizoučký (vedle nizounký). V jejich okolí jsou často
substantivní deminutiva (i druhého stupně).
Jejich opozita netvo í zpravidla deminutivum. Odporuje tomu jejich sémantická povaha:
krКtičký x *dlouhoučký/dlouhičký. Právě tato opozita tvo í gros českých augmentativ:
krпtký → krКtičký x dlouhý → dlouhКtпnský
mrňКvý → mrňКvoučký x oЛrovský → oЛrovitпnský
Spojení s deminutivem substantiva se používají i k naznačení ironie (1) nebo k zintenzivnění
(2) - zde poměru k jiným uvedeným zemím.
(1)

… neЛo film, v němž Лвlo mъrně cъtit osten kritikв vlпdnoucъ filosofie vlпdnoucъho režimu, p irozeně
jen docela tupoučký ostýnek, vвchvпlilК kritikК už pro ten ostýnek, do neЛe,… (Zábrana: VrКždК
v zКstoupenъ)

(2)

„Vъm , že Československo je prťavoučkп zemičkК někde mezi Německem К Ruskem,“ ekne docelК
sprпvně jednК z mlКdých studentek… (Lidové noviny)

3.8.2 Vzhled
Částečně se kryje s charakteristikou povahy (zde nap . čis ounkп seceseĽ dále rozkošňoučký).
Je možné vymezit další subkategorie podle rozměrůĽ čistoty a obecné charakteristiky.
Deminutivum má většinou funkci amplifikační nebo eufemizační.

3.8.2.1 Vzezření rozměrově
hubený → hubeňoučký, hubeňounký
hubeňoučký: tělъčko, človъček, klučinК, ЛlondýnkК, děvčпtko, sest ičkК, modelkК,
Twiggy
huběňounký: nožičkв
kulatý → kulaťoučký, kulaťounký
kulaťoučký: šedesпtnъk, mužъk, človъček, stК ъk, pКr пk, hospodský, postКvičkК,
chlКpъk, mКzlъk; tvп ičkК (méně často tvп ), Л ъško, zКdeček
P edevším se charakterizuje tvar postavy nebo její část. Dále pak i rostliny: jКЛlъčko,
ЛrКmЛůrek nebo i obnos: kulК oučkп sumičkК.
kulaťounký: v korpuse syn doloženo jen jednou (4)
(4)

„Moje tělъčko nejdrКžšъ! Proč jsem je ztrКtilК, proč nehКjп stпle vedle mneť TК krпsnп, plnп lýtečkК, tК tvrdп, chlupКtп stehýnkК, ten kulaťounký zКdeček, snědlК Лвch jej hned.“

Vzhledem k tomuĽ že se jedná o starší text (Ladislav Klíma: Velký romпn) a jen jeden
doklad, mohlo by kulК ounký ustupovat mezi archaismy. Na rozdíl od kulК oučký není
doloženo ani v mluvených korpusech češtiny.
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rovný, šikmý → rovňoučký, šikmoučký
Deminutiva rovňoučký, šikmoučký se vyskytují jen v jednom textu (Kožmín: Obtisky)
(7) ProЛouzъm se do Лezmeznцho sněženъ tКk Лezvětrně rovňoučkého.
Ještě že pКdп dětský snъžek šikmoučký.
Jedná se spíš o ideolektální tvary v běžné mluvě nepoužívané.
štíhlý → štíhlounký → štíhloučký
štíhlounkп: (jako proutek), ЛlondýnkК, děvčпtko, dъvenkК, krпskК, modelka, holka
štíhloučkп: dъvkК, holčinК; GпЛinК/IvetК je štъhloučkп
Obě deminutiva vesměs ve spojení s označením ženyĽ jen výjimečně muže (štъhlounký
kumpпn) a zcela ojediněle věci (štъhlounký noteЛook)
tlustý → tlusťoučký, tlusťounký
tlusťoučký (většinou) / tlusťounký (málo): p edevším ve spojení se zví aty: sviš ,
prКsпtko, (domпcъ) mКzlъček. Občas klasifikují i člověkaĽ pak p edevším muže
(tlus oučký pпn, stК ъk, Evžen)Ľ pop . dítě (tlus oučkц mimino)Ľ naprosto výjimečně
ženu (Ř):
(8)

Muži jsou většinou velmi tmКvц pleti К nosъ tвpickц nъzkц čepičkв nК hlКvпch. Ženв jsou ЛКculКtц Кž
tlusťoučké, nК hlКvпch mКjъ oЛvвkle ЛКrevnц šпtkв.

tenký → tenoučký, tenounký, tenoulinký/tenouninký, teničký
tenoučký/tenounký: lehce p evažuje tenoučký. Rozdíl mezi nimi není ani v kolokacích
(tenoučkп/tenounkп vrstvičkК, vlпsek, truЛičkК, prКmъnek, jehličkК, proužek), ani
v distribuci (viz také odd. intenzita síly). Dokonce se u obou dá pozorovat shodný
pozvolný pokles výskytů od r. 1řř1 do 200ř (syn 2010).
Tvary tenoulinký/tenouninký a teničký se vyskytují naprosto výjimečně.
útlý → útlounký, útloučký
útlounký, útloučký: útlounký je častější. Mají shodnou distribuci i kolokační partnery:
útlounkц, útloučkц knъžkв/knъžečkв, svКzeček, Лrožurв, Лooklet, teбt. Velmi z ídka se
užívá ve spojení s označením osoby: útlounkп studentkК. Signifikantnější je užití ve
spojení s částí těla: útlounký pКs, tvп , hruď.

3.8.2.2 Vzezření podle čistoty
čistý → čisťounký, čisťoučký, čis oulinký/čis ulinký
čisťounký: voděnkК, (jКko) klъckК, stК eček, stК enkК, zпstěrК, pвžКmo, ЛКzпrek,
eznictvъ, kuchвňkК, secese, pe inК, košile, КsfКlt, ple , toКletК, městečko
čisťoučký: (К) voňКvoučký (jako součást predikátu)Ľ dětičkв, kočičkК, domeček, vzduch
Deminutivum čis ounký je běžnější a zjevně se používá na rozdíl od čis oučký častěji
v p eneseném významu ve smyslu „dokonalý“ (styl): čis ounký zvuk, čis ounkп secese.
V podobných spojeních se čis oučký nevyskytuje.
Z ídkavé tvary: čisťoulinký zvuk, WC; čisťulinkп voda
Substantivum, s nimž se pojíĽ je často taktéž deminutivumĽ pokud se dá utvo it:
voděnkК, klъckК, stК eček, stК enkК, městečko. Některá substantiva jsou však zjevně
limitována. Nap . eznictvъ, secese, КsfКlt jsou zastoupena jen v základním tvaru
(deminutiva netvo í).
špinavý → špinavoučký
špinavoučký: v korpuse syn je jen jeden doklad (3). Ten vystihuje evaluativní povahu
užívání deminutiv.
(3)

Dear dirty Dublin -Špinavoučký DuЛlin ve výstižnцm českцm p eklКdu Aloвse SkoumКlК.
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3.8.2.3 Vzhled podle obecné charakteristiky
V zásadě může být a) pozitivní a b) negativní. Deminutiva se tvo í od adjektiv vystihujících
pozitiva: krпsný, nпdherný, rozkošnýĽ mohou být ale i u negativ: nepěkný, odporný, ohКvný,
ošklivý, suchý (o osobě)Ľ kde fungují většinou ironicky. Frekvence všech je slabá.
a) Pozitivní
hezký → hezounký, hezoučký
hezounký: ečičkв/lež (ironicky), tvп ičkК, děvenkК, klouček, hnъzdečko, dceruškК,
zКjъček, ЛlůzК, dъvenkК, dě пtko, očko, ЛlondýnkК, děvčпtko, holčičkК, pКnenkК, domek
hezoučký: služtičkК, tvп ičkК, slečinkК, věcičkК, roztomilý К hezoučký (jako součást
predikátu)Ľ mКličký К hezoučký, chlКpeček, holčičkК, stromeček, princeznК
Obě deminutiva mají velice podobnou frekvenci. Tvar hezounký se používá také
ironicky: hezounký ečičkв, hezounkп lež.
krпsný → krпsňoučký
krпsňoučký: užívá se velice slabě a spíš ve stylizaci až do afektované eči (ř).
(9)

Už jen ten nпzev - povКžte, jКk je jemný, heЛoulinký. No К sКmotný p ъЛěhť Ten je krпtký, krК oučký,
Кle krпsný, krпsňoučký. Nпš čtв letý Edъk ho jednou odpoledne, prost ednictvъm medovцho hlКsu svц
mКminkв, celý zhltnul…

nпdherný → nпdherňoučký
nпdherňoučký: deminutivy se v (10) stupňuje napětí k závěrečnému zvratu výpovědi.
(10)

Po vъkendovým vКndru se celъ špinКvъ К upocenъ vrпtъte domů К těšъte se hlКvně nК tu krпsně teploučkou
vodičku ve vКšъ kulК oučký nпdherňoučký vКničce К rodinК vпm oznпmъ, že neteče vodК.

Funkce však mohou být i jiné (chybějí však doklady).
pěkný → pěkňoučký
pěkňoučký: málo dokladů:
(5)

„Jů, tв jsi nпš mКlej klКsКveček, viďť“ A zКčne vrkКt. „No tв si pěkňoučkej chlКpečet, viďť“ Tedв
vzdor kýčovitцmu ňuňпnъ to ЛвlК chvъle docelК zКjъmКvп.

(6)

Ale okrпst stпt nК dКnъch nechtěli. Šlo prostě jen o utКjenъ sponzorů. - Jak pěkňoučkп ЛпchorkК.
TКkových se Лěhem p elъčenъ určitě oЛjevъ celп КdК.

Vedle (p e)mazlivého užití (5) se může použít i ironicky (6).
rozkošný → rozkošňouočký
rozkošňoučký: v (11) se ironizuje pozitivní vztah ke entitě (zví átkům). Hodnocení je
zde tedy spíš negativní.
(11)

Výsledkem Лвlo mКsivnъ p emnoženъ „rozkošňoučkých zvъ пtek“.

I zde bývá často jiná funkce (p edevším pozitivní hodnocení)Ľ chybějí však data.
roztomilý → roztomiloučký
roztomiloučký: psъk, pejsпnek, stvo enъčkoĽ ale i (shovívavěĽ eufemisticky) trumbera
b) Negativní
Velice ídká jsou deminutiva obecně evaluativních lexémů vzhleduĽ pokud se o označované
entitě vyjad ují negativně. Doložena jsou: nepěkňoučký, odporňoučký, ohКvňoučký,
ošklivoučký, suchoučký (suchoučkп cikпnkК). Většina z nich (mimo suchoučký) je navíc
v jednom textu (Korespondence Voskovce a Wericha). Negativně se však užívají i jinak
pozitivně polarizované lexémy (11).
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3.8.3 Stáří
Základní adjektiva označující stá í jsou jen t i: mlКdý, nový, stКrý. Všechna tvo í deminutivaĽ
která se vyskytují relativně hojně.
mladý → mladičký, mladinký
mladičký, mladinký mají stejné kolokační partnery. Pojí se nejčastěji s obecnými
označeními osob: dъvenkК, krпskК, milenkК nevěstКĽ zaměstnání: prostitutka/prostitut,
sboristka, tenistkК, zпvodnice, zpěvКčkК, s označením p íslušnosti k národu
ČechošvýcКrkК, RomkКĽ vlastními jmény atd. (Po adí je podle frekvence kolokátorů
sestupně). Právě na spojeních s vlastními jmény je vidět jeden drobný rozdíl
v distribuci: auto i používají (p evážně) buď jen mlКdičký nebo jen mlКdinký. Pohled
na metainformace korpusových textů poukazuje na rozdílu užívání mlКdičký víc u
autorů-mužůĽ mlКdinký spíš u žen. Platí to jak pro české autory (Hrabal: jen mlКdičký,
KriseováĽ ŽídkováĽ ale i Dietl jen mlКdinký)Ľ tak pro p ekladatele.
Markantní je spojení těchto deminutiv p edevším s osobami ženského pohlaví.
nový → novoučký
novoučký: charakterizuje výhradně neživé věci. Nejčastějšími kolokátory jsou: euro,
stroj, st echК, ešus, Лurčпk, sud. Substantiva určovaná deminutivem novoučký sama
deminutivy nebývajíĽ i když jejich deminutiva jsou běžnáĽ resp. možná (Лurčпček,
soudeček aj.)
starý → sta ičký, stКroučký
sta ičkýĽ zcela vzácně staroučký: Pokud lze nepoměrnou frekvenci vůbec porovnávatĽ
tak obě adjektivní deminutiva blíže určují p edevším věci: stКroučkп chКise longue,
stК ičký grКmofon, КerovkК, tКtrovkК, škodovkК, mocnп stvъ aj.Ľ dále výhradně muže:
stК ičký mocnп , hodnostп , Кrcikněz, mКršпl, pКtriКrchК, opКt. Většinou se jedná o
názvy vyšších funkcí. Výjimku tvo í komornъk.
(12)

„TКk jsem se těšilК. Jsem už nК tomto světě p ъliš dlouho К už mě to tКdв skutečně neЛКvъ. Zem ъt prпvě
ve čtvrtek Лв Лвlo fКjn,“ svě ilК se smutně sta ičkп AndulК. Ti, kterým se nepodК ilo zem ъt, vdпt
(oženit), porodit dъtě neЛo cokoliv jinцho, mКjъ dКlšъ velkou šКnci 2. 2. 2222.

Označení ženské osoby (12) není vyloučenoĽ ale je naprosto výjimečné.

3.8.4 Barvy
Adjektivní deminutiva jsou v češtině p edevším od odstínů (a). Od základních barev (b) se
tvo í jen od některých.
Netvo í se:
1) od složených adjektiv barev (*Лleděmodroučký, *světležlu oučký,
*Лъločervenoučký/Лъlo-červenoučký ‒ doklady těchto tvarů nejsou ani na
internetu);
2) od některých barevĽ které jsou v české (ale i obecně evropské) kultu e považovány
za ponuré (viz dál). Deminutiva od černý či tmКvý se zjevně netvo í.
a) Odstíny
bledý → bleďoučký, bleďounký
bleďoučký/bleďounký: o málo častější je Лleďoučký. Z kolokačních partnerů nelze
vyvodit závěry pro nedostatek dat. Z málaĽ co nabízí korpusĽ se rýsuje tendence
užívání Лleďoučký se substantivem v základním (nedeminutivním) tvaru (dъtě světlo,
oЛličej, pКnъ) a v predikátové pozici. Zdá seĽ že má význam spíš umírňovací „slabýĽ
chabý“: Лleďounkп tvп ičkК, dъvenkК, ple .
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světlý → světlounký, světloučký
světlounký, světloučký: častější je světlounký, většinou se nepojí se s deminutivními
substantivy. Nejčastější kolokátory jsou: chmý ъ, ochlupenъ, jъškК, kýЛl, mod , listъ,
vlas, koberec.
b) Základní barvy
Deminutiva jsou doložena od těchto základních barev (abecedně): Лъlп, červenп, rudп, modrп,
růžovп, st ъЛrnп, šedivп, zelenп, zlКtп, zrzКvп, žlutп. Jedná se vesměs o „pozitivněji“
konotované barvy.
Nejsou (nebo velmi slabě jsou) zastoupena deminutiva od fiКlovп, hnědп (hnědoučký ‒ jen na
internetu), šedп a černп.
Konkurence (maximálně však dvou) deminutivních tvarů je doložená od Лъlý (Лěloučký,
Лělounký), modrý (modroučký, modrounký), st ъЛrný (st ъЛrňoučký, st ъЛrňounký), zlКtý49
(zlК oučký, zlК ounký) a žlutý (žlu oučký, žlu ounký)
bílý → běloučký, bělounký
běloučký: snъh, snъžek, kožъšek, ЛlůzК, krпlъček
bělounký: holuЛičkК, lъmeček, vlпskв, kvъtek, pe ъ
Silnější frekvenci má Лěloučký. Mimo snъh nebyly vypočítány shodné kolokace.
P edpokládámĽ že rozdíl v kolokačních partnerech je způsoben p edevším nedostatkem
dat.
červený → červeňoučký
červeňoučký: rКjčпtko, jКЛlъčko, tvп ičkК/tvп . Málo běžné.
rudý → ruďoučký
ruďoučký: nos
Jedná se o velmi vzácné deminutivum ‒ doložen je jen jeden doklad v korpusu SYN
2013 (Koukolík: O nemocech a lidech).
Poznámka k červený a rudý
Čeština je jeden z (mála) jazykůĽ který rozlišuje barvy červený a rudý. (Vedle češtiny ještě
také maďarština: piros, vörösĽ nikoliv však němčinaĽ angličtina nebo p íbuzná slovenština.)
Rozdíly v protějšcích deminutiv u jazykůĽ kde tato dichotomie neníĽ nelze pro nedostatek
korpusových dat odhadnout. U základů je zjevnéĽ že červenп je „méně tmavá“:
česky
n mecky
červený
≈
rot, rötlich
rudý
≈
dunkelrot, blutrot, hochrot, kreЛsrot, glühendes Rot
modrý → modroučký, modrounký
modroučký/modrounký: mají velmi podobné kolokátory: oči, švestičkв, neЛe, stъn
růžový → růžovoučký
růžovoučký je vůbec nejfrekventovanější deminutivum barvy. Celkem to odpovídá i
jazykové ikoničnosti - růžovoučké věci/lidé bývají pozitivně konotovány
s roztomilostíĽ bodrostí atd. Potvrzují to i nejčastější kolokátory: selпtko, prКsпtko,
čunъk, dě пtko, pКnenkК, p пnъčko.
zelený → zeleňoučký
zeleňoučký: nejčastěji trКvičkК/trпvnъkĽ ale také hanlivě o p íslušnících strany
zelených (zeleňoučtъ politikovц)

49

Tvar zlКtičkýĽ který p edstavuje nejčastější deminutivum od zlКtýĽ pat í do odd. 3.Ř.17 Cena.
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zlatý → zlaťoučký, (zlaťounký)
zlaťoučký: nejčastěji o nápojích (zlК oučký ЛourЛon) a jídle (zlК oučkц oЛКlenц mКso
ve fritцze, zlК oučký koЛlъžek)
(zlaťounký jen v p eneseném významu „povahově dobrý“ ‒ viz odd. 3.8.5) Povaha.)
žlutý → žlutoučký
žluťoučký se pojí p edevším s jídlem: ЛпЛovkК, ЛКnпn, knedlъk, sýrĽ dál také žlu oučkц
ku пtko.

3.8.5 Povaha
V širším slova smyslu se jedná p edevším o charakterové vlastnosti osobĽ z ídka také věcí.
P evažují deminutiva od adjektiv charakterizující vlastnosti vnímané vesměs jako pozitivní
(a): hodný, milý, mъrný, nevinný, něžný, skromný, š Кstný, p ъjemný, trpělivý, veselý. V malé
mí e jsou zastoupena i deminutiva od negativních vlastností (b) a to vůči okolí (drzý, krutý)
nebo charakterizující vnit ní rozpoložení (smutný, zhnusený). Je sem za azena i typická
vlastnost věcí (k ehký)Ľ která se ovšem v deminutivních tvarech užívá p edevším k označení
povahy nebo kondice člověka. Deminutiva tyto vlastnosti u pozitivních zesilujíĽ u negativních
naopak spíš zeslabují.
a) Pozitivní povahové rysy
hodný → hodňoučký
hodňoučký: miminko, hlпsek, ženuškК
klidný → klidňoučký
klidňoučký: miminko, manželkК
k ehký → k ehoučký, k ehounký, k ehoulinký
k ehoučký: zdrКvъčko, ЛlondýnkК, nКivkК, dušičkК, vъlКĽ méně často domeček,
porcelпnĽ dál i k ehkп demokrКcie, koКlice, většinК (hlКsů)
k ehounký: asi jen poloviční frekvence k ehoučký; kolokátory má jiné než k ehoučký,
ovšem ze stejného slovního pole: dъvčinК, růžičkК, stК enkК, skleniceĽ p eneseně také
život.
k ehouliný: málo zastoupenoĽ kolokacemi zapadá ale mezi k ehoučký a k ehounký.
Všechna t i deminutiva se vztahují p evážně k charakteristice žen.
milý → miloučký, milounký
miloučký (výrazně p evažuje): čertъk, hlпsek, dě пtko, divКdцlko aj.
milounký: sta enka
Většinou se pojí s deminutivy.
mírný → mírňoučký
mírňoučký: p evážně ve spojení s věcmi mъrňoučký ohýnek, vпneček, změnК kurzu,
reforma
nevinný → neviňoučký
neviňoučký: používá se spíš ironickyĽ v negativním kontextu nК pohled/zdпnlivě
neviňoučkп potvora/ratolest
něžný → něžňoučký, něžňounký
něžňoučký/něžňounký (se stejnými kolokátory): pusinkК, mКminkК, fяrek. Užívají se
také ke zdůraznění protikladu (13).
(13)

P ipКdКl sem si v těch něžňoučkejch kКlhotkпch uhozeně.
DrКculův hrКd je proti tц hrůze něžňounké mъsto.

p íjemný → p íjemňoučký
p íjemňoučký: dпmК, dopis (viz také odd. 3.8.6 Taktilní vjem)
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skromný →skromňounký
skromňounký: jako charakteristika povahy doložen jen tento tvar (skromňoučký viz
odd. 3.8.7 Jmění)
sladký → slaďoučký, slaďounký
slaďoučký (mírně p evažuje): mКzlъček, kočičkК
slaďounký: roЛпtko
šťastný → šťastňoučký
šťastňoučký: (doloženo jen jako součást predikátu; chybí data)
svatý → svatoučký
svaťoučký: (doloženo jen jako součást predikátu; chybí data)
trpělivý → trpělivoučký
trpělivoučký: (doloženo jen jako součást predikátu; chybí data)
veselý → veseloučký
veseloučký: popěvek, pКmflъtek
zlatý → zlaťoučký, zlaťounký
zlaťoučký/zlaťounký: chlКpeček, ЛlondýnkК, holčičkК, ksichtъček, úsměv, Лotičkв
Z několika namátkou vybraných dokladů tak většinou charakterizuje povahu žena.
b) Negativní povahové rysy
drzý → drzoučký
drzoučký: oЛličej (minimum dokladů)
smutný → smutňoučký
smutňoučký: hlКs, tvп (vyjad uje soucit mluvčího)
zhnusený → zhnuseňoučký
zhnuseňoučký: pouze jeden doklad v korpusu SYN 2013: poněkud zhnuseňoučký
dopъsek naznačuje p edevším ironii.
krutý → krutinký
krutinký: smъch
Vedle krutiný se také zjevně začíná používat tvar kru oučkýĽ ovšem jen jako módní
kvalifikátor:
(14)

PКk nпsledovКlo půlhodinovц prohlъženъ v zrcКdle ve stвlu: to jsem vпžně jпť kruťoučký
SпrК: HКfo megК mocinkв mocinkв moc kruťoučký strпnečkв... respekt :D.

Doklady jsou z internetu (jaro 2015).

3.8.6 Taktilní vjem
Odrážejí vesměs pozitivní vjemy a deminutiva je amplifikují.
hebký → hebounký, heboučký
hebounký/heboučký: mají naprosto shodnou frekvenci i kolokační partnery kožъšek,
Л ъško, tělъčko, chmý ъ, pъsek, ale i (z ídka) šuměnъ.
hladký ‒ hlaďounký, hlaďoučký
hlaďounký/hlaďoučký: mírně vyšší frekvenci má hlКďounký; obě však mají shodné
partnery КsfКlt, oЛličej, tvп , sКmet, skluznice.
jemný → jemňoučký, jemňounký
jemňoučký/jemňounký: mírně častější je jemnoučký; kolokační partne i jsou shodní
kůže, pъsek, prКch, prпšek, srst, chmý ъ. Z ídka se užívají i jako indikátory intenzity
hlasitosti (jemňoučkц chvěnъ, jemňoučkп hudЛК) nebo dotyku (jemňoučkц poškrКЛпnъ).
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měkký → měkoučký, měkounký
měkoučký/měkounký: dohromady v této skupině nejfrekventovanější. Měkoučký je
výrazně častější než měkounký. Kolokační partne i jsou shodní: většinou se jedná o
měkkost materiálu nebo výrobku kůže, vlnК, prКšКn (sníh) aj.Ľ polštп ek, postýlkК,
chlцЛ/chleЛъček ale i v p eneseném významu „kop ve fotbale“ měkoučký/měkounký
centr
p íjemný → p íjemňoučký
p íjemňoučký: bavlna (Může charakterizovat také povahu - viz odd. 3.8.5.)
teplý → teploučký, teplounký
teploučký/teplounký: Mnohem vyšší frekvenci mám teploučký. Obě však mají stejné
kolokátory vodК/vodičkК, pъseček, pe inК, rukКvice aj. Ironicky jsou zabarvena
všechna spojení teploučkп (většinou) mъstečkК / ( idčeji) mъstКĽ tedy „funkční posty“.
Vedle těchto jsou doloženy po jednom dokladu chlupК oučký a mechovoučký charakterizující
taktéž hmatový vjem.

3.8. Jmění, cena
Těmito deminutivy se hodnotí zámožnost člověka nebo p eneseně výsledku nějaké akce. Pat í
sem deminutiva od adjektiv: chudý, prostý, uЛohý a skromný.
chudý → (pra)chudičký, chuďoučký, chuďounký, chudinký
(pra)chudičký: nejběžnější; pojí se s obecnými označeními osob (služtičkК,
hКrmonikп )Ľ vlastními jmény osobĽ států (HКiti, KКmЛodžК, BКnglКdцš, BКrmК), ale i
sportovních klubů; (Často také charakteristikum komplexnosti: chudičkп ЛilКnce,
zпpletkК.)
chuďoučký: p edevším ekonomicky chuďoučký výnos a rozpočet.
chuďounký: Vпnoce, školК
chudinký: podobné kolokátory jako chudičkýĽ dál také MosКmЛik, chlцv
prostý → prostinký
prostinký: Лвt, zemпnek, rвtъ (P edevším se užívá k charakteristice komplexnosti - viz
odd. 3.8.8) Komplexnost.)
ubohý → p eubohoučký
p eubohoučký: kufъrek; (15) je jeden z mála dokladů.
(15)

…p eubohoučký kufъrek, kufъreček, do něhož si mlКdп, nezkušenп Agnes, nК kterou čekКlК s ovКcemi
celп PК ъž, sЛКlilК svých pпr hКd ъčků…

(ubohoučký je doloženo jen ve spojení s nedostatečnou inteligencí - viz odd. 3.8.10)
Inteligence a intelektuální náročnost.)
skromný → skromňoučký
skromňoučký: mКjeteček

3.8.8 Komplexnost
Kategorie vyjad ující složitost nějaké věci/problému. Deminutiva jsou od adjektiv
vyjad ujících jednoduchost/snadnost (prostý, snКdný, jednoduchý) a úplnost či vrchovatost
(celý, plný). Relativně nejčastější jsou prostinký a celičký.
celý → celičký, (celoučký)
celičký/(z . celoučký): p edevším intenzifikátor průběhu času (často i se základem): v
tom k esle sedъ celý den, celičký den; ale i ke zdůraznění úplnosti (16)Ľ (17)Ľ
synonymně tedy „do posledního detailu“.
226

(16)

Vв ezпvКnп pozlКcenп mezistěnК, celп celičkп pokrвtп drКhokКmв posпzenými ikonКmi
nejproslulejšъch škol.
Eine geschnitzte, vergoldete Zwischenwand, über und über bedeckt mit edelsteinbesetzten Ikonen der
Лerühmtesten Schulen.

(17)

Miluju tě! Jsi celičký můj svět.

jednoduchý → jednoduchoučký
jednoduchoučký: většinou je spojeno s myšlenkou nebo její realizací jednoduchoučkп
zпpletkК, melodie, p ъЛěh. Méně často může plnit i depreciativní funkci (1Ř)
(18)

do nъž vklпdп uhrКnčivц jednoduchoučké melodie zpъvКnц polofКlešným hlКsem

plný → plničký
plničký: vemъnko mlъčkК, cestК je plničkп vodв
primitivní → promitivňoučký
primitivňoučký: trik (málo dat)
prostý → prostinký, prostičký, prosťoučký
prostinký/prostičký/prosťoučký: vyjad uje jednoduchost až primitivnost p edevším
myšlenkovou děj, p ъЛěh, libreto, trik.
prostinký: ъkКnkК, melodie, vtъpek; (Někdy se také užívá jako kvantifikace jmění - viz
odd. 3.8.7 JměníĽ cena.)
Slova film, zпpletkК, p ъЛěh, motiv se pojí jen s pros oučký:
skromný → skromničký, skrovničký, skrovňoučký
skromničký: výsledek, kКtКlog, dъlo (ale viz i odd. 3.8.12 Zvuk). (Deminutivum
skromňounký doloženo jen jako charakteristika povahy - viz odd. 3.8.5 Povaha.)
skrovničký: rozum
skrovňoučký: prost edkв (velmi vzácné)
snadný → snadňoučký
snadňoučký: rovnice, úkol

3.8.9 Síla
Pat í sem deminutiva jen od adjektiv vyjad ujících malou sílu: chКЛý, slКЛý, tenký. Od vetchý
není doloženo adjektivní deminutivumĽ nýbrž substantivní (věchýtek)Ľ často ve spojení
slКЛoučký jКko věchýtek. Všechna zdůrazňují chabou kvalituĽ používají se i ironicky (1ř).
chabý → chaboučký
chaboučký: soupe , fotЛКlový tým
slabý → slaboučký, slabounký, slaboulinký
slaboučký/slabounký/slaboulinký: rozdíl v užití mezi nimi v zásadě není; slКЛounký
a slКЛoulinký jsou o něco častěji než slКЛoučký. Všechna deintenzifikují:
sílu zvuku: slКЛoučký/slКЛounký/slКЛoulinký hlпsek ( ídč. hlas), šelest, šepot, Лzučenъ,
stцnпnъ, zКvrzпnъ, ozvěnК, zvuk
sílu světla: slКЛoučký/slКЛounký zпЛlesk, světцlko, zп e
sílu větru: slКЛoučký/slКЛounký vпnek, vět ъk
sílu zápachu: (jen pozitivní) slКЛoučkп/slКЛounkп vůně
lidskou sílu: slКЛoučký/slКЛounký chlКpeček, st elК („kop nohou ve fotbale“)
Taktéž metaforicky charakterizuje intenzituĽ většinou s nádechem ironie (1ř):
slКЛoučký/slКЛounký/slКЛoulinký čКjъček, odvКr, útěchК
(19)

eklК Лвch, že poslednъ revoluce ЛвlК jen hodně slabounkej čКjъček.

tenký → tenoučký
tenoučký: hlпsek (z . hlas)
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3.8.10 Inteligence a intelektuální náročnost
Deminutiva jsou doložena vesměs od označení negativních kvalit: ЛlЛý, hloupý, nКivnъ,
pitomý, tupý a uЛohý (nejčastěji od hloupý, pitomý, ЛlЛý a nКivnъ)Ľ z ídka od pozitivních
(chвtrý). Vyjád ení jsou většinou užita eufemisticky.
blbý → blboučký
blboučký (z . ЛlЛounký): klКvъrnъ motiv, prКvicový denъk, nКivkК
hloupý → hloupoučký, hloupounký
hloupoučký / (velmi ojediněle také) hloupounký: děj, chlКpec, zпkon, seriпl
hloupounký: mozeček, zпsКdК
chytrý → chytroučký
chytroučký: p ed. ironickyĽ málo dokladů
(20)

A ČSSD nenъ Кni mefistofelskв pomžikпvКjъcъ ZemКn se svými Лonmotв, Кni ЛillЛoКrdově spКnilп К
chytroučkп PetrК Buzkovп.

naivní → naivňoučký
naivňoučký: oЛchodnъk, stпrnoucъ hvězdК, historkК, pohпdka
pitomý → pitomoučký
pitomoučký: vztahuje se p edevším k nenápaditosti děje (tím je na hranici s kategorií
komplexity) zпpletkК, komedie, filmĽ ale i inteligenci osoby: pitomoučká holka,
holčičkК, školКčkК ‒ z drtivé části se jedná o označení osob ženského pohlaví.
ubohý → ubohoučký
ubohoučký: pКckКl, mstК, plпcпnъ (kvantifikuje také jměníĽ cenu - viz výš)
Deminutiva této kategorie se většinou nepojí s deminutivnímĽ nýbrž se základovým
substantivem.

3.8.11 Chuťový vjem
Zahrnuty jsou zde charakteristiky chuťovým a čichovým ústrojím. K této oblasti se vztahují
deminutiva adjektiv označující obecně chuťový vjem pozitivní (doЛrý, výЛorný)Ľ chuť jako
takovou (slКdký)Ľ vůni (voňКvý), kvalitu pokrmu (k upКvý, š КvnКtý, tučný).
K adjektivům označujícím negativní vjemy (nap . hnusný, smrКdlКvý, tuhý, žluklý apod.)
deminutiva doložena nejsou. Nejsou ani k jiným chuťovým vjemům v užším smysluĽ tedy od
ho ký, trpký, slКný.
Celkem běžná deminutiva jsou jen od slКdký. Ostatní se v korpuse vyskytují velmi omezeně.
dobrý → dobroučký
dobroučký: dortъček, dort, jъdlК, zmrzlinК, pivъčko
k upavý → k upavoučký
k upavoučký: chleba, pizza
sladký → slaďoučký, slaďounký
slaďoučký/slaďounký (slaďoučký asi t ikrát častějšíĽ v kolokátorech rozdíl není):
vъnečko, š пvičkК, ЛonЛяnek, zпkusek, rozinkК, Лroskev, rКjče.
(Méně často se metaforicky používá k označení povahy osoby nebo věci - viz
charakteristika povahy.)
voňavý → voňavoučký
voňavoučký: kloЛпsв, Лorůvkovц knedle
Minimum dokladů v korpusu SYN 2013 mají: š КvňК oučký (sКlпm), výЛorňoučký (meбický
gulпš). Dále je doloženo ještě tučňoučkýĽ ovšem jen metaforicky: tučňoučký šek.
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3.8.12 Zvuk
Kategorie se částečně s odd. 3.8.9 Síla (intenzita síly). Deminutivum kvalitu zdůrazňujeĽ
většinou ji hodnotí pozitivně.
tichý → tichounký, tichoučký
tichounký (častější než tichoučký): motor, mвš, hlКs, chod
tichoučký: motůrek, (jКko) mвškК, hlпsek.
skromný → skromničký
skromničký (obrazně o hlase nebo zvuku jen výjimečně): skromničkц hlКsв
neviditelných ptпků
jemný → jemňoučký
jemňoučký: hudba

3.8.13 Svěžest
Pozitivně charakterizuje svěžest živé bytosti nebo potravin.
čerstvý → čerstvoučký, čerstvounký
čerstvoučký/(čerstvounký): čerstvounký jen výjimečně (losos, kolпčkв). Často
charakterizuje jídlo: čerstvoučký rвЛъz, chleЛъk, pomerКnč, ale i s momentální
rozpoložením osobyĽ většinou ženy: nКvoněnп čerstvoučkп KКrin, čerstvoučkп
vвhКjКnп včelkК (personifikace v pohádce)
Kryje se také s odd. 3.8.18) Rychlost (čerstvounký vъtr).
zdravý → zdravoučký
zdravoučký: p edevším o (ženské) osobě: musъš Лýt zdrКvoučkп, jп jsem zdrКvп,
zdrКvoučkп, jКko jsem nikdв neЛвlК; méně často o zdravém účinku: zdrКvoučký čКj
živý → živoučký
živoučký: živoučký fotЛКlistК, motor (synonymum k energickýĽ agilní)

3.8.14 Hustota
Zdůrazňuje slabou hustotu (i v p eneseném významu).
ídký → iďounký, iďoučký
iďounký/ iďoučký: o něco častější je iďounkýĽ to však většinou jako charakteristika
obsahu díla: iďounký děj, p ъЛěh; jinak mezi nimi není rozdíl: iďounký/ iďoučký
jogurt, loužičkК, polъvčičkК, vzduch; chmý ъ, Лorovice, porost; metaforicky o obsahu
dále také: iďounký/( iďoučký) p ъЛěh, děj, teбt, komedie, oЛsКh, p ъЛěh.

3.8.15 Vzdálenost
Jemnější dělené je možné na vzdálenost (a) časovou (častější) a (b) prostorovou. Vzdálenost
se deminutivem bagatelizuje nebo zdůrazňuje.
a) časová
brzký → brzičký
brzičký: rпno
blízký → blizoučký
blizoučký (ojediněle blizounký): konec, štěstъ
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b) prostorová
blízký → blizoučký
blizoučký: okolъ, RКkousko, LКЛe

3.8.16 Teplota
Deminutivem se podtrhuje teplota vnímaná pozitivně. Většinou jsou proto utvo ena od teplý,
vlКžný a vlКhý, pokud od studenýĽ pak jen ve spojení p íjemnou teplotou nápoje. Nejčastější
deminutiva jsou od teplý. Ostatní jen v jednotkách výskytů v korpusu SYN 2013.
studený → studeňoučký
studeňoučký: pivko, pivъčko
teplý → teploučký, teplounký
teploučký: vodičkК, pъseček, mъstečko (p eneseně)Ľ koupel
teplounký: mъsto, voda
vlažný → vlažňoučký
vlažňoučký: koupel
vlahý → vlahoučký
vlКhoučký: vъtr

3.8.17 Cena
P edevším se jimi hodnotí cena obrazná.
drahý → drahoulinký
drahoulinký: jen p eneseně můj drКhoulinký (často ironicky)
Deminutiva drКhoučký, drКhounký ani drКhýčkýĽ které uvádějí některé publikace (viz
výš) jako p íklady adjektivních deminutivĽ doloženy nejsou.
laciný → laciňoučký
laciňoučký: většinou ve významu depreciativním: lКciňoučký film a (21)Ľ méně často i
jako intenzifikátor nízké ceny (21)
(20)

Sting Лв oЛstпl i Лez laciňoučké pomoci vnКdných děv.

(21)

Kdвž se podъvпte nК edice tвpu „reclКmkв“ (knihв z lipskцho VerlКg Philipp ReclКm jun. - pozn. red.),
mКlц laciňoučké pКperЛКckв, tКk vidъte, že množstvъ titulů je znКčnц.

tučný → tučňoučký
tučňoučký: jen p eneseně tučňoučnký šek
zlatý → zlatičký
zlatičký: jen v koledě (22)
(22)

PКnъ mпmo zlatičkп, dКrujte nпm vКjъčkК

Substantivizované deminutivní adjektivum zlКtičkп je doloženo jen (ve starších)
básních. V běžné mluvě se nevyskytuje.
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3.8.18 Rychlost
Deminutiva se tvo í jen od adjektiv vyjad ujících pomalost. Deminutiva od adjektiv
zdůrazněna rychlost (nap . svižný nebo rвchlý) doložena nejsou.
pomalý → pomalinký, pomaloučký
pomalinký/(pomaloučký): antuka (p i tenise)Ľ tempo
Částečně by k hodnocení rychlosti mohlo náležet i živoučký (viz odd. 3.8.13 Svěžest).

3.8.19 Další kategorie
V korpuse jsou ještě doložena deminutiva nКhoučký a slepoučkýĽ obě pouze v jednom dokladu
a užitá poeticky.
Jak již bylo uvedeno výšĽ hranice mezi kategoriemi ostré nejsou. Na pomezí stojí nap .
adjektiva vyjad ující sílu (odd. 3.8.9) nebo vzhled (odd. 3.8.2) slКЛý, tenký, útlý (vyplývá to
z jejich polysémní povahy).

3.9 Opozita uvedených adjektiv
Opozita k adjektivůmĽ která jsou zde uvedenaĽ tvo í deminutiva jen velmi z ídka. Doloženo je
jen deminutivum opozitu od tenký/huЛený, tedy tustý → tlus oučký (viz odd. 3.8.2) a (23).
(23)

Pěkně tlusťounké filпtko z cКndпtК s koprovou omпčkou К ЛrКmЛorovým pвrц… (týden 12/200Ř)
zКhrozil lКskКvě tlusťoučkým ukКzovпčkem (Škvorecký: Hovory s Ok КЛrinou)

Deminutivum pak většinou funguje jako pozitivní kvalifikátor. Od většiny kontradiktních
opozit však deminutiva doložena nejsou.
Dalo by se p edpokládatĽ že opozita adjektivĽ která tvo í deminutivaĽ budou tvo it
augmentativaĽ v podstatě na opačném konci spektra k zesílení účinku. Toto platí jen částečně.
V korpusu SYN 2013 jsou doložena augmentativa nap . od velký, dlouhýĽ nikoliv však
mohutný, tlustý aj.).
dlouhКtпnský/dlouhКtпппnský; dlouhКtКnКnпnský
dlouhý
hrozitпnský
hrozný
obrovský oЛrovitпnský
širokпnský
široký
ukrutпnský
ukrutný
velikпnský/velikпппnský; velikКnпnský; velikКnКnпnský
vel(i)ký
vвsokпnský; vвsokКnпnský
vysoký
Tabulka 35: Úplný seznam adjektiv a jejich augmentativ v korpusu SYN 2013

Rozměr označuje dlouhКtпnský, oЛrovitпnský, širokпnský, velikпnský a vвsokпnský.
Augmentativa hodnotící povahovou vlastnost (deminutiva stejné kategorie viz odd. 3.8.5
Povaha) jsou jen dvě: hrozitпnský, ukrutпnský.
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4. Adverbiální deminutiva
Adverbiální deminutiva se od adjektivních formálně liší jen slovnědruhovou koncovkou.
V hierarchii poměrného zastoupení jsou taktéž blízká adjektivům. V možnosti tvo it
deminutivum stojí adverbia těsně vedle adjektivĽ v hierarchii deminutivizace jednotlivých
slovních druhů (srov. Ettinger 1ř74:162 ‒ cit. podle Bauera 1997:538) tedy nad slovesy.
Adverbiálních deminutiv je v češtině víc než verbálních. Z těchto i z praktických důvodů
je kapitola o nich za azena za adjektivními deminutivy.

4.1 Adverbiální deminutiva v literatuře
Nejstarší gramatiky češtiny (Nudožer (1603)Ľ Rosa (1672)Ľ Dobrovský (1ř40)Ľ Gebauer
(1ř36)) adverbiální deminutiva neuvádějí vůbec. Dobrovský (1ř40:221) a Gebauer (1ř36:73)
však popisují deminutiva adjektiv.
Popis deminutivního aparátu adverbií je poprvé u Trávníčka (1951). Uvádí je jen v p íkladech
u odvozenin na -o: mКličko (1951:372).
Podrobnější popis p ináší až Šmilauer (1ř71) ‒ viz tabulka 36. Sufixy charakterizuje jako
„citově obměňující a zdrobňující“ prost edky s aparátem „jako u adjektiv“ (1971:191).
charakteristika
formant/sufix p íklad
poznámka
citově obměňující a zdrobňující
chudičce
-ičce
citově obměňující a zdrobňující
droЛoučce
-oučce
citově obměňující a zdrobňující
hebounce
-ounce
citově obměňující a zdrobňující
snКdničko
-ičko
citově obměňující a zdrobňující
Лlizoučko
-oučko
citově obměňující a zdrobňující
hnedlinko
-inko
citově obměňující a zdrobňující
brzounko
-ounko
citově obměňující a zdrobňující
pomКličku
u adverbií na -u
-ičku
citově obměňující a zdrobňující
Лrzičkв
u adverbií na -y
-ičky

Tabulka 36: Šmilauerův systém adverbiálních deminutiv

Mluvnice češtinв (Petr 1řŘ6:435) neuvádí kategorii deminutivních p íslovcí. Popisuje je jako
„p íslovce s významem větší míry p íznaku“ v podkategorii „expresívně zabarvených
adverbií“ (dtto).
charakteristika
formant/sufix p íklad
poznámka
expresívní zabarvení
Лrzičko
-ičko
expresívní zabarvení
brzinko
-inko
expresívní zabarvení
vždycinky
-inky
expresívní zabarvení
Лrzoučko
-oučko
expresívní zabarvení
brzounko
-ounko
expresívní zabarvení
hnedlince
-ince
expresívní zabarvení
doopravdicky azení k dem. sporné
-cky
expresívní zabarvení
opravdovsky
azení k dem. sporné
-sky
Tabulka 37: Systém adverbiálních modifikací v Mluvnici češtinв (Petr 1986)

Poslední dva formanty mezi deminutivní adit nelze. Vyjad ují spíš opačný pólĽ tedy
augmentaci ‒ srov. na další straně (1) - (3).
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(1)

„NК moutě kutě!“ jistil jsem, „oni spolu dooprКvdy, ale doopravdicky chodъ.“
»Ehrenаort!« versicherte ich, »sie sind richtig zusКmmen, ganz richtig.« (Poláček: Bylo nпs pět)

(2)

To je opravdicky můj Louis Vuittonť
My very own Louis Vuitton?(subtitles)

(3)

Jп netušil, že umъte opravdovsky Лrečet.
Habe nicht geКhnt, dКß Sie richtig аeinen können. (Grass: Širц pole)

Zesílení (typické pro augmentativa) je vidět i z dokladů (1) a (2). Nejčastější české adverbium
končící na -ovsky je obrovskyĽ tedy jednoznačné augmentativum.
Nejobsáhleji uvádí tvorbu adverbiálních deminutiv Čermák (1řř0:153) a píšeĽ že „se zásadně
neliší od substantivních a adjektivníchĽ i část prost edků s nimi mají (v transformované
podobě) společnou.“
formant/sufix
p íklad
krКtičce
-ičce
skromňoučce
-oučce
měkince
-ince
lehounce
-ounce
mКličko
-ičko
malinko
-inko
mКloučko
-oučko
blizounko
-ounko
trošičku
-ičku
trošinku
-inku
pomКloučku
-oučku
pomalounku
-ounku
(p íklady neuvedeny)
-oučky
(p íklady neuvedeny)
-ounky
Tabulka 38: Čermákův systém adverbiálních deminutiv

P ъručnъ mluvnice češtinв (Karlík et al. 1995:222) uvádí „adverbia zesíleného významu“Ľ
která „lze pravidelně odvodit z měrově modifikovaných adjektiv.“
charakteristika
formant (prefix/sufix)
p íklad
zesílený význam
Лrzičko
-ičko
zesílený význam
nizoučko
-oučko
zesílený význam
slКЛoučce
-oučce
zesílený význam
prostince
-ince
zesílený význam
Prefixy a prefixoidy
nКslпdle, p ihlouple, polodivoce,
na-, p i-, polo-,
p ekrпsně, veledůležitě,
p e-, vele-,
prКpodivně, prКchsprostě,
pra-, prach-,
seЛep ъznivěji, ultrКmoderně,
sebe-, ultra-,
supertКjně
super-

Tabulka 39: Systém tvorby adverbií se zesíleným významem podle P ъručnъ mluvnice češtinв

Prefixy a prefixoidy na-, p i-, polo- a p e- modifikují adverbium jen v jeho denotativní
složce: na- a p i- zmenšují vlastnost/míru o nespecifickou hodnotuĽ polo- je zmenšují na
polovinu. Prefix p e- naopak zvětšuje vlastnost/míru o hodnotu nespecificky větší než je
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základ. Za deminutivní tyto prost edky považovat nelze. V němčině jim často odpovídá
adjektivum/adverbium končící na -lichĽ což není deminutivní prost edek (viz p íslušná
kapitola v části o německých deminutivech). Podrobnější zdůvodněníĽ proč nevytvá í
modifikační prefixy a prefixoidy deminutiva je popsáno u adjektiv.
Mluvnice češtinв (Petr 1řŘ6:435) uvádí jako prost edky k tvorbě expresivních adverbií vedle
sufixů deminutivních (nemluví však o adverbiálních deminutivech) také sufixy -cky/-sky
(opravdicky, opravdovsky)Ľ tedy spíš augmentativa. V korpusu SYN 2014 jsou doložena
(podle absolutní frekvence uvedené v závorce): vždвckв (284.000 ‒ společně se zkráceným
dycky (72ř) se jedná o nejfrekventovanější české slovo na -cky), nКvždвckв (2.391),
provždвckв (149), opravdicky (56). Adverbiální modifikace na -sky je jen opravdovsky (jiný
tvar doložen není) a má velice slabou frekvenci (0Ľ02 i.p.m. v korpusu syn2010). Z kontextu
(všech konkordancí v korpusu syn2010) je zjevná spíš augmentativní funkce:
opravdovsky mъněnп větičkК
opravdovsky černп oЛohК
opravdovsky ostrý, nezrКnitelný chlКp

Mimo těchto tvarů jsou ještě doložena augmentativa na -пnskв: hrozitпnskв, ukrutпnskв, a
velmi vzácné širokпnskв.
Rozdíl mezi tvary kratšími: nК/pro/vždв a delšími (se sufixem -cky/-sky) nК/pro/vždвckв nebo
oprКvdově a opravdicky/opravdovsky lze hledat snad v rejst íku stylů. Kratší tvary jsou zjevně
knižnějšíĽ užívají se p edevším v psané eči. V mluveném korpusu je pomě kratšího a delšího
tvaru celkem z etelnýĽ nap . vždв : vždвckв jsou zastoupeny v poměru 1 : 83.

4.2 Popisy jednotlivých prostředků
Seznam zdrobňujících prost edků u adverbií je uveden v tabulce 40 ve srovnání
s deminutivními prost edky adjektiv. Čern jsou uvedeny sufixyĽ které se uvádějí v odborné
literatu eĽ k šedým nejsou doklady deminutiv. Sufixy uvedené
jsou doplněny na
základě analýzy korpusových dat.
Deminutivní sufixy adjektiv a adverbií
-avý/
-ičký/-íčký, -ýčký (z .)
-inký
-oučký/ z . -učký
-ounký
-ičičký
-ininký

-ičce, -ičko/z . také
, -ičku, -ičky
-ince/-ýnce (z .), -inko, -inku, -inky,
/ z . také
-oučce, -(o)učko, -oučku, -oučky
-ounce, -ounko, -ounku, -ounky, -ounka
,
-ilinký
,
-oulinký
-ouninký -ulinký -

Tabulka 40: Srovnání modifikačních sufixů adjektiv a adverbií
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4.2.1 Sufix -ánko
1.

kliďпnko

Kryje se s partikulí kliďпnko (viz Vondráček 1řřř). Adverbiální pozice je vzácná.

4.2.2 Sufix -ičce
1.

chudičce

2.

krКtičce

3.

skromničce

4.2.3 Sufix -ičky/-ičko (-íčko) (-čko)/-ičku
1.
2.
3.

Лrzičko
kКpičku
krКtičko

4.
5.
6.

mКličko
nв(n)čko
pomКličku

7.
8.
9.

trošičku
vždвcičkв
zКdКrmъčko

Na -ъčko končí jen zКdКrmъčko, na -čko nв(n)čko.
Dubleta je u deminutiva od nвnъ → nвnčko, nвčko, a to i v psaných textech. Jejich frekvence
je naprosto shodná.
Sufix -ičkв uvádí jen Šmilauer (1972:191) u adjektiv končících na -yĽ s p íkladem Лrzičkв.
Ten v korpusových datech doložen není. Z prvních t iceti nejfrekventovanějších adjektiv na -y
nemá žádné deminutivní tvar se sufixem -ičkв.
T icet nejfrekventovanějších adverbií končících na -y v korpuse SYN 2014:
anglicky, КutomКtickв, Лrzв, českв, dohromКdв, ekonomickв, fвzickв, hezkв, historickв, jindв,
logickв, mъstв, mnohdв, nКposledв, nКvždв, někdв, nikdв, pěškв, politickв, prКktickв,
psвchickв, tКdв, tКkв, tehdв, technickв, telefonickв, vždв, vždвckв, zпhв, zpпtkв
Deminutiva by se mohla utvo it jen Лrzв, zпhв, vždв(ckв). Ostatní to neumožňují. Doloženo je
jen deminutivum od vždв(ckв) → vždвcičkв, a to jen v jediném dokladu (1) v korpusu SYN
2014.
(1)

Už tКm jezdъm deset let, někdв i t eЛК nК měsъc, neЛo nК týden psпt, mпm to tКm hrozně rпd, jsem tКm
t ikrпt ročně К vždвckв, vždycičky je moje prvnъ cestК do půjčovnв skútrů.

Zjevně se tedy jedná o prost edek (dnes již) okrajový.
Vedle deminutiv končí na -ičko ještě adverbium nКhniličko. Toto je ovšem nutné považovat
spíš za transpozici (konverzi) p edložkové vazby nК hniličku. Většina dokladů je z ustálené
vazby (uvК it) vejce nКhniličkoĽ několik dokladů také Лýt nКhniličko („zesláblý“ nebo
„v duševním pohnutí“). Nejedná se tedy o modifikaci adverbia nahnile50.
Dále se této skupině blíží ЛКjvočko. Jedná se ovšem ‒ podobně jako u tvaru nКhniličko ‒ o
transpozici hovorové p edložkové vazby (s anglickou p edložkou by) deminutiva od oko, tedy
by voko. V obou p ípadech (ЛКjvoko/ЛКjvočko) jsou tvary v psaných textech slabě zastoupenéĽ
běžnější je tvar s deminutivem. Pouze v mluveném korpusu oral2013 je několik dokladů
bajvoko.

Domnívám seĽ že tvar adverbia nКhniličko je spíš český. Na (jižní) Moravě je snad běžnější nahniličku.
Bohužel z dat psaných korpusů toto nelze rozlišitĽ v mluvených korpusech chybí data.
50
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4.2.4 Sufix -ince (-ýnce)
1.
2.
3.

kratince
mladince
lehýnce

4.
5.
6.

prostince
snadnince
tenince

7.

tuzince

7.
8.
9.

vždвcinkв/dвcinkв
zlehýnkК
zrovinkК/zrovъnkК

4.2.5 Sufix -inka/-inky/-inko/-inku
1.
2.
3.

hnedlinko
kapinku
kratinko

4.
5.
6.

malinko
pomalinku
trošinku

Dublety jsou vždвcinkв a hovorové dycinky. Tvar dycinky je v psaných korpusech méně
frekventovaný a i když je substandardníĽ není doložen v mluveném korpusu (oral 2013).
Tvary zrovninka a zrovъnkК mají stejnou frekvenciĽ zrovinka se jeví jako výraz o něco mladší.
Z dat vyplýváĽ že autor používá vždy jen jednu variantu.

4.2.6 Sufix -oučce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЛlЛoučce
čis oučce
droЛoučce
hlКďoučce
hloupoučce
jednoduchoučce
jemňoučce
krК oučce

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

k ehoučce
lehoučce
měkoučce
miloučce
mъrňoučce
neviňoučce
pitomoučce
růžovoučce

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

skromňoučce
slКЛoučce
slКďoučce
světloučce
tenoučce
tichoučce
uЛohoučce
uzoučce

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

pomКloučku
potichoučku
tenoučko
teploučko
tichoučko
veseloučko
voňКvoučko

4.2.7 Sufix -oučky/-(o)učko/-oučku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лlizoučko
Лrzoučko
čis oučko
droЛoučko
hezoučkв
hloupoučkв
krК oučko

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

lehoučko
(pra)mКloučko/mКlučko
měkoučko
miloučko
miloučkв
nizoučko
polehoučku

Varianty krК učko a mКlučko se používají jen na Moravě. V korpuse jsou doloženy
v (moravských) písních.

4.2.8 Sufix -ounce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лleďounce
čis ounce
drobounce
hebounce
hlКďounce
jemňounce
krК ounce
k ehounce

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

lehounce
měkounce
milounce
mъrňounce
modrounce
něžňounce
skromňounce
slabounce
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

slКďounce
snКdňounce
světlounce
tenounce
tichounce
uzounce

4.2.9 Sufix -ounka/-ounky/-ounko/-ounku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

blizounko
čis ounko
drobounko
hezounky
hlКďounko
krК ounko

7.
8.
9.
10.
11.
12.

lehounko
malounko
nizounko
polehounku
pomalounku
potichounku

13.
14.
15.
16.

tenounko
tichounko
zblizounka
zlehounka

3.

tichoulinko

4.2.10 Sufix -ininko/-ilinko, -ilinku/-ininku
1.
2.

malininko/malilinko
trošininku/trošilinku

4.2.11 Sufix -oulinko
1.

droboulinko

2.

maloulinko

Rozší ené sufixy -ininko/-ilinko, -ilinku/-ininku a -oulinko vytvá í zesílený (druhý)
deminutivní stupeň.

4.3 Derivační tabulka adverbiálních deminutiv
Různá deminutiva se tvo í jen od některých základů. V p ehledu jsou uvedena v následující
tabulce 41 všechna doložená korpusu SYN (2014). Zkratkou z . v závorce jsou označeny
tvary s minimální frekvencí (do 5 dokladů)Ľ šedě nesamostatné tvary (monokolokáty).
Лledý
Лeďoučce, Лleďounce
Лlъzko
Лlizoučko, Лlizounko
brzy/brzo
Лrzičko, Лrzoučko
čistě/čisto
čis oučce, čis ounce; čis oučko, čis ounko
droЛně
droЛoučce, droЛounce, droЛoulince; droЛoučko, droЛounko,
droboulinko
hladce/hladko
hlКďoučce, hlКďounce; hlКďounko
hloupě
hloupoučce/hloupoučkв
jemně
jemňoučce, jemňounce
kapku
kКpičku, kКpinku, kКpъninku (z .)
krпtce/krпtko
krКtičce, krКtince, krК oučce, krК ounce; krКtičko, krКtinko, krК oučko,
krК ounko
k ehce
k ehoučce, k ehounce
lehce/lehko
lehoučce, lehounce, lehýnce;lehoučko, lehounko
51
mпlo/male
mКličko, mКlinko, mКlilinko/mКlininko, mКloučko / mКlučko (z .)Ľ
malounko, maloulinko
měkce
měkoučce, měkounce, měkoučko
mile/milo
miloučce, milounce, miloučkв; miloučko
mъrně
mъrňoučce, mъrňounce
nъzko
nizoučko, nizounko
51

Tvar existuje pouze v záporu: nemale.
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polehku
pomalu/pomaly52
potichu
skromně
slКЛě/slКЛo
sladce
snКdně/snКdno
světle
tence/tenko53(z .)
tiše/ticho
trochu
úzce
zlehka

polehoučku, polehounku
pomКličku, pomКloučku, pomКlinku, pomКlounku
potichoučku, potichounku
skromničce, skromňoučce, skromňounce
slКЛoučce, slКЛoulince, slКЛounce
slКďoučce, slКďounce
snКdnince, snКdňounce
světloučce, světlounce
tenoučce, tenoulince, tenounce, tenince; tenoučko, tenounko
tichounce, tichoučce, tichoučko, tichounko, tichoulinko
trošičku, trošinku, trošilinku/trošininku
uzoučce, uzounce
zlehounkК, zlehýnkК

Tabulka 41: Derivační tabulka adverbiálních deminutiv

Varianty téhož deminutiva se shodným derivačním prost edkem:
Zkrácení (abreviace) deminutivního tvaru:
nвnъ
nвčko/nвnčko
vždвckв
vždвcinkв/dвcinkв

StaršíĽ méně častýĽ p esto stále živý tvar. Žije mimochodem stále i v rakouské němčině: schön pomКliĽ čemuž
odpovídá české pomКloučku.
53
Jen v p edložkové vazbě na tenko.
52
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4.4 Adjektivní a adverbiální deminutiva
V tabulce jsou uvedena deminutiva adjektiv a adverbií od shodného základu. Frekvenční limit
je minimálně pět dokladů v korpuse syn (2014).
Základy
Adjektiva
Adverbia
ЛlЛý; ЛlЛě
ЛlЛoučký
ЛlЛoučce
Лledý; Лledě
Лleďounký, Лleďoučký
Лleďounce, Лleďoučce
Лlъzký; Лlъzko, zЛlъzkК Лlizoučký
Лlizoučko, Лlizounko,
zblizounka
čistý; čistě
čis ounký, čis oučký
čis ounce, čis ounko
droЛný; droЛně
droЛounký, droЛoučký, droЛoulinký
drobounce, droboulince
heЛký; heЛce
heЛounký, heЛoučký
hebounce
hlКdký, hlКdce
hlКďounký, hlКďoučký
hlКďounce hlКďoučce,
hloupý; hloupě
hloupoučký
hloupoučce
chudý; chudě
chudičký, chuďoučký
chudičce
jemný; jemně
jemňoučký, jemňounký
jemňounce; jemňoučce
krпtký; krпtce
krКtičký, krК oučký, krКtinký,
krКtičce, krКtičko, krКtince,
krК ounký
krК oučce, krК oučko,
krК ounce
lehce; lehko, zlehka
lehounký, lehoučký, lehoulinký
lehounce, zlehýnkК,
lehoučce, lehýnce,
zlehounka
mКlý; mпlo
mКličký, mКlinký, mКlinkКtý,
mКlinko, mКličko,
mКlilinký, mКlounký
mКlounko, mКloučko,
malilinko, maloulinko
měkký; měkce
měkoučký, měkounký
měkounce, měkoučko
milý; mile
miloučký, milounký
miloučce
něžný, něžně
něžňoučký, něžňounký
něžňounký
nъzký; nъzko
nizoučký, nizounký
nizoučko, nizounko
pitomý; pitomoučce
pitomoučký
pitomoučce
pomКlý; pomКlu
pomКloučký
pomКličku, pomКloučku,
pomalinku, pomalounku
prostý; prostě
prostinký, prostinký, prostičký,
prostince
pros oučký
růžový; růžově
růžovoučký
růžovoučce
skromný; skromně
skromňoučký, skromničký
skromňoučce
slКЛý; slКЛě
slКЛounký, slКЛoulinký
slКЛounce, slКЛoučce,
slaboulince
slКdký; slКdce
slКďoučký, slКďounký
slКďounce
světlý; světle
světlounký, světloučký
světlounce
tenký; tence
tenoučký, tenounký, teninký,
tenounce, tenince
tenoulinký, teničký
tichý; tiše
tichounký, tichoučký
tichounce, tichoučce,
tichoučko
úzký; úzce
uzoučký, uzounký, uzoulinkký
uzounce
Tabulka 42: Srovnání adjektivních a adverbiálních deminutiv od stejných základů

Díky různým adverbiálním koncovkám (ty se liší podle syntaktické funkce adverbia) tabulka
vytvá í dojemĽ že je adverbiálních deminutiv víc než adjektivních. není tomu takĽ po redukci
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rovnocenných adverbiální tvarů by vyplynula lehká p evaha různých adjektivních tvarů.
Frekvenčně jsou adjektivní deminutiva častější. Výjimku p edstavuje adverbiální
deminutivum světlounceĽ které má vyšší frekvenci než obě adjektivní deminutiva (světlounký
a světloučký) dohromady.
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4.5 Frekvence adverbiálních deminutiv
Z velké části platí symetrie v tvorbě adverbiálních deminutiv s -č- a -n- jak ji uvádí Čermák
(2011:180). Korpusové doklady však odhalují v reálu drobné deficity. Ty jsou zjevné
z tabulek 41 a 42: nap . u zlehka → zlehounkК, zlehýnkК chybí *zlehýčkК (tabulka 41); u
chudě → chudičce, chybí *chudince (tabulka 42) aj.
V následující tabulce 43 jsou uvedeny počty všech doložených různých slov se sufixem
obsahujícím -č-, -n- i s rozší eným sufixem s -n- (ve sloupci char. označeno n2). Data jsou
z korpusu SYN 2014.
počet
sufix deminutiv
23
-oučce
22
-ounce
15
-oučko
10
-ounko
8
-ičko
7
-ince
3
-oučky
3
-ičce
3
-ičku
3
-ounku
3
-oučku
3
-inko
3
-inku
3
-inka

char.
č
n
č
n
č
n
č
č
č
n
č
n
n
n

sufix
-oulince
-oulinko
-inky
-ounka
-ičky
-пnko
-ounky
-ilinko
-ininko
-ilinku
-ininku

počet
deminutiv char.
3
n2
3
n2
2
n
2
n
1
č
1
n
1
n
1
n2
1
n2
1
n2
1
n2

Tabulka 43: P ehled a četnost deminutivních sufixů adverbií

Ve druhém sloupci je uveden počet deminutiv od různých základůĽ ve t etím sloupci
charakteristika sufixu. Značka n2 znamená druhý stupeň deminutiva.
Častější jsou tvary s -n-: celkem 67 různých deminutivĽ pat í sem i deminutiva 2. stupně
zakončená na -oulince, -oulinko, - ilinko/-ininko, -ilinku/-ininku. Sufixy s -č- má 57 různých
deminutiv.
azení podle frekvence má pouze orientační charakter. Uvedený absolutní počet výskytů se
vztahuje k datům nevyváženého korpusu SYN 2014. Relativní počet (p epočet na jeden
milion pozic) je z vyváženého korpusu syn2010 a je uvedena jen u těch deminutivĽ která jsou
zastoupena také v InterCorpu. (Neshody v po adí mezi absolutním počtem a i.p.m. plynou
v rozdílnosti korpusů SYN 2014 a syn2010. Důvodem tohoto míchání zdrojových dat byla
snaha podchytit pokud možno co nejvíc deminutiv.)

241

základ
Adj. dem.
počet
i.p.m.
základ
Adj. dem.
mпlo
mКličko
9400
8,22
krпtce
krКtičko
mпlo
malinko
6200
4,87
slКЛě
slКЛoučce
trochu
trošičku
2700
2,91
trochu
trošilinku
pomalu
pomКličku
1020
mпlo
malilinko
pomalu
pomКloučku
1000
1,81
nъzko
nizoučko
tiše
tichounce
775
hnedle
hnedlinko
Лlъzko
Лlizoučko
770
sladce
slКďounce
lehce
lehounce
700
1,0
zlehka
zlehounka
teplo
teploučko
500
krпtce
kratince
potichu
potichoučku
350
nвnъ
nвnčko
pomalu
pomalinku
345
nвnъ
nвčko
trochu
trošinku
322
mile
miloučce
zrovna
zrovinka
270
0,87
měkce
měkounce
slКЛě
slabounce
254
mъrně
mъrňoučce
klidně
kliďпnko
180
0,3
Лledě
Лleďounce
zrovna
zrovъnkК
220
čistě
čis ounko
mпlo
malounko
203
tence
tenince
polehku
polehoučku
200
0,42
tuze
tuzince
klidně
kliďпnko
180
0,3
hladce
hlКďounce
krпtce
krКtičce
175
hloupě
hloupoučce
pomalu
pomalounku
170
vždвckв
vždвcinkв
zlehka
zlehýnkК
132
krпtce
krК oučce
potichu
potichounku
108
Лlъzko
blizounko
světle
světlounce
101
0,29
chudě
chudičce
mпlo
mКloučko
92
jemně
jemňoučce
lehce
lehoučce
72
kapku
kapinku
lehce
lehýnce
67
krпtce
krК oučko
brzy
Лrzičko
65
0,1
nъzko
nizounko
prostě
prostince
61
pitomě
pitomoučce
čistě
čis ounce
60
skromně
skromňoučce
droЛně
drobounce
56
čistě
čis oučko
kapku
kКpičku
56
0,4
mпlo
maloulinko
polehku
polehounku
56
0,1
mъrně
mъrňounce
tiše
tichoučce
39
(bajvoko
ЛКjvočko)
tence
tenounce
36
droЛně
droboulince
vždвckв
dycinky
36
0,07
krпtce
krК ounce
jemně
jemňounce
26
něžně
něžňounce
nahnile
nКhniličko
25
slКЛě
slaboulince
Tabulka 44: Frekvence pravých adverbiálních deminutiv (průnik korpusů ÚČNK)

počet
23
23
23
22
22
21
19
18
17
17
15
12
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5

i.p.m.

0,1
0,05

0,03
3

0,03
0,02
0
0

0
0
0,01

0,01

Zanedbatelnou frekvenci (méně než 5 dokladů v korpusu SYN 2014) mají:
Лrzoučko, čis oučce, droЛoučce, droЛoučko, droboulinko, droboulinko, drobounko, hebounce,
hezoučkв, hezounkв, hlКďoučce, hlКďounko, hloupoučkв, jednoduchoučce, krКtinko,
krК ounko, k ehoučce, k ehounce, lehoučko, lehounko, mКlininko, měkoučce, miloučko,
miloučkв, milounce, mlКdince, modrounce, neviňoučce, prКmКloučko, růžovoučce,
skromničce, skromňounce, slКďoučce, snКdnince, snКdňounce, světloučce, tenoučce,
tenoučko, tenoulince, tenounko, tichoulinko, tichounko, trošininku, uЛohoučce, uzoučce,
uzounce, veseloučko, zКdКrmъčko, zЛlizounkК
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4.6 Sémantika adverbiálních deminutiv
V kvantifikativní i evaluativní oblasti se adverbiální deminutiva v zásadě p íliš neliší od
adjektiv. Některá sémantická pole adverbiálních deminutiv však chybí ‒ nap . celá kategorie
„svěžest“ (tedy deminutiva od čerstvě, zdrКvě, živě) nebo „hustota“ (deminutivum od ъdce).
Deficity jsou témě ve všech kategoriíchĽ nejmarkantnější snad v oblasti barev. Ve srovnávací
tabulce 42 je zastoupeno jen jediné adverbiální deminutivum odvozené od barvy růžovoučce.
Naopak existuje zde typická skupina adverbiálních deminutiva utvo ených z deixí.
Sémantické kategorie jsou zde azeny podle frekvence zastoupení. Uvnit kategorie pak
abecedně.

4.6. )ntenzita činnosti, výsledku činnosti nebo vlastnosti
Daly by se zde utvo it ještě další subkategorie. Mezi adjektivními deminutivy jim odpovídá
kategorie „rozměr“. Obě pat í v obou slovních druzích k nejmarkantněji zastoupeným.
Intenzitu většinou snižují.
drobně → drobounce, droboulince
drobounce, droboulince: sněžъ, mžъ, pršъ; t пst se
jemně → jemňounce, jemňoučce
jemňounce: držet, ЛrnkКt, tКnčit
jemňoučce: tečovКt, otпčet; krпjet
k ehce → k ehounce, k ehoučce
k ehounce: půsoЛit, poprпšit rпnu; p esvědčivost (zpěvпkК) k ehounce pКdп
k ehoučce: dýchКt
mпlo → malinko, maličko, malounko, maloučko, malilinko, maloulinko, malininko
malinko: pootev ený; pootočit, podlъt
maličko: spпt, (něco) chвЛъ
malounko: pootev ъt, pozvednout
maloučko: slov, o mКloučko vъc čКsu
malilinko: pochвЛovКt, pozměnit, usmпt se
maloulinko: těsnц (šКtв), se opozdit
malininko: ve výhodě (vzácný výskyt)
Rozdíl mezi malinko - mКličko a malounko - mКloučko je jen ve frekvenci. První je
vždy o něco častější.
trochu → trošičku, trošinku, trošilinku
trošičku: znejistět, kulhКt, zКchvět se, zКtпhnout, odtпhnout
trošinku: užitečný
Společné kolokátory mají mrzet, podcenit, pooprКvit, p itlКčit/p itvrdit, mъt
trošičku/trošinku trцmu
Analýza dat napovídáĽ že trošinku by mohl být knižnější výrazĽ v publicistice se
vyskytuje jen výjimečně.
trošilinku: usmпt se, vКdit; vůle
lehce → lehounce, lehoučce, lehýnce
lehounce: zКsmпt se, zКchvъvКt se, pohupovКt se, mlКsknout, p ifouknout, mžъt, podlъt,
p esprintovКt, uknout, nКšlКpovКt, zКprКskКt, škrпЛnout, uklпnět se, lъznout
(něco/si),doplachtit
intenzifikátor adjektiv: zče ený, nКčechrКný, ochmý ený, nКdýchКný, monКrchistický,
nКčrtnutý, nКrůžovělý
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eufemistický prost edek: lehounce p iopilý, p isprostlý, seЛeironický
lehoučce: uchopený, p iЛržďovКt, zКvпhКt, trцnovКt
lehýnce: dotýkКt se, prorostlц mКso, rozjъvený projev, mrКzit, ot пst se, postěžovКt si,
lehýnce milostný teбt
Tvary lehounce a lehýnce se podílejí na eufemizaci výpovědiĽ lehoučce nikoliv.
Frekvenčně lehounce p evažujeĽ lehoučce není doloženo v mluvených korpusech.
polehku, zlehka → polehoučku, zlehýnka, zlehounka
polehoučku: zКčъt, zКčъnКt
zlehýnka: pohlКdit, p ejet, polъЛit, dotknout se
zlehounka: p esně stejné kolokátory jako zlehýnkК, jen méně časté
mírně → mírňoučce, mírňounce
mírňoučce: pršelo, spělo se k reformпm, zlevnit, osmКhnout
mírňounce: stejně jako mъrňoučceĽ avšak méně časté
něžně → něžňounce
něžňounce: držet, kousnout, šveholit; u adjektiva: něžňounce zelený,
slabě → slabounce, slaboučce, slaboulince
slabounce: p edevším ve spojení s intenzitou zvuku: pъpКt, zvonit, vвk iknout; méně
často: zКchvět, zп it, dýchКt
slaboučce: ЛlikКjъci, hrКjъcъ, kopnout, usmпt se, ъct, ъhnout (si)
slaboulince: usmпt se, šlКpКt si nК jКzвk, vвkviknout
tence → tenounce, tenince
tenounce (z ídka tenince): mžъt, pomКzКt (džemem, mпslem); také ve spojení
s hlasitostí (viz odd. 4.6.5 Hlasitost)

4.6.2 Rychlost
pomalu → pomaličku, pomaloučku, pomalinku, pomalounku
pomaličku/pomaloučku: mají shodné kolokační partnery: pomКličku/pomКloučku se
sunout, zvedat, klesat, postupovat; rozdíl je jen v užití formy jazyka ‒ zatímco
v psaném jazyce se užívají oba tvary, v mluveném výrazně p evažuje pomКličku.
Často i jeden autor užívá oba tvary (1).
(1)

Kdвž jsme došli Кž k posedu, GerhКrd
pomaloučku vystupoval nahoru.
A denně, vždвckв ještě zК tmв, kdвž jsme
pomaloučku šli chodnъkem p es pКseku,
kdвž jsme poznКli , že jelen zК oЛčКsnцho trouЛenъ pomaličku postupuje směrem
dvК kusв vвsokц zvě e , kterц se tКm pКstvilв К pomaličku postupovКlв směrem ke mně.
Jп s hospodп em Jirkou jsme
pomaličku prochпzeli honitЛou kolem železničnъ trКti

Konkordance (1) jsou z textu od jednoho autora (Václav Chvála: Loveckц historkв
(2007)).
pomalinku/pomalounku: (pomalounku nejméně ze všech tvarů od pomalu)Ľ mají
podobné kolokátory Лlъžit se, klesКt, mizet, otпčet se, stoupКt, sunout se, zvedКt
Oba tvary jsou méně frekventní než pomКličku/pomКloučku; pomalinku p evládá
v hovorovém jazyce.
PomКloučku a pomalounku se vyskytují také často v užším spojení pomКloučku
polehoučku / pomalounku polehounku.

4.6.3 Vzdálenost
blízko → blizoučko, blizounko
blizoučko: místně i časově Лlъzko postupu (do vвššъ soutěže), vъtězstvъ
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blizounko: sestupu (do nižší soutěže)Ľ vъtězstvъ
brzy → brzičko
brzičko: vstпvКt, rпno

4.6.4 Deixe
Tato specifická kategorie adverbiálních deminutiv se tvo í jen od deixí časových. Deixe místa
tvo í modifikované tvaryĽ které se blíží spíš augmentativům: tudle, tпmhle (srov. Čermák
2011:181)
hned(le) → hnedlinko
hnedlinko: hnedlinko tu (něco Лude / jп Лudu); často stojí vedle základu a stupňuje tak
naléhavost (2)
(2)

PК, dušinko, Лuď opКtrnп. Hned tu budu, hnedlinko. (OdЛěhne.)

nyní → ny(n)čko
ny(n)čko: je v současné češtině zjevně archaismus.
vždy(cky) → dycinky/vždycinky
dycinky/vždycinky: v dokladech p evažuje dycinkyĽ okolí obou je velice difúzní
(obecná vlastnost deixí). Zdá seĽ že vždвcinkв by mohlo být vnímáno jako
hyperkorektní tvar. Pro nedostatek dokladů tuto domněnku nelze na korpusových
datech ově it.
zrovna → zrovinka/zrovínka
zrovinka/zrovínka: p evažuje tvar s krátkým -i-. Kolokační partne i jsou shodní: jъt,
p ijъt, mъt, odskočit si, povъdКt, volКt, trefit, ъkКt.
Může plnit i roli partikule (3) - viz kap. 8 deminutiva od ostatních slovních druhů
(p edložkyĽ spojkyĽ částice).
(3) A tКkovou zemъ je zrovínka ChorvКtsko, kКm SpКrtu zКvпl los.

4.6.5 Hlasitost
V podstatě tvo í subkategorii kategorie 4.6.1 Intenzita činnosti. Deminutiva tvo í homogenníĽ
nečetnou skupinuĽ proto jsou uvedena samostatně.
tiše → tichounce
tichounce: slovesaĽ se kterými se pojí buď p ímo spadají do slovního pole verb
dicendi a zvuků (ševelit, šeptКt, pochrupovКt, ЛroukКt si, uchichtnout se, popěvovКt si,
povzdвchпvКt, šumět, mňoukКt, p ъst, vrčet К mnohц jinц) nebo (podle kontextu) zvuky
implikují (verba moviendi a některá kauzativa): nКšlКpovКt, plъžit se, p ikrпst se,.
vвklouznout; pootvъrКt, zКvъrКt (dve e)
potichu → potichoučku, potichounku
potichoučku/potichounku: rozdíl v zapojení do kontextu mezi nimi neníĽ p evažuje
potichoučku; kolokační partne i: klepКt, vzdвchnout, p iplъžit se, vвkrпst se, vвtrКtit se,
klepКt, šeptКt, vвkrпst se, smпt se
sladce → slaďounce
slaďounce: pouze tento tvar (nikoliv slКďoučce): štěЛetКt, odvětit, prКvit, znъt
tence → tenounce
tenounce (z ídka tenince): rozdíl je jen ve frekvenciĽ stojí u shodných sloves
spadajících do této kategorie pъpnoput, zvonit, k ičet, hýknoutĽ ale i obecně do
intenzity činnosti tenounce mžъ, pomКzКt džemem.
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4.6. Rozměr
Blíže určuje (častěji) časové působení nebo (z ídka) výsledek děje.
krпtce → kratičce/kratičko, kratince, kraťoučce, kraťoučko
kratičce/kratičko: většinou časový rozměr děje krКtičce/krКtičko povК it, spК it,
odmlčet se, polъЛit, zКvпhКt, ozп it, zКkКЛonit se, zКЛlesknout se; prostorově krКtičce
chlupКtц Кpъkв
kratince (velmi vzácně krК ounce): polъЛit, pъšu
kraťoučce: nКhlцdnout; sest ižený účes
kraťoučko: jen v p edložkové vazbě: nК krК oučko (ost ъhКnц vlКsв)
nízko → nizoučko
nizoučko (velmi vzácně nizounko): nКd hlКvou, lцtКt
úzce → uzounce
uzounce: spjato
drobně → droboučko, droboučce, drobounko, droboulinko
droboučko, droboučce, drobounko, droboulinko: všechny tvary jsou doloženy (v
SYN 2014) ve spojení s nКsekКný.
Ostatní doklady napovídajíĽ že by mohla být v užití určitá diferenciace:
droЛoučce: pršъ
drobounce: mžъ, sněžъ, pršъ
droboulince: sněžъ, t пst se
droЛoučko: nК droЛoučko nКsekКný, nКkrпjený
drobounko: nКsekКt, nКkrпjet nК droЛounko
droboulinko: nК droЛoulinko nКsekКný
Je však málo dat. Rozlišení není možné ani pomocí paralelního korpusu.

4.6.7 Vzhled
čistě/čisto → čisťouonce, čisťounko
čisťounce: často ve smyslu jednoznačnosti barvy: čis ounce Лъlп, modrп (košile)
čisťounko: jako součást predikátu (4)
(4)

Všude světlo, pěkně čisťounko, voňКvo, útulno jКko domК, vše modernъ...
To už jsme měli v chКtě čisťounko, v krЛu p iprКveno nК zпtop.

4.6.8 Teplota
teplo → teploučko
teploučko: zintenzivnění popisu p íjemné teploty: krпsně teploučko К nпdhernп
pohoda nebo naopak nep íjemného prost edí: smrпdek/smrпdeček К/Кle teploučko;
pěkně „teploučko“ (ve smyslu nesnesitelné vedro)
Funkce jsou zastoupeny zhruba stejnou měrou.

4.6.9 Barvy
Oproti adjektivům nejsou témě vůbec zastoupeny. Signifikantní frekvenci mají jen
deminutiva od kvalifikátorů odstínů světle a Лledě.
bledý → bleďounce
bleďounce: modrý, zelenýĽ béžový
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světle → světlounce/světloučce
světlounce/světloučce: okrový, fiКlový, Лцžový, šedý, modrý, hnědý, růžový
měkce → měkounce
měkounce: hnědц oči
mod e → modrounce
modrounce se vyskytuje jen v díle B. Hrabala (5).
(5)

nК prsou jъ modrounce svъtilК služeЛnъ lКmpičkК (Hrabal: KКfkпrnК)
otev el vrКtК К v modrounce růžovц noci to viděl (Hrabal: PпЛenъ)

růzově → růžovoučce
růžovoučce: jen v p eneseném významu implikující „prospívání“ růžovoučce zdrКvý,
odpočКtý
V kontextu vedle sebe nikdy nestojí deminutivum odstínu a barvy (*světlounce modroučkп),
deminutivní tvar mívá až determinované substantivum: světlounce ЛlonďКtц vlпskв,
světlounce modrп košilkК.

4.6.10 Povaha/stav
Podobně jako u adjektiv i zde p evládají deminutiva od adverbií vyjad ující způsob chování
vnímaný pozitivně. Nejčastější jsou od adverbia mile. Ostatní mají dva až t i výskyty
v korpusu SYN 2014.
klidně → kliďпnko
kliďпnko: Лrпt věci kliďпnko (piпnko), kliďпnko se courКt (Rozdíl mezi adverbiem a
partikulí kliďпnko není ostrýĽ závisí na širším kontextu. V roli partikule deminutivum
kliďпnko zesiluje kritizující postoj mluvčího.)
mile → miloučcem, miloučko, milounce, miloučky
miloučce: zeptКt se, usmпt se, potrhlп rodinК
miloučko: Лвlo miloučko
milounce: usmпt se
miloučky: nКЛlЛlý kvпkot
nevinně → neviňoučce
neviňoučce: ъct, ozvКt se, hovo it
skromně → skromňouncem, skromničce
skromňounce/skromničce: p ijъt, tvп it se, ъct
veselo → veseloučko
veseloučko

4.6.11 Ostatní kategorie
Deminutiva těchto adverbií mají v korpusech velice slabou frekvenci (v jednotkách výskytů).
Vazby, s nimiž jsou uvedeny tedy nejsou vypočítány statisticky. Sémanticky doplňují některé
kategorie uvedené u adjektiv.
hloupě → hloupoučce, hloupoučky
hloupoučce, hloupoučky: podъvКt se, ptпt se, zКplцst se (do něčeho)
uboze → ubohoučce
ubohoučce: primitivnъ (vnъmпnъ světК), levnп cestК
pitomě → pitomoučce
pitomoučce: vвpКdКt, smпt se
prostě → prostince
prostince: p ъmočКrý, oЛlečen
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snadně → snadňounce
snadňounce, snadnince: se prosadit
jednoduše → jednoduchoučce
jednoduchoučce: pojednпvКt (o něčem)
chudě → chudičce
chudičce: půsoЛit chudičce
prostě → prostince
prostince: oЛlečen
hladce → hlaďounce, hlaďoučce, hlaďounko
hlaďounce, hlaďoučce, hlaďounko: většinou p eneseně (ne taktilně) něco jde
hlКďounce
hebce → hebounce
hebounce: většinou o zvuku heЛounce vzdušný zvuk, heЛounce drnčivп tětivК nebo i
vizuálním vjemu heЛounce plesnivц sКlпmв (s ušlechtilou plísní)
měkce → měkoučko, měkoučce, měkounce
měkoučko, měkoučce, měkounce: polъЛit, zКЛКlen; často také p eneseně na jiný než
taktilní vjem tяnв znějъ kulКtě К měkoučce
Funkce těchto deminutiv je p edevším oslabení intenzityĽ někdy i bagatelizace.
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5. Verbální deminutiva
Aparát slovesných deminutiv ani augmentativ často popisován nebývá. Důvod je snad
v rozporu významu deminuce jako označení menší entity nebo kvality/kvantityĽ což jsou
pojmyĽ které se s podstatou slovesa (označení činnostiĽ dějeĽ stavu apod.) moc neslučují. I
Dokulil (1řŘ2:65) sází slovo „zdrobnělá“ p i popisu slovesných deminutiv do uvozovek.
Dalším „hendikepem“ českých verbálních deminutiv je faktĽ že „netvo í systém a jejich
(velmi ídký) výskyt lze většinou rozpoznat už jen diachronně (deminutiva k sobě dnes už
obvykle nemají základové slovo)“ (Čermák 2011:122).
Slovesná deminutiva se většinou popisují v rámci expresivity slov: Šalingová (1ř55) pro
slovenštinuĽ Tovena (2010) a Dressler / Merlini Barbaresi (1řř4:řŘ) pro italštinuĽ která má
obecně velice široké možnosti tvorby deminutivĽ pro němčinu Dressler / Merlini Barbaresi
(1994:107). Často bývají zahrnuty do obecné kategorie slovesných modifikací (Čermák
2011:115).
Vedle popisu slovesných deminutiv se zde na základě korpusových dat pokusím vymezit
deminutiva od ostatních slovesných modifikací.

5.1 Verbální deminutiva v literatuře
Ve starších publikacíchĽ které byly pro účel této práce analyzovány (Nudožer 1603Ľ Rosa
1672Ľ Dobrovský 1Ř0ř a 1ř40Ľ Gebauer 1ř25Ľ Trávníček 1ř51) zmínka o slovesných
zdrobnělinách není.
Šmilauer (1ř71:151) u slovotvorby sloves píše:

„Obecně se slovesné p ípony z ídka podobají p íponám jmennýmĽ výjimku tvo í slovesná deminutiva:
spinkat je tvo eno stejně ze spпt jako mКlinký od mКlý“.

Dále (1ř71:164) pak uvádí deminutivní sufixy -kat a -inkat s p íklady cupkat, tlapkat; blinkat,
bolinkat, hajinkat, spinkat.
prost edek
p íklad
cupkat, tlapkat
-kat
blinkat, bolinkat, hajinkat, spinkat
-inkat

Tabulka 45: Šmilauerův systém verbálních deminutiv

Největší počet slovesných zdrobnělin uvádí Dokulil (1řŘ2:6-8)
prost edek
p íklad
-kat
cКpkКt, dupkКt, hКjkКt, kКpkКt, klКpkКt, pКpkКt, šlКpkКt, КpkКt, upkКt,
zobkat
-inkat
bumbinkat (k bumbat), cКpinkКt, cupinkКt, čurinkКt, hКčinkКt, hКjinkКt,
houpinkat, kakynkКt, lulinkКt, pКpinkКt, plКkвnkКt, КpinkКt (od sloves vzoru
dělКt); bolinkat (k bolet), bojinkat se (k Лпt se), *sminkat se (k smпt se),
spinkat (a různě afigované varianty od spпt: po- si, roz- se, vy- se), blinkat (a
různě afigované varianty od Лlъt: po- /se/, roz- se, vy-, z-, za-)
-ulinkat
hКjulinkКt, hКčulinkКt, pКpulinkКt
-ičkКt
hКjičkКt, ЛojičkКt se, počičkКt
-itat
cupitat
-etat/otat
t epe/otКt se

Tabulka 46: Systém verbálních deminutiv podle Dokulila
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Dokulil (1řŘ2:7) dál vymezuje deminutiva uvedená výš a slovesa úsilná se „základním
formantem […] -ta(t) (ЛleЛtКt … žvechtКt)“ a jeho rozší ením -otat (ЛlekotКt … zvukotКt),
variantou -eta(t) (klepetКt … t epetКt) a -ita(t) (cupitКt … vвhopitКt)Ľ dále formant -tě(t)
(chroptět … šuptět) a -ti(t) (dвchtit … v eštit) a -oni(t) (ЛreЛonit … žeЛronit) s okrajovým či(t) (d epčit … k epčit). V závěru odstavce o deminutivech poukazuje na nemožnost
jednoznačného rozlišení zdrobnění a intenzifikace sloves.
Čermák (1990:101 a 2011:122) uvádí (bez z etelného rozlišení) slovesná deminutiva a
augmentativa.
prost edek p íklad
hopkat
-kat
spinkat
-inkat
breptat, chechtat, chrochtat, jektat, lochtat
-tat
cupitat
-itat
t epetКt
-etat
blekotat
-otat
žeЛronit
-onit
Tabulka 47: Systém verbálních modifikací podle Čermáka

Z tamtéž (Čermák 2011:122) uvedených slovesných deminutiv a augmentativ (hopkat,
spinkКt, cupitКt, t epetКt se, mihotКt se, cКpkКt, chechtКt se, žКdonit, ЛlinkКt, žeЛronit, jektКt,
КpkКt) lze v současném jazyce nalézt základy: hopКt, spпt, cupКt, t epКt (se), mъhКt (se),
cКpКt, žпdКt, Лlъt, žeЛrКt, ječet, a КpКt. Sloveso chechtat se analyzovatelné není a asi ani
nebylo. V historickém korpusu češtiny (diakorp) je sice jeden doklad z 1. pol. 15. století
p ipomínající „základové slovo“:
(1)

A častoť s mnichy pomlúvají a často jě mučie i nesličně debsí a tleštíce rukama a šepcíceĽ nesličně sě
chechcíĽ jako by inhed člověka chtěli posiesti. (Životв svКtých otců UK XVII D 36 (R))

Podle Josefa Linka (p ímý kontakt s autorem54) současné sloveso chechtat vzniklo p echodem
původně 3. konjugační t ídy do 5. Nejedná se tedy o modifikaciĽ nýbrž systémovou změnu.
Synchronně ho lze vztáhnout k interjekci che-che.
Která z uvedených slov v Čermákově pojetí (2011:122) lze považovat za deminutivní a která
za augmentativní bude nastíněno dál.
Výběr prost edků i p íkladů deminutiv se pak v různě redukované podobě opakuje i u dalších
autorů: Mluvnice češtinв (Petr 1986:417), Tvo enъ slov v češtině (Rusínová 1řř0)Ľ P ъručnъ
mluvnice češtinв (Karlík et al 1řř5:1ř3-194) aj. Všechny tyto prost edky jsou zahrnuty
v následující kapitole do popisuĽ který je rozší ený i o širší p ístup k deminutivům. Širší
pohled zastává Nekula (2003:154Ľ 2010:306 i jinde). Považuje za verbální deminutiva
v češtině nap . také prefigovaná slovesa s po- (Nekula 2003:154):
V soukromém e-mailu z 22.1.2015 J. Linek napsal: „Sloveso je k nalezení ve Slovníku staročeském Jana
GebaueraĽ sv. I. Ohýbalo se to jп sě chechcu, tв ... chechceš, oni ... chechcъ. Původně to bylo sloveso 3. t ídyĽ
jako je novočeské kryjeĽ ale kmenotvorná p ípona -je následovala po souhlásceĽ jako t eba ve slovese češe (starší
česje)Ľ takže se časovalo chechtju, chechtješ(i)... Ta skupina -tj- (konec ko ene a část kmenotv. p ípony) se v
češtině (p esněji ečeno v praslovanštině západního typu) změnila na -c-Ľ sloveso následně p ešlo k nově vzniklé
páté t ídě (chechtпš se jako vzor dělпš). P echod k 5. t ídě byl logickým důsledkem skutečnostiĽ že p íslušné
sloveso mělo infinitiv a adu odvozených tvarů na -a- (chechtati, chechtпnie...). Lze si povšimnoutĽ že sloveso
češe mělo podobný osud ‒ následně je dnes kolísání češe/česou proti česп/česКjъ. Karel Komárek z vedlejšího
kanclu mi ještě eklĽ že ten vývoj může odrážet snahu odstranit měkké souhlásky ze spisovné prézentní flexe
sloves tohoto typu ‒ ve spisovné češtině se chlКstпĽ zatímco na Moravě se chlКšče.“ (grafická úprava mailu T.K.)

54

250

„Systematisch ist auch die synthetische Diminution mit dem Präfix po-: jet → pojet/popojet (‚ein
bisschen/ein Stück (vorwärts) fahren’)Ľ plКkКt → poplКkКt (‚ein bisschen weinen’)…“

A dále také „analytickou deminuci s intenzifikátorem slovesa (trochu kКšlКl)“ (Nekula
2010:306).

I u sloves lze relativně spolehlivě vymezit deminutiva pomocí korpusových datĽ když
zohledníme jednotlivé body delimitace deminutiv. Shrnutě se jedná o tyto body: 1) v rovině
denotační jsou základ i deminutivum slovesa navzájem zastupitelné; 2) deminutivum má
slabší frekvenci než základ; 3) oba mají podobné kolokační partnery; 4) v okolí českého
deminutiva se často vyskytují jiná deminutiva nebo expresivně (silně) zabarvená slova (viz
nap . dále dvojice t epКt - t epotКt).

5.2 Popis jednotlivých prostředků

sufixy

Z praktických důvodů se jeví vhodné vypsat všechny prost edky k tvo ení slovesných
modifikacíĽ které se blíží deminuciĽ z nich pak určit tyĽ které lze považovat za typické pro
tvorbu českých slovesných deminutiv.
Šed jsou uvedeny prost edkyĽ které se uvádějí v publikacíchĽ nejsou však doloženy na
korpusových datechĽ tedy se běžně nepoužívají. Bledým
jsou uvedeny modifikační
sufixyĽ které nebývají uváděnyĽ ovšem nelze je ani považovat za prost edky k tvorbě
skutečných deminutiv. Jedná se o afixy modifikující sloveso způsobem podobným a blízkým
deminuci.
prefix
po(po)-kat
-tat
-ičkat
-inkat
-ininkat
-ulinkat
-etat/-itat/-otat
-olit
-onit
Tabulka 48: Modifikační prost edky verb
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A. Prefix
A.1 Prefix poZa prost edek deminutivní považuje prefix po- Nekula (2003). Tímto prefixem a jeho
reduplikací popo- (prefix *popopo- u sloves doložen není) se nesporně snižuje míra intenzity
děje. Otázkou však je, zda se jedná o deminuciĽ tedy (pozitivně) emotivní zabarvení děje.
Z české části paralelního korpusu InterCorp cs-de (verze 7) byla vybrána všechna slovesaĽ jež
modifikují základ na malou míru (srov. také Čermák: 2011:127-129 a 132) prefixem po-.
K nim byly dohledány všechny německé ekvivalenty:
české sloveso s pon mecký ekvivalent
poЛlъt
≈
kotzen, das Essen kommt hoch (jen 1x)
pootočit
≈
sich ein wenig/halb drehen, wenden
poodstoupit
≈
etаКs zurücktreten, einen Schritt zur Seite treten
popostrčit
≈
schubsen, einen Ruck geben
pomučit
≈
foltern, herumquтlen
pospat si (většinou trochu si pospat) ≈
ein (bisschen/etwas) schlafen
Tabulka 4ř: Česká modifikovaná slovesa s po- a jejich německé ekvivalenty

Ze srovnání odpovídajících si textových pasáží v češtině a v němčině je patrná blízkost sloves
s prefixem po- k deminutivům. Podle tabulky 46 to platí p edevším pro slovesa pootočit,
poodstoupit, popostrčit (také (1)) a pospat si. V němčině jim v mnoha p ípadech odpovídají
struktury shodné s těmiĽ které mají protějšky českých deminutiv s typicky deminutivními
sufixy -inkat a -kat (viz dál). P esto se domnívámĽ že se jedná spíš o náznak oslabené
intenzity a onen pragmatický rys deminuce se zde vytrácí, prefixem po- se nic nehodnotí.
Ostatně záleží také na kontextu. Doklady (1) a (4) poukazují na deminutivumĽ další doklady
obsahují dokonce jistou dávku hrubosti (3) či zvýšené intenzity (7)Ľ čímž se slovesa s po- blíží
k augmentativům. Více méně neutrální jsou (2)Ľ (4)Ľ (5). Německé schupsen pat í
k expresivnějším slovesůmĽ vyjad uje intenzitu (od schieben)Ľ deminutivum to však není.
(1)

Zvedla ho na kmen a trochu ho popostrčila.
Sie setzte ihn auf den Baumstamm und gab ihm einen kleinen Puff. lindgren-pippi

(2)

"TКk pojď," zКЛručel Moodв К znovu HКrrвho popostrčil.
"Mach schon", knurrte Moody und stupste HКrrв erneut in den Rücken.

(3)

PolicistК ho tvrdě popostrčil.
Einer der Polizisten gab ihm einen Stoß in den Rücken.

(4)

Měl Лв sis ještě pospat, Кž odejdu.
Schlaf lieber noch ein bisschen.

(5)

ZКčъnКlК v tovпrně Кž v sedm, К mohlК si tedв ještě půlhodinku pospat.
Sie musste erst um sieben in der Fabrik anfangen und konnte noch eine halbe Stunde schlafen.
(KonsКlъk: DivokК_zeme)

(6)

FКЛer si po jъdle dvě hodinkв pospal К pКk se pustil do prпce.
Faber schlief атhrend dieser Zeit zwei Stunden , dann begann er zu schreiben. (simmel: sni_svuj_sen)

(7)

Tawan si hodinku pospal.
Tawan schlief eine Stunde tief und traumlos.

Odstíny významů může naznačit tabulka sloves utvo ených prefixem po- a sufixem -inkat od
shodného základu (tabulka 50). Šedou barvou jsou uvedeny v korpusech (p edevším SYN
2014) nedoložené tvary.
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Лlъt
hКčКt
hajat
mučit
papat
spпt
srпt
šprtКt se

poЛlъt (se)
pohКčКt si
pohajat si
pomučit
popapat
pospat si
(p i)posrКt (se)
pošprtКt si

blinkat
hКčinkКt
hajinkat
mučinkКt
papinkat
spinkat/vyspinkat se
serinkat
šprtinkКt se

Tabulka 50: Deriváty s po- a -inkat od stejných základů

Slovesa poЛlъt a pospat si mají k sobě deminutivní tvary poblinkat a pospinkat si (jsou dále
uvedena u sufixu -inkat). Rozdíl expresivity sloves s po- a -inkat je vidět i na kontextu: pospat
si (4), (5), (6), (7) a spinkat (8) / vyspinkat se (9); pomučit (10), (11) a mučinkКt (12), (13) a
konečně i bez kontextu na slovesech poЛlъt (se) a blinkat nebo na okasionalismu šprtinkКt se
(14) oproti hypotetickému pošprtat si.
(8)

Dětičkв spinkají s plвšovými hrdinв seriпlu South PКrk (Refleб)

(9)

„P ijde Ježъšek К p inese dпrkв. Mв s tКtъnkem musъme všechno hezkв nКchвstКt, КЛв se u nпs
Ježъškovi К tКkв ЛКЛičce К dědečkovi lъЛilo. A tв se nК to nК všechno koukej krпsně vyspinkat. Anoť“

(10/)

„Do divКdlК p ichпzejъ mlКdц herečkв К tв stКršъ je dovedou nК jevišti krпsně pomučit,“ eklК
p edstКvitelkК jednц z hlКvnъch rolъ EliškК BКlzerovп.

(11)

Chcete fyzicky pomučit vпnočnъm cukrovъm nКkвnutц tělo К udělКt něco pro svц těžce zkoušenц zdrКvъť

(12)

TКk jsem teЛou zmпmen, tКk mě mučъ žКl, že i kКchel z kКmen Лвch ti z lпskв dКl. Grпcie tvц lъce, tК mě
mučinkп! V nпspu železnice svъtъ kručinkК.

(13)

Jo tohle, jestli jsem tКdв úpěl К trpěl К Лвl vвšet ovпn, Кle moje dпnskп dпmo, to p ece pКt ilo k věci
…jКk jsem ЛývКl p edvпděn К jКk jsem ЛývКl pomКlinku Кle sвstemКtickв mučinkпn důstojnъkв nКšeho
humпnnъho esenЛц… to pКt ъ k oЛčКnským prпvům К povinnostem, o tom sice nenъ nic v ústКvě, Кle kdo
Лвl К je z mých p пtel citlivý, dokonce i hпklivý, tКk musъ volit emigrКci.

(14)

Pп&PК jdu se šprtinkat... 10:4Ř Кni jsem nepsКlК, Кle zъtrК mě to čekп nК 100%.

Slovesa se sufixem -inkat se vyskytují většinou v mnohem expresivnějšímĽ často až
p estylizovaném (12) nebo ironickém (13) kontextu. Z této ady snad vybočuje sloveso
blinkatĽ které lze považovat za eufemismus od Лlъt (viz dál).
I když je nespornéĽ že slovesa s prefixem po- mají k deminutivům blízkoĽ nelze je mezi
skutečná deminutiva adit i z toho důvoduĽ že kontext a protějšky nejsou expresivní a nemají
evaluativní charakter. Podpůrným argumentem budiž zjištěníĽ jak rodilí mluvčí podle
dotazníkového průzkumu vnímají slovesa s prefixem po- (tabulka 51). V pravém sloupci je
uvedeno procento respondentůĽ kte í výraz vytištěný tučně za deminutivum považují.
Pojíždíme po městě krokem.
Počkej, Кž povyrosteš.
Poskočil.
Popojíždíme po městě krokem.
Pokašlпval.
Poposkočil.
Pospпvali.
To jsme podělali.
To jsme trochu podělali.
To jsme teda pokakinkali.

0%
0%
0%
0%
10%
20%
0%
0%
0%
100%

Tabulka 51: Dotazníkový průzkum deminutivního náboje sloves s prefixem po-
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Za jistý signál deminuce se zjevně považuje reduplikace prefixu po- (poposkočit). Na zvláštní
dotazník k tomuto fenoménu odpovědělo dohromady čty icet respondentů vesměs
s vysokoškolským vzděláním. Polovina z nich žije dlouhodobě v Praze a polovina v Brně.
Regionální rozdíly zjištěny nebyly.
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B. Sufixy
B.1 Sufix -kat (a -sat)
B.1.1 Deminutiva se sufixem -kat
1.
2.
3.

capkat/vycapkat,
cupkКt/p icupkКt
dupkat
chrupkat

4.
5.
6.

kakat/nakakat/pokakat/vy
kakat
kapkat
papkat

7.
8.
9.

КpkКt/p i КpkКt/od КpkКt
upkКt
zobkat

Mimo dvojice capat - capkat a upКt - upkКt (velice málo dokladů i ve sdruženém korpusu
SYN 2014) všechny ostatní dvojice základ → deminutivum zapadají mezi deminutiva i
frekvenčně: deminutivum má nižší frekvenci než základ.
Základ cupat se vyskytuje p evážně ve významu „jít“. Význam „trhat/drtit“ je v dokladech
marginální. Sloveso cupkat je tedy deminutivem od cupatĽ i když má silnější frekvenci než
základ. Srovnání s jinými jazyky (pokud jsou data) jen dokládá faktĽ že se jedná o slovesná
deminutiva.
capat → capkat
česky
n mecky
anglicky
slovensky
capat
≈ auf und ab gehen polowter, pitter-patter cupkК , ЛehК
pad, patter
cupkК
capkat ≈ trippeln
dupat → dupkat
česky
n mecky
dupat
≈ stampfen, trampeln
dupkat ≈ -

anglicky
stamp, trampel
-

slovensky
dupotК , dupК
-

kadit → kakat
K oběma slovesům je jen málo dokladůĽ ovšem z nich (p ekvapivě často) je sloveso kadit ve
významu „vyku ovat kadidlem“ a vztahující se k vyměšování zví at. Z kontrastu je zjevnéĽ že
se jedná o „hrubší“ slovo než kakat.
česky
n mecky
anglicky
slovensky
kadit
≈ scheißen
shit
ondi , srК
≈ kКcken, groß mКchen/müssen go stinky, crap
kКkК
kakat
ťapat → ťapkat
česky
n mecky
КpКt
≈
tappen, laufen
tappeln, trippeln
ťapkat ≈

anglicky
walk, patter
patter (zvuk), scuttle (pohyb)

slovensky
ЛehК , cupitК
КpkК , cКpkК , motkК

B.1.2 Slovesa se sufixem -kat nemající základ
1.
2.

hopkКt/odhopkКt/p ehopkКt/p ihopkКt/vhopkКt/vвhopkКt/zКhopkКt, hupkКt/p ehupkКt/p ihupkКt/vhupkКt
kuckat/vykuckat

U uvedených sloves se základem -hop- je spornéĽ zda se jedná o modifikaci slovesa hopat
nebo reprodukce citoslovcí hop/hup, analogicky kuc(-kuc). Sloveso kuckat nelze v současné
češtině vztáhnou k žádnému základu.
(1)

…, zКčКli po jevišti hopsat živъ krпlъčkovц.
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(2)

NК trпvě skotКčъ sвsli, v dпli hopkají zКjъčkovц

(3)

kdвž mu krпlъci jeden zК druhým p ъmo p ed nosem hupkali do svých nor.

Od hop je častější hopsat (1) než hopkat (2). Tvary s -u- (3) jsou vzácné (jen do pěti dokladů
korpusu SYN 2014).

B.1.2 Sufix -sat
Modifikační prost edek sloves je taktéž -sat. Pat í sem slovesa
1.
2.

dusat
hopsat

Mají základy dupat (odpadlo -p-) a hypoteticky i hopatĽ pop . „hopovat v karetním slangu
hlásit slovem ‚hop!’ hru o celý bank“Ľ jak uvádí SSJČ. Jejich deminutivní význam je sporný a
neprokazatelný. Pohled prost ednictvím jiného jazyka možný není pro nedostatek datĽ neboť
jsou obě slova velice málo užívaná.

B.2 Sufix -tat
Jako modifikační sufix deminutivní nebo augmentativní -tat uvádí Čermák (2011:122) se
slovesy breptat, chechtat, chrochtat, jektat, lochtat. Jiná slovesa s tímto modifikačním
sufixem v korpusech doložena nejsou.
ječet → jektat
Až na sloveso jektat nemá žádné z nich v současné češtině základ. Sloveso jektat je derivát od
ječetĽ souvislost mezi nimi je však už více méně set enáĽ jejich významy se rozdělily. Typické
kolokace jsou ječet nК někoho a jektat zuby. Doklady (1) užití slovesa jektat ve významu
„slabé ječení“ je vzácné.
(1)

to krпsnп z poh Лenцho městК Ur, milostně o nъ jektп mýtický ptпk Můr. (Bпsnickц dъlo II)
Kluk hrůzou sotvК vyjektal: "Bъlп pКnъ!" … (Pověsti vвšehrКdskц)

Vždy se jedná o archaický nebo poetický styl. Za skutečné deminutivum jektat považovat
nejspíš nelzeĽ v okolí není mazlivá nebo zdrobnělá mluva.
Bez základu: breptat, chechtat, chrochtat, lochtat
Kontext slovesa breptat (2) odpovídá deminutivuĽ ovšem chybí základové slovo.
(2)

„TКtъnek, tКtъnek,“ breptali dva caparti a pletli se jim pod nohy.
Herec Лвl nucen infКntilně breptat neЛo k ičet К…

Okolí sloves chechtat se a chrochtat napovídají spíš tomuĽ že by se mohlo jednat o
augmentativa. Typické kolokace jsou: hвsterickв/Лlпznivě/divoce/p ъšerně se chechtКt; hlКsitě
chrochtat.
Sloveso lochtat je „lidová varianta lechtat“ (PSJČ).
Žádné z uvedených sloves nelze považovat ani za pravé deminutivumĽ ani za augmentativumĽ
protože k nim v současné češtině chybí základy.

B.3 Sufix -inkat
1.
2.
3.
4.

(blinkat/poblinkat/vyblinkat)
hКčinkКt
hajinkat
mučinkКt

5.
6.
7.
8.
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papinkat
spinkat/pospinkat si/vyspinkat se
serinkat
šprtinkКt se

blít → blinkat
Deminutivní tvar blinkat p ejímá roli neutrálního lexému (proto je v závorce) a základ Лlъt je
obhroublé až vulgární. Odpovídá tomu neutrální okolí blinkat (1) a hrubější Лlъt (2)Ľ které lze
ve spojeních vвЛlъt se do hКjzlu, Лlъt krev, posrКt К poЛlъt se (korpus syn2010) označit za
vulgarismus.
(1)

Po пd se mi chce blinkat, pane doktore.
Člověk si vвЛere, zdК blinkat z horskц drпhв, etъzkпče či pivК.
Měl jsem horečku К blinkal jsem.

(2)

Mně se chce z teЛe blít.
A zК tohle ti ještě plКtъ? No to bych blil.
… mo e tentokrпt zle houpКlo, К jп blil jКk Кlъk.
…nechlКstп К ne ъkп sprostп slovК К neblije mi tКdв do květinпčů.

Rozdíl podtrhuje také p ehled protějšků v němčiněĽ angličtině a slovenštině:
česky
n mecky
anglicky
slovensky
Лlъt:
≈
kotzen
puke, vomit, barf, throw up
grcК , vrКcК (z .)
blinkat:
≈
nichts essen throw up, toss cookies
vrКcК , grcК (z .)
spпt → spinkat
Je-li v českém textu deminutivum spinkatĽ pak se (celkem nep ekvapivě) vždy objeví i v jeho
p ekladu do slovenštiny (3).
(3)

„TКk tedв spinkej, tв ko Кlo,“ К p ikrвl ho plпštěm.
„TКk tedК spinkaj, tв korheľ,“ К prikrвl ho plпš om. (Hašek: Švejk)
-„Půjdeš spinkКt s tatínkem, Růženkoť …“
„Pôjdeš hКjkК s ocinkom, RůženkКť …“ (Páral: Generпlnъ zпzrКk)

Platí to i u p ekladů naopakĽ tedy ze slovenštiny do češtiny (4).
(4)

„… ŠtefКnko chce spinkat!“
„… Pištinko chce buvinkať!“(Nižnánsky: ŽenК dvoch mužov)

V drtivé většině jsou deminutiva v obou jazycích i v p ekladech ze t etího jazyka (5).
(5)

Je čКs spinkat, ano?
Tak spinkaj, zlatko.
-Spinkej drКhoušku.
Spinkaj drКhúšik.
-Pojďme, spinkat!
Poďme, spinkať! (Subtitles)

V jazycíchĽ které nemají slovesná deminutiva (nap . angličtina) českému slovesnému
deminutivu odpovídá nejčastěji základové slovo (6).
(6)

Spinkп jКko nemluvně.
Er schlтft wie ein Baby.
He's sleeping like a baby. (Subtitles)

Často českému deminutivu odpovídají jakoby „kompenzace“ (nejedná se ovšem o p eklady
z češtiny). České evaluativní vyjád ení deminutivemĽ transportují jiné jazyky různými
prost edky. Může to být expresivním oslovením adresáta (7)Ľ kvalifikátorem (Ř)Ľ či jinak
perifrastiky (9)-(11).
(7)

Je čКs spinkat, ano?
You go to sleep, honey.

(8)

Spinkej.
Schlaf gut.
Sleep tight.
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(9)

Zjistъ se, že si se Sörenem spinkala.
Theв’ll find out вou slept аith Sören-to put it nicely. (J. Škvorecký: H ъchв pro pпterК Knoбe)

(10)

Vyspinkali seť“ ekl.
„HКЛen аir schön geschlafenť“ frКgte er.
„HКve аe hКd beautiful sleep? he said. (Tolkien: Pпn prstenů 2)

(11)

Už chci jъt spinkat.
I wanna go noddy-blinkums.
-Jdeme spinkat.
Ok, we're going to go night-night.

P íklady (6)-(12) a (13) naznačujíĽ že odhad struktury protějšku českého deminutiva může být
mimo ádně nesnadný.
šprtat se → šprtinkat se
Deminutivum šprtinkКt se (12) je ojediněle utvo ené. V korpuse SYN 2014 je jen jeden
doklad.
(12)

Pп & PК, jdu se šprtinkat . . . 10:4Ř Кni jsem nepsКlК , Кle zъtrК mě to čekп nК 100%.

Tvary šprtinkКt se (12) a serinkat (13) dokládajíĽ že se slovesná deminutiva tvo í p edevším
od expresivních nebo hovorových základů.
(13)

Rпd Лвch ekl, že nпs s tъm Africkým pohпrem nпrodů ... zКčъnКjъ pěkně serinkat.
Also, ich möchte sКgen, dКss die uns lКngsКm auf den Sack gehen mit ihrem Afrika-Cup.Actually, I'd
like to say ... ... they're starting to piss us off with the Africa Cup.

Z dokladu (13) vyplýváĽ že expresivitu vloženou v němčině a angličtině do frazému lze česky
vyjád it deminutivem.
Na -inkat končí ještě sloveso flinkat, odflinknout. Vztah mezi flпkКt, odflпknout a flinkat,
odflinknout je podobný jako mezi jakýmkoliv jiným základem a deminutivem: flпkКt je
častější než flinkatĽ kolokace jsou podobné (flпkКt/flinkКt se po ulici, v hospodě; flпkКt/flinkКt
prпci). Dokonce i protějšky v němčině a angličtině by tomu napovídaly:
česky
n mecky
anglicky
flпkКt (se) ≈ faul sein, (sich) herumtreiben, faulenzen
goof off, fuck around;
flinkat
≈ herumlungern
get lazy, lark about
Nejedná se ovšem o vytvo ení modifikovaného slova deminutivním sufixemĽ nýbrž jen o
změnu kmenové samohlásky -п- na -i-. Toto je sice fonopragmatický prost edekĽ který
v češtině není neobvyklý (nap . u substantiv změna -o- → -ů-), za deminutivum se však tato
slova považovat nedají. Jen 7% respondentů vnímá toto slovo jako zdrobnělinu.

B.4 Sufixy -etat/-itat/-otat
Všechny t i sufixy bývají označovány za prost edky tvorby slov úsilných (Šmilauer 1971:164,
Dokulil 1řŘ2)Ľ ale i deminutivních (P ъručnъ mluvnice češtinв 1995:193-1ř4Ľ Čermák
2011:122).

258

B.4.1 Slovesa na -etat/-itat/-otat mající základ
Slovesa t epКt, cupКt, šeptКt, ЛlikКt, hrkКt, chechtКt se, klepКt, mъhКt se, ehtКt se a šeptКt jsou
základy ke slovesným derivátům:
-etat
-itat
-otat
1.

t epetКt/zКt epetКt

1.
2.

cupitКt/odcupitКt/p icupitКt/vвcupitКt
špitКt/zКšpitКt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(blikotat)
hrkotat
chichotat se
klepotat
mihotat se
( ehotКt se)
šepotКt
t epotКt

B.4.1.1 Konkurence sufixů -etat/-itat/-otat
Konkurují si jen sufixy -atat a -otat od základu t epКt → t epetКt/t epotКt. Obě derivovaná
slova mají shodné kolokační partneryĽ každé z nich se však vyskytuje v jiném textuĽ v jiném
(většinou literárním) díle. Mluvčí zjevně preferují buď jedenĽ nebo druhý tvar. Pokud
používají obaĽ jeden p evládá. Toto je vidět nap . na p ekladu románu G. Grasse Plechový
ЛuЛъnek: p ekladatelé (V. Kafka / J. Hiršal) užili t epotКt ŘkrátĽ t epetКt 2krát. Je to jediné
díloĽ ve kterém jsou oba tvary. Otázkou zůstáváĽ jestli i to není odraz kolektivního p ekladu.
V kontrastu s němčinou a angličtinou není znát sémantickýĽ ani pragmatický rozdíl (viz dál)Ľ
lze je tedy považovat za varianty téhož slova.
t epat (se) → t epetat (se) / t epotat (se)
Vztah základu a deminutiva je patrný ze spojení t epКt k ъdlв a t epotКt k idцlky. Sice jsou
doloženy i vazby t epКt k idцlkв a t epotКt/t epetКt k ъdlв, výpočet (podle logDice) však
ukazuje vyšší hodnotu relevance pro t epКt k ъdlв a t epotКt k idцlky. (Rozdíl mezi t epetКt a
t epotКtĽ jak již bylo uvedenoĽ není.) Spojení slovesa t epКt a nedeminutivního substantiva (1)
na jedné a t epetКt a substantivního deminutiva (2) na druhé straně se v korpuse opakuje
častěji.
(1)

… u vjezdu se ve vichru t epe К odolпvп stпtnъ vlКjkК, jКko Лв tu ЛвlК od doЛ …

(2)

V průčelъ Лudovв se ve větru t epotají vlКječkв, fКsпdК vвpКdп solidně.

Substantivum vichr (může být považováno za jakési „impicitní augmentativum“ od vъtr)
zjevně brání tomuĽ aby bylo užito sloveso t epotКt (1). Naopak vedle slovesa t epotКt (2) stojí
častěji deminutivum (zde vlКječkК)Ľ dál jКzýček, nožkв, prКporkв aj.
I z dalších dokladů je zjevnéĽ že t epotКt/t epetКt (4) má jinou intenzitu než základ t epКt (3):
(3)

Bвl tКk Лlъzko, že Лвlo slвšet, jКk t epe k ъdlв.
Er аКr so nКhe, dКß mКn hörte, аie er mit den Flügeln schlug.
It was so near that he could hear the beating of its wings. (Andrić: Most na Drine)

(4)

Hmвzъ slečnК t epetala k ъdlв К oЛrКcelК oči v sloup.
Es flatterte mit den Flügeln und rollte mit den Augen.
It fluttered its wings and rolled its eyes. (D. Adams: Restaurant na konci vesmъru)

Rozdíly (3) a (4) podtrhuje ještě (5).
(5)

Ovlпdl se tedв К omezil se pouze nК to, že divoce t epal ukКzovпkem ve vzduchu.

Slovesa t epКt a t epotКt/t epetКt v p ehledu:
česky
n mecky
t epКt
≈ schütteln, schаenken, schlКgen
t epotКt/t epetКt ≈ flatter
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anglicky
shake, swing, beat
flutter

Zdá seĽ že t epetКt a t epotКt jsou p edevším iterativa od t epКtĽ až ve druhém sledu
deminutiva.
blikat → blikotat
Často však tak jemné rozlišení jako u t epКt → t epotКt/t epetКt možné není. Základ blikat a
derivát s blikotat mají shodné nejsilnější kolokační partnery a vyskytují se ve spojeních
světýlko/světцlko (v dпlce, lпskв) Лlikotп; světlo Лlikotп, ale i světýlko/světцlko Лlikп. Mohou
zde pomoct data paralelního korpusu. V porovnání s němčinou je celkem zjevnéĽ že rozdíl je
v intenzitě: Českému slovesu blikat odpovídá německé blinken. Českému blikotat pak
odpovídá nejčastěji flimmern, flackern, ale i blinken. Charakteristiky v slovníku Duden:
UniversКlаörterЛuch (2006):
„blinken: 1. blitzendĽ funkelnd leuchtenĽ glänzen;
flimmern: unruhig, zitternd flammen;
flackern: 1. unruhigĽ mit zuckender Flamme brennen“

Žádný z německých protějšků nemá vyloženě evaluativníĽ expresivní nebo deminutivní
charakter.
cupat → cupitat
Od slovesa cupat je vytvo ené cupitat, od-/p i-/vycupitat. Jsou doloženy i „základy“55 cupat,
od-/p i-/vycupat. Další prefigovaná slovesa k cupitat jsou: docupitКt, procupitКt, p ecupitКt,
ucupitat, vcupitat a zacupitat. Mají mnohem slabší frekvenci a „základy“ *docupat,
*procupat atd. nejsou.
Sloveso cupat má mnohem slabší frekvenci než cupitat. Už tento fakt by cupitat z role
deminutiva mělo diskvalifikovat. Zdá se aleĽ že cupat může mít i význam blížící se
augmentativu (6), (7). Zjevné to je i z kontrastivního pohledu:
(6)

NКd nimi, nК pКluЛě, cupaly sem a tam nohy.
оЛer ihnen, Кuf Deck, trampelten Füße hin und her. (H.G. Konsalik: Doktor z Hongkongu)

(7)

Kdвž cupal po Лъlц lesnъ stezce, stпle sněžilo;
It was still snowing as he stumped over the аhite forest trКck, … (A.A.Milne: Púovo zпtišъ)

Na druhé straně je zjevný i deminutivní náboj slovesa cupitatĽ jak dokládají jeho signifikantní
vazby: cupitКt droЛnými/droЛoučkými/krпtkými krůčkв (8) i kontrast s jinými jazyky (ř)Ľ (10):
(8)

DroЛoučkými krůčkв cupitaly po trпvě nК růžových nožkпch К komъhКlв elegКntnъm tělъčkem.

(9)

A pКk někdo cupital po schodech.
dann kam ein Trappeln von kleinen Füßen die Treppe herКuf.
Then came a little pattering of feet on the stairs. ( carroll-alenka_v_kraji)

(10)

Musъš cupitat jКko mвšičkК.
In dieser Szene musst du wie eine ganz kleine Maus gehen.
So, on this scene, you're supposed to walk like a little, tiny mouse, yeah? (SUBTITLES)

Slovesa cupat a cupitat v p ehledu:
česky
n mecky
cupat
≈ trotten, trampeln
cupitat
≈ trotten, trippeln

anglicky
trot
scurry, trot, scuttle

slovensky
cupitК , cupkК

chechtat se → chichotat se/(chichtat se)
Dvojice sloves chechtКt se → chichotat se (chechotat se není) se chová podobně jako cupat
→ cupitКt. Z kontrastu je zjevnéĽ že se jedná o deminutivum. Jeho běžné okolí je: hihňКt К
klпЛosit; tiše se chichotКt; šuškКt si К chichotat se. Protějšky v jiných jazycích odpovídají
posunu v expresivitě:
Slovo „základy“ je zde v uvozovkáchĽ protože je nasnaděĽ že tato prefigovaná slovesa se tvo í až od
deminutivního tvaru cupitat.

55
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česky
chechtat se
chichotat se

n mecky
anglicky
slovensky
≈ lachen
laugh
rehotК sК, chechtК sК
≈ kichern, (leise
giggle, chuckle, chatter chichúňК , chichotК sК
lachen)
Existují však také dokladyĽ kdy základové sloveso chechtat se plní roli podobnou
augmentativu (11).
(11)

Čert se nejenom divil, Кle strКšně se chechtal.
Der Teufel wunderte sich nicht nur, er lachte laut und fürchterlich.
Not only was the devil surprised, he laughed uproariously. (SUBTITLES)

(12)

ZКčКlК se tiše chichtat.

(13)

děti cupКjъ vedle mКminek, dvě mlКdц dъvkв se chichtКjъ zК elegпnem s tenounkou hůlčičkou…

Typické kolokace k chechtat se jsou: hystericky, Лlпznivě, hlКsitě, chechtКt se pitomosti.
Varianta chichtat se (12)Ľ (13) je mnohem méně frekventní a lze ji považovat za
„deminutivum“ od chechtat vytvo ené fonopragmaticky.
šeptat → špitat
P i pohledu na protějšky dvojice sloves šeptКt → špitКt lze špitКt považovat za deminutivum.
česky
n mecky
anglicky
slovensky
šeptКt
≈ flüstern, sКgen
whisper, say
šepkК , šeptК
špitКt/zКšpitКt ≈ flüstern, tuscheln, rКunen (z .) whisper
šuškК , šepkК
hrkat → hrkotat
Z korpusových dat vyplýváĽ že i mezi dvojici hrkat → hrkotat je vztah základu hrkat (14) a
deminutiva hrkotat (15).
(14)

DostКvnъk hrkп po výmolech, pršъ К po lijпcъch jsou cestв jeden...
StКrý rozvrzКný kočпr hrkal po dlпžděnъ tКk divoce, že jsem se muselК držet.
Busъk už hrkп do nekonečných prКšných serpentin К polвkп jeden výškový metr zК druhým.

(15)

UličkКmi městК pomКlu hrkotala volskп sp eženъ nКloženп nejrůznějšъm zЛožъm,
od ekв p ijъžděl vůz tКžený dvěmК koňmi К klidným tempem hrkotal po nпspu směrem k Лrпně.
… neЛo slвšet , jКk hrkotají remorkцrв po Rýně (v Kolъně)…

Vazby hrkotat pomalu nebo klidným tempemĽ pop . i nК ece (remorkéry se pohybují pomalu)
odpovídají jakémusi „umenšení“ nebo „zdrobnění intenzity“ hrkпnъ. Tento význam je však
vzácný. Zdá se všakĽ že významy jsou diferencovanéĽ rozdíl je vidět na rekci: hrkat
v něčem/něčъm (≈ něm. rattern, scheppern) a hrkotat po něčem/někudв (≈ něm. holpern,
rumpeln).
klepat → klepotat
Tvar klepotat je spíš iterativum od klepat.
šeptat → šepotat
Rozdíl mezi šeptКt (≈ něm. flüstern, murmeln, tuscheln) a šepotКt (≈ něm. аispern, flüstern,
raunen) je p edevším ve frekvenci a expresivitě. Sloveso šepotКt je v češtině velmi vzácné.
(16)

St ъЛrný potok šepotal modlitЛu něžnou, věčnou (I. Wernisch: ZКpКdlo slunce zК dnem, který neЛвl)

Sloveso šepotКt je expresivnější než šeptКtĽ používá se asi jen v poetických textech (16).
míhat se → mihotat se
Sloveso mihotat se (≈ něm. schimmern, flimmern) se svojí funkcí jeví spíš jako základové
slovo bez hodnotícího nábojeĽ kdežto mъhКt se má ve stejném kontextu funkci spíš
augmentativní. Německy mu odpovídají predikáty (vorbei)huschen, (kreuz und quer/durch die
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Gegend) schießen, hin und her streifenĽ tedy ikonická slovesa podtrhující velkou rychlost
(17)Ľ kdežto mihotat se podtrhuje spíš intenzitu pohybu (1Ř)Ľ (1ř).
(17)

Tramvaje, auta a autobusy se kolem nпs jen míhaly.
StrКßenЛКhnen, Autos und Busse schossen Кn uns vorüЛer. (simmel-kalich)

(18)

ZК nedělnъho rпnК, kdв ve vesničkпch nК poЛ ežъ vвzvпnělв kostelnъ zvonв, svět К jeho milenkК se
vrКcelв do GКtsЛвho domu К rozjК eně se mihotaly po trпvnъku.
Am SonntКgmorgen, аenn in den Siedlungen lтngs der Küste die Kirchenglocken lтuteten, аКndte die
Herrin der Welt sich wieder Gatsbys Hause zu und entfaltete auf seinem Rasen ihr lustvolles Treiben.
On Sunday morning while church bells rang in the villages alongshore, the world and its mistress
returned to Gatsby's house and twinkled hilariously on his lawn.
Fitzgerald-VelkyGatsby

(19)

NК oЛrКzovkпch ruských televiznъch stКnic se sice mihotají různъ političtъ lъd i odlišných politických
stran, Кle neeбistuje skutečnп nпrodnъ diskuse o tom, jКk vцst zemi vp ed.
Unterschiedliche politische Führer verschiedener PКrteien flimmern üЛer RusslКnds
FernsehЛildschirme, КЛer es giЛt keine аirkliche nКtionКle Diskussion dКrüЛer, аie mКn dКs LКnd
weiterbringen kann.
Various political leaders of different political parties flash across Russia's television screens, but there
is no real national discussion about how to lead the country forward.

Nutno dodatĽ že se v kontextu (18) sloveso mihotat se objevuje velmi vzácně. Tvar mъhКt se
zjevně označuje spíš pohyb věcí a mihotat se p edevším pohyb světla.
česky
n mecky
anglicky
slovensky
mъhКt se
≈ huschen, schießen
flash, fly
mihК sК
mihotat se ≈ blinken, funkeln, glittern, glimmer, twinkle,
mihotК sК, ligotК sК
schimmern; flackern
pop . flash across
P íklad (1ř) je p echod mezi „mihotпnъm se“ světla a lidí.
ehtat se → ehotat se
Vztah dvojice sloves ehtКt se → ehotКt se odpovídá vztahu základ → augmentativum.
Českému ehtКt se odpovídají německé protějšky lachen, kichern, wiehern. Sloveso ehotКt se
má protějšek höhnen (20), ale i giggeln (21).
(21)

Chudпci dinosКu i! ehotala se potkКnkК К oЛnКžovКlК svц hlodпkв, co nep estКjně vždв znovu
dorůstКjъ.
Arme Dinosaurier! höhnte die Rтttin und zeigte ihre immerfort nachwachsenden NКgezтhne. (GrКss:
Potkanka

(22)

"TКdв jsou, už jsou tКdв!" ehotala se К hlouček zmijozelských studentů se rozestoupil.
»DК sind sie jК, dК sind sie!«, giggelte sie und die Slytherin-Traube stob auseinander. rowlingovahpot_pohar

(23)

"TКdв jsou, už jsou tКdв!" ehotala se К hlouček zmijozelských studentů se rozestoupil.
‘Eccoli, eccoli!’ disse con una risatina, e il manipolo di Serpeverde si disperse. rowlingovahpot_pohar

Sloveso giggeln je v němčině (i v angličtiněĽ odkud do němčiny p ešlo) spíš „deminutivní“.
P i zpětném srovnání s češtinou mu odpovídá uchichtnout se, (za)hihňКt se, chichotКt se.
Bohužel jsou v paralelním korpusu InterCorp cs-de (verze 7) pouze tyto dva doklady (20),
(21). I v další paralele (ve (23) italština)Ľ kde je stejný text jako (22)Ľ je deminutivum.
V původním anglickém textu (momentálně nedostupném) je pravděpodobně sloveso giggle.
Další doklady však nasvědčují opět tomuĽ že se jedná spíš o amplifikaci slovesa ehtКt se
(23)-(25). Doklady (23) - (24) jsou z InterCorpu (verze 7), (25) z korpusu SYN 2014.
(23)

Nejvъc se ovšem ehotali sКmi ЛrКt i.
...
ея я - а
яще

(24)

… oЛě, jКk už jsem ъkКl, se spolu někdв ehotaly.
OЛě dvě vвprsklв К nКhlКs se ehotaly. Jedna z nich se pleskala po stehnech.
…rozvКleni jКko domorodci v Лuši, kleli, vulgпrně se ehotali, neЛвlo stъnu pochвЛ: vzКli si dovolenou
od civilizace

,

.
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tъm vъc se smпl, Кž se ke konci člпnku ehotal.
(25)

Tв už jsi se úplně zЛlпznilК, neť Co se ehotпš, koukni z oknК, vidъš, neť
A k tomu se nahlas ehotají К p izvukujъ si: „HopsКsК! HejsКsК! HopsКsК!...“
kroužъ divц ženв s rozcuchКnými Лъlými vlКsв. ehotaly se К skotКčivě tКnčilв kolem svц oЛěti oЛ Кdnъ
tanec smrti.
Všichni se společně dovпdivě ehotají, jКkп to ЛвlК legrКce.

Sloveso ehotКt se má podle dokladů blíž k augmentativu.
Z p edešlých rozborů plyneĽ že je nutné v rámci modifikací sloves na -otat diferencovat. Na
jedné straně zůstanou deminutiva t epetat se, cupitat, špitКt si, chichotat se, hrkotat, klepotat,
šepotКt; na druhé straně budou slovaĽ která podtrhují spíš iterativnost (blikotat, mihotat se)
nebo se blíží k augmentativům ( ehotКt se).
Sufixy -etat/-itat/-otat lze mezi prost edky tvorby verbálních deminutiv adit jen podmínečně.

B.4.2 Slovesa na -etat/-itat/-otat nemající základ
Základové sloveso v současné češtině není nebo není průhledné u těchto derivátů:
blekotat
drkotat

ligotat
mekotat

Jsou to jen slovesa na -otat. (Podobná slovesa na -etat nebo -itat doložena nejsou.)
Sloveso blekotat má základ v blцkat (je vytvo eno z něm. Лlöken (Rejzek 2001:82), tedy
Лečet). Toto se (ná ečně) vyskytuje p edevším na jihovýchodní Moravě. V korpusech však
doloženo není. Podobně p íbuzné jsou mekotat od mцkat (z něm. meckern ≈ mečet).
Sloveso drkotat je p íbuzné s drkat a dr(n)cat. Rejzek (2001:144) ho považuje za jejich
zesíleníĽ tedy z ejmě augmentativum. Podle korpusových dokladů se však zdáĽ že jsou
významy sloves v současné češtině relativně dob e vymezeny. Z paralelního korpusu
InterCorp cs-de-en (verze 7) byly vybrány charakteristické konkordance (26) - (29).
(26)

DrkКče smějъ sprпvně dělКt jen kluci . „U nпs děvčКtК nedrkají. ZК drkКčemК jen chodъ po vsi,“ uvedla
oЛвvКtelkК TlumКčovК.

(27)

P ipoutejte se, Лude to drncat!
Es wird holprig!
It's going to be a bumpy ride.
-RКdši se drž, Лude to v tц rвchlosti mКlinko drncat.
Am Лesten hтltst du dich jetzt fest, аir hКЛen eine schnelle und schaukelige Reise vor uns.
You’ d Лetter hold on, аe’ re in for К fКst Кnd bumpy journey. (adams-restaurant_na_ko)

(28)

Civěli mlčkв jeden druhцmu do tvп e, drkotali vnit nъm chlКdem.
Sie stierten einander schweigend an, zitternd vor innerlicher Kтlte.
They stared at each other, shaking with inner chill. otcenasek-romeo_julie

(29)

Autobus drkotп po tКjlКndskц silnici К on cъtъ, jКk se nК něho upъrп jejъ dlouhý pohled.
Der Autobus rattert üЛer eine thКilтndische LКndstrКße, und er fühlt, аie ihr lКnger Blick Кuf ihm ruht.
As the bus bumped along the Thai road, he could feel her eyes fixed on him in a long stare.KunderaNesnesit_lehko

Sloveso drkat se užívá jen ná ečně pro „hrkat ehtačkou“ na velikonoce (26) nebo ve
významu „trkat“, v InterCorpu verze 7 doloženo není.
Drncat má jasně vymezený význam „jet po nerovném povrchu“.
Drkotat se vyskytuje p edevším ve smyslu „t ást se“ (2Ř)Ľ méně často jako intenzifikace k
drncat (29).
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Jediné společné spojení je drkat/drkotat zubama. Domnívám seĽ že se může tedy jednat o
zdůraznění iterativa. Všechna t i p íbuzná slovesa (drkat, dr(n)cat, drkotat se) mají
signifikantní společné partnery vozъkem, kočпrem, drožkou, žeЛ iňпkem (p es něco). Zde je
rozdíl asi jen v expresivitě.
Sloveso ligotat nemá v současné češtině žádné p íbuzné sloveso.

B.5 Sufix -olit
Sufixem -olit jsou podle P ъručnъ mluvnice češtiny (1995:192) utvo ena slovesa, která
„pojmenovávají děj deminutivně chápaný“.

B.5.1 Slovesa s -olit mající základ
1.
2.

šmrdolit/zКšmrdolit
prdolit/p iprdolit/vвprdolit

Sufix -olit mají jen tato dvě v korpuse SYN 2014 doložená slovesaĽ která lze vtáhnout ke
slovesnému základu.
šmrdlat → šmrdolit
Vzácně se vyskytující šmrdolit je od taktéž periferního šmrdlКt (65 dokladů v korpuse SYN
2014). Podobně jako u sloves s -onit je pro nedostatek dat možné jen odhadnout jejich vztah.
Z nemnoha dokladů v korpusu SYN 2014 lze usouditĽ že rozdíl bude spíš v syntaktickosémantické oblasti než v pragmatice.
Syntakticky je šmrdlКt (něčъm/něco/nК něco) sloveso většinou tranzitivní. Obecně znamená
„pohybovat sem a tam“ (1) - (6).
(1)

Asi hodinu tam šmrdlali na housle.

(2)

Teď Кsi zКložъme s klukКmК z výЛoru cцčko К Лudeme šmrdlat Кspoň pпtou ligu.

(3)

Bude-li nК lКhvi vinětК či nпpis, šmrdlejte je octem, dokud je neodstrКnъte,…

(4)

šmrdlal pКlci o seЛe, po пd šmrdlal…

(5)

Jen tak jsem šmrdlal p ed stКnem kousek d evК,…

(6)

V KlecКnech u p ъvozu jsem si dКl sekКnou К pКk se šmrdlal nКhoru mezi zКhrпdkКmК.

P evážně se šmrdlКt užívá derogativně ve smyslu „hrát na smyčcový nástroj“ (1)Ľ p eneseně
také o sportu (2)Ľ „odstranit něco“ (3)Ľ „t ít o sebe“(4)Ľ „‘šmrdlavým’ pohybem opracovávat“
(5). Jen výjimečně jsou kontexty natolik podobnéĽ že by se obě slovesa mohla zastupovat (6),
(7).
Na rozdíl od šmrdlКt je šmrdolit většinou intranzitivní (p evážně reflexivně šmrdolit se) ve
významu „ochomýtat se“.
(7)

…což je mikroskopickц něco mezi zvъ пtkem К Кsou К šmrdolí se to pomocъ Лičъků v nКšich loužъch

(8)

Ten Кsпk, co se kolem tebe furt šmrdolil, ten ti nehelfnul?

(9)

Děti, co se teď kolem mě šmrdolí, Лudou pohromКdě den co den…

Porovnání s jinými jazyky
česky
n mecky
šmrdlКt (nК housle) ≈ šmrdolit se
≈ (k někomu) auf jmdn.
zuwatscheln
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anglicky
write on a violine
(na rвЛnъku) skate
around a pond

slovensky
fidlika na husle

Sloveso šmrdolit se zdá být expresivnější než šmrdlКtĽ ale za jeho deminutivum se považovat
nedá právě pro rozdílné syntakticko-sémantické vlastnosti.
prdět → prdolit
Sloveso prdolit není možné považovat za jednoznačnou modifikaci slovesa prdětĽ protože
slova nejsou ve svých typických kontextech navzájem zastupitelná.
(10)

Jeden z mých kКmКrпdů (…), 22 si vвpěstovКl schopnost krkКt К prdět nК rozkКz …
Jejich chovпnъ je jinц než nКše. Tъm mвslъm t eЛК to (…), že si u oЛědК klidně prdí neЛo krkКjъ.

(11)

„TКk mě tedв svlъkni a p estКň se tu prdolit.“ (Updike: Krпlъku utъkej)
P iprdolit se tedв s něčъm novým.

(12)

К tв jsi schopen jъ všechno vyprdolit.
BпЛв nК p пstkпch prdolilв, že hrКЛěte omпmilв svým zpěvem. (SYN 2013)

Zatímco základ (10) se vztahuje většinou k tělesné pot eběĽ má derivát s -olit význam slovesa
moviendi (11) nebo dicendi (12). Je však málo dokladů.
Právě pro sémantické rozdíly mezi základy a jejich deriváty, nelze ani jedno z obou
uvedených sloves považovat za pravé deminutivum.

B.5.2 Slovesa s -olit nemající základ
V korpusu SYN 2014 jsou dále doložena slovesa:
batolit se
drmolit

hlaholit
mrholit

šveholit

K žádnému z těchto sloves neexistuje v současné češtině základové slovo. Tvar drmolit je
„odvozeno od †drmati (‚tahatĽ škubat’)“ (Rejzek 2001:144); hlaholit je desubstantivum od
hlahol (a toto zdvojením ko ene *gal (srov. Rejzek 2001:201))Ľ nemodifikuje tedy žádné
sloveso; mrholit je „expresivní odvozenina od *mrgati (‚mihotat se’)“ (Rejzek 2001:3ř3);
šveholit (srov. Rejzek 2001:646) a snad i batolit se jsou původu onomatopoetického.
Deminutiva to tedy nejsou.

B.6 Sufix -onit
Sufix -onit je funkcí blízko -olitĽ p edevším v expresivitě (srov. také P ъručnъ mluvnice češtinв
1995:192). V korpuse SYN 2014 jsou doložena slovesa od základů ehtКt se, žпdКt a žeЛrКt.
1.

ehonit se/zК ehonit se

2.

žКdonit

3.

žeЛronit/vвžeЛronit

Sufix -onit spíš zdůrazňuje iterativnost ( ehonit (1), žeЛronit) nebo naléhavost děje (žКdonit
(3)). Okolí (není však mnoho dokladů)Ľ ani srovnání s jinými jazyky p íliš nenasvědčuje
tomuĽ že by se jednalo o deminutiva. Slovesům s -onit v jiném jazyce někdy odpovídají i
běžná neexpresiva (4), (7).
(1)

Senio i se dovedou od srdce ehonit.

(2)

… pusК se jъ rozjede К zКčne se ehonit vвsokým, mlКdým smъchem.

(3)

"Sophie," žadonil Langdon.
»Bitte, Sophie«, flehte Langdon,
"Sophie," Langdon pleaded.

(4)

"Dпl," žadonil Ivan.
"Weiter", sagte Iwan,
'Go on,' said Ivan,
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(5)

Nebude žadonit o informКci, kterou stejně nedostКne.
Er аürde nicht um InformКtionen betteln, die er nie Лekommen аürde.
He would not beg for information he'd never get.

(6)

Sedъ potmě v kКncelп i mпrnice U svКtцho PetrК К žebroní o pomoc.
Er sitzt in einem dunklen Büro in der LeichenhКlle von St. Peter's und bittet um Hilfe.
He's sitting in a dark office in the morgue at St. Peter's begging for help.

(7)

„Kdв vпs zКse uvidъmť“ žebronil.
»WКnn sehe ich euch аiederť« fragte er.

(8)

Oren ъkп, že se nesložilК, nežebronila ani neprosila.
Oren hКt gesКgt, sie sei nicht eingeknickt, sie hтtte ihn аeder angefleht noch angebettelt.
Oren says she didn't fold, didn't beg or plead.

Pohled na kontrast základového slovesa a derivátu s -onit prost ednictvím jiného jazyka
odkryje další diferenciaci.
žпdat → žadonit
česky
n mecky
anglicky
žпdКt
≈ fordern
demand
žКdonit
≈ betteln, bitten, klaglich fragen
beg, plead
Sloveso žпdКt je spíš formálního stylu; žadonit je neformální v psaném jazyce, v hovoru se
užívá prosit a dá se považovat za synonymum žКdonit.
žebrat → žebronit
Rozdíl mezi žeЛrКt a žeЛronit je také spíš v rovině sémantické. Zatímco žeЛrКt je p edevším
spojeno s almužnou (a implikuje ji), žeЛronit je synonymní s „naléhavě prosit (někoho)“.
česky
n mecky
anglicky
žeЛrКt
≈ betteln, schnorren, anflehen
beg, plead
žКdonit
≈ betteln, bitten, klaglich fragen
beg, plead, implore
Jako modifikace žeЛrКt je sloveso žeЛronit doloženo zcela ojediněle. V tomto kontextu (9) se
mohou v denotativní rovině zastupovat.
(9)

Někte ъ mКlъ mniši К mniškв doslovК žebroní o penъze, Кč Лв se jich podle trКdice neměli dotýkКt.
(Týden: 11/2007)

Slovesům se sufixem -onit se blíží ještě švКdronit. To je však p ímá výpůjčku z německého
schwadronieren. O modifikaci slovesa zde nelze uvažovat.
Uvedená slovesa na -onit a -olit jsou sice modifikacemi základů a jsou to slova (často silně)
expresivní. Za deminutiva (ani augmentativa) se považovat nedají. Typická okolí slov a jejich
protějšky v jiných jazycích naznačujíĽ že se jedná o jiný druh modifikace než kladné nebo
záporné hodnocení děje (typické pro deminutiva nebo augmentativa).

B.7 Sufix -likat
Blízko k modifikaci má taktéž rozší ený sufix -likat. Jako deminutivní sufix se neuvádí, a ani
ho za něj stoprocentně považovat nelze. Jediným zástupcem této kategorie by bylo sloveso
cvrlikat/zacvrlikat jako modifikace základu cvrkat/zacvrkat. Tento „deminutivní“ vztah
funguje pouze ve spojení cvrček cvrkп (běžnější) / cvrlikп ( ídké).
P evažuje však rozdíl ve významech (podle kolokační analýzy)Ľ a ten je následující:
cvrkКjъ spíš cvrčci a cvrlikКjъ vrКЛci (velmi často nК st eše). S tím korespondují i německé a
(zde výjimečně uvedené) italské protějšky (pro angličtinu nejsou data).
česky
n mecky
italsky
žeЛrКt
≈ zirpen
frinire
žКdonit
≈ zwitschern, schwirren, trillen
cinguettare
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Zdá seĽ že každé sloveso reprezentuje trochu jiný zvukĽ významy jsou tedy diferencovány
sémanticky.

B.8 Nedoložené prostředky
B.8.1 Sufix -ičkat
K sufixu -ičkКt Dokulil (1řŘ2:7) uvádí deminutiva hКjičkКt, ЛojičkКt se, počičkКt (si). V SSJČ
jsou hКjičkКt a počičkКt. Doklady o jejich užívání v současném jazyce nejsou.

B.8.2 Sufix -ininkat
Mluvnice češtinв (Petr 1řŘ6:417) uvádí deminutivum capininkat. V korpusech ani v PSJČ
slovo zastoupeno není. Dokonce na internetu ho lze nalézt jen v (odborných) textech o češtině
jako p íklad slova utvo eného evaluativním/deminutivním sufixem.

B.8.3 Sufix -ulinkat
Dokulil (1řŘ2:4) uvádí hajulinkat, hКčulinkКt, pКpulinkКt. PSJČ a SSJČ obsahují jen
hajulinkat(i). Ani jedno z nich není v korpusech doloženo. Na internetu se objevují podobně
jako sufix -ininkat jen v rámci metatextu o českých deminutivech.

5.3 Poznámky k deminutivům českých sloves
Mezi deminutiva nepat í slovesa utvo ená od deminutivních substantiv sufixem -ovat. Existují
páry utvo ené jak od substantivního základuĽ tak od deminutiva:
ЛrКt it se
x ЛrКt ъčkovКt se
k ižovКt
x k ъžkovКt
čtvercovКt
x čtverečkovКt
pКnпkovКt
x pКnпčkovКt
drпtovКt
x drпtkovКt
rukovat
x ručkovКt
(zК)hпkovКt x (zК)hпčkovКt
Кdit
x
пdkovКt
hubovat
x huЛičkovКt
(o)světlit
x světцlkovКt
(kousat)
x kouskovat
špicovКt
x špičkovКt
kroužit
x (o/zК)kroužkovКt
titulovat
x titulkovat
kličkovКt
x (vв)kličkovКt
Jen od deminutiva nebo kvazideminutiva:
hlпskovКt
pКpouškovКt
hlКvičkovКt
pusinkovat
linkovat
rпčkovКt
miliskovat
sýčkovКt
nКЛulъkovКt
vtipkovat
nКočkovКt
vвručkovКt
nКsпčkovКt
zavtipkovat
očkovКt
žilkovКt
pКličkovКt
(na)pohlavkovat
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Tato slovesa nemohou být použita evaluativně.
Z p edešlé podrobné analýzy sloves odvozených jednotlivými sufixyĽ které se (někdy) uvádějí
jako deminutivníĽ vyplýváĽ že slovesných deminutiv se užívá mnohem méně než se píše.
Dokulil (1982) nap . vyjmenovává: „capkat (k capat s dalšími prefixálními derivacemi do-,
na- /se/, od-, po-, p e-, p i-, u- se, za-), cupkat (od-, p i-, *v-, *vy-, za-), dupkat, hajkat,
kКpkКt, klКpkКt, *klъmkКt // klimkКt /*zК-/, *ňКfkКt /*zК-/, pКpkКt, šlКpkКt, КpkКt, upkКt,
zobkat; od základových sloves jiných vzorů: stonkat // stunkat (k stonat, stůně - ná . stůnkКt),
*sedkat (k sedět), vrňkКt (k vrnět).“ Oberpfalcer (1ř27b:104) dokonce „nahromaděnou
zdrobňovací p íponu -inčičkКt“ s p íkladem spinčičkКt.
V následující tabulce 52 jsou uvedeny deriváty, modifikace verb sufixyĽ které jsou doloženy v
současné češtině. SlovesaĽ která deminutivy nesporně jsouĽ jsou vysázena tučným písmem a
tamĽ kde vytvá ejí stylistickou koherenci textu s jinými deminutivyĽ jsou uvedena v pravém
sloupci spojeníĽ v nichž se vyskytují. Okolí bylo zjišťováno ve vyváženém korpuse syn 2010,
p i nedostatku dat také v korpuse SYN 2014Ľ vždy dvě pozice p ed a za KWIC podle logDice.
Slovesa s jinou než deminutivní funkcí jsou vytištěna netučně. Prefigovaná slovesa jsou
azena podle četnosti dokladů v korpuse syn2010 resp. syn (2014).
Modifikace
blikotat
blinkat, po~, vy~
capkat, p i~, vy~
cupitat, od~, p i~, vy~
cupkat, vy~
dupkat
dusat
drkotat se, p i~ se
flinkat
hačinkat
hajinkat

hopsat
hrkotat
chichotat se, roz~ se, za~ se
chrupkat
kakat, po~ (se), vy~ (se)
kapkat
klepotat
mihotat, za~ se
mučinkat
papinkat
papkat
prdolit, vy~
ehonit, za~ (se)
ehotКt se
serinkat
spinkat, vy~ se
šepotКt

Spojení, p ítomnost jiných deminutiv v okolí
blikotalo tam světélko
neutrální (základ Лlъt spíš augmentativum/vulgarismus)
bytůstka cКpkКlК, cКpkКl unКvenými nožičkami
mКlými krůčky cupital, po cestičce
skromně cupkКt; mвši, vrКЛec, stК ec vвcupkКl(в)
vesele si dupkat lesem
měkce dusКli po chodbičkпch
žádná deminutiva
žádná deminutiva
rКčte hКčinkКt, ЛlКhorodъ
jejъ mКlц děťпtko hКjinkп,
...jsem ho dпvКlК hКjinkКt К p ikrвlК ho pe inečkou, aby
mu nпhodou neЛвlК ziminka
žádná deminutiva
žádná deminutiva
žádná deminutiva
taťka chrupkal
čůrКl К kКkКl do kyblíku
žádná deminutiva (málo dokladů)
tichounce klepotali raci
plamínek, světýlko se mihotп
žádná deminutiva (minimum dokladů)
žádná deminutiva (minimum dokladů)
žádná deminutiva (minimum dokladů)
žádná deminutiva
žádná deminutiva (minimum dokladů)
spíš augmentativum: nКhlКs se ehotКt
žádná deminutiva (málo dokladů)
dětičky, slКdce spinkКjъ; spinkКt v postýlce
žádná deminutiva; spíš (jen) poetický tvar
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šmrdolit, za~
špitКt, po~ si, za~
šprtinkat se
ťapkat, od~, p i~
t epe/otat, zat epetat (se)
ťupkat
zobkat
žКdonit, za~
žeЛroЛronit, vy~

Tabulka 52: Slovesné modifikace

žádná deminutiva
špitКt do ouška (základ: šeptКt do uchК)
žádná deminutiva (minimum dokladů)
Romпnek p i КpkКl, КpkКt k mamičce
plamínek, vlaječka se t epetп
žádná deminutiva (minimum dokladů)
žádná deminutiva (minimum dokladů)
žádná deminutiva
žádná deminutiva

Spolehlivě se dá íctĽ že slovesná deminutiva jsou taĽ která mají sufix -kat nebo -inkat.
V podstatě jich je tedy velice málo.
Traduje seĽ že se verbální deminutiva užívají jen ve specifickém kontextu: „I jinak se jich
[slovesných zdrobnělin - pozn. T.K.] užívá p edevším o dětech a jiných drobných tvorech“
(Dokulil 1982:6). Doklady (1) a (2) užití rozši ují.
(1)

„Seděli jsme tehdв nКd rпnem v hospodě К dostКli jsme chu si zakyselit. Zobkali jsme, zobkali, Кž
jeden ъkп, Кle Лěž, jп mпm domК lepšъ zelъ,“ vвsvětluje HrЛпč. ChlКpi se nКkonec pohпdКli. ZК pпr dnъ
pКk p inesl kКždý z nich vzorek svцho zelъ К hodnotili si je mezi seЛou. (MF Dnes, 5.3.2001)

(2)

… kdвž nКšel lupiče slКdce spinkat uprost ed nКkrКdenцho Кudiovizuпlnъho vвЛКvenъ. (Blesk
21.11.2001)

(3)

„Kdвž jsem po mКte skц nКstoupilК do prпce К zeptКlК se svцho šцfК, jestli už papinkal, mohl se umlпtit
smъchв К p ikвvovКl hlКvou, že už dneskК papinkal,“ vвprпvělК mi jedna z kolegвň. (Právo 12.3.2002)

Mluva s dětmi/o dětechĽ domácích zví atech nicméně p evažuje (3).
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5.4 Frekvence deminutivních sloves
Rozložení zde uvedených modifikačních prost edků sloves je shrnuto v tabulce 53. Nejvíc
sloves je utvo eno sufixem -inkat a -kat. Možnost užití těchto sufixů je sice více méně
neomezená, avšak jak již bylo uvedenoĽ v reálném (psaném) jazyce se p íliš neužívají.
Prost edek
počet různých deminutiv
10
-inkat
8
-kat
1/2/8, celkem 11
-etat/-itat/-otat
1
-tat
2
-olit
3
-onit
Tabulka 53: P ehled četnosti prost edků deminutiv verb

Čísla jsou jen orientační a odráží dohledané doklady ze sdruženého korpusu SYN 2014.

5.5 Sémantika deminutivních sloves
Deminutiva sloves se objevují v zásadě v těchto sémantických oblastech: slovesa dicendi,
moviendi a slovesa elementárních lidských pot eb. U ostatních kategorií doložena nejsou.
Nejvíc deminutiv je od sloves dicendi a moviendiĽ jsou také (v psaných korpusech)
zastoupeny nejčastěji.

5.5.1 Deminutivní a jim podobná verba dicendi
Seznam je uveden abecedně. Skutečná deminutiva jsou vysázena tučně. Ostatní mohou mít
evaluativní charakterĽ ale v jiném než zdrobňujícím smyslu.
cvrlikat/zacvrlikat, chichotat/rozchichotat/zachichotat se, vвprdolit (něco), ehonit/zК ehonit
(se), ehotКt, šepotКt, špitat/pošpitat/zašpitat, žКdonit/zКžКdonit, žeЛroЛronit/ vвžeЛronit

5.5.2 Deminutivní a jim podobná verba moviendi
Seznam je uveden abecedně.
blikotat, capkat/cupkat/p icapkat/vycapkat/vycupkat, cupitat/odcupitat/p icupitat/vycupitat,
drkotКt/p idrkotКt se, flinkat, hrkotat, klepotat, mihotat/zamihotat, prdolit (se),
šmrdolit/zКšmrdolit, ťapkat/odťapkat, p iťapkat/ťupkat (za někým), t epetat/t epotat
/zat epetat (se)
Do sloves moviendi jsou za azena i slovesa vyjad ující svitĽ protože vyjad ují pohyb světla
(ЛlikotКt, světýlko, plКmen/plКmъnek se t epetп/t epotп).
Do obou skupin (5.6.1 i 5.6.2) pat í sloveso prdolit (se).

5.5.3 Deminutivní slovesa elementárních lidských potřeb
Dají se rozdělit do těchto kategorií činností
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aě p ijímání potravy: papinkat, zobkat
bě vym šování: poblinkat/blinkat/vyblinkat, kakat/nakakat/pokakat/vykakat, serinkat. Často
se používají jako eufemismy.
c) regenerace: hajinkat, chrupkat, spinkat/vyspinkat se. Vzdáleně sem pat í i hačinkat. Od
ostatních sloves postojů a poloh (ležet, stпt, klečet, d epět) se deminutiva zjevně netvo í.
Zbylá doložená deminutiva kКpkКt, mučinkКt, šprtinkКt se tvo í heterogenní skupinu a spadají
do různých sémantických kategorií.
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6. Deminutiva od zájmen
Českých deminutiv od zájmen si všímá Oberpfalcer (1ř27a:103) a uvádí:

„Ze zájmen mají deminutivní útvary jen všecko (všecičko, všecinko), sпm (pod sКmičký večer,
sКminkКtп vodК, sКmoučkej, sКmoulinkej pъsek), kКždý (kКždičkцho rпnК, kКždinkou chvъli) a žпdný
(žпdničkц zmъnkв nečinъ, žпdinký neЛвl domК)...“

Ze zájmen tvo í deminutiva jen zájmena neurčitáĽ navíc jen taĽ která mají formu adjektiv
(kКždý → kКždičký, sпm → sКmotinký) nebo jmen (všechno → všecičko). Dále se vzácně tvo í
deminutiva od některá zájmen p ivlastňovacích. Ta jsou utvo ena prost edky substantivními
a i syntakticky zastávají roli substantiv.

. Popis jednotlivých prostředků
Formanty popisovány nebývají. Na základě korpusových a internetových rešerší (tedy
metodou „corpus driven“) by se dalo uvažovat o sufixech:
-ínek
-eček
-inko
-ičko
-ičký
-inký
Tabulka 54: Deminutivní prost edky pronomin

Prost edky jsou shodné s jmennými. O jiných formantech (nap . prefixech) snad uvažovat
nelze.

6.1.1 Deminutivum na -ínek
1.

mojъnek

6.1.2 Deminutivum na -eček
1.

nКšineček

6.1.3 Deminutivum na -inko
1.

všecinko

6.1.4 Deminutivum na -ičko
1.

všecičko
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6.1.5 Deminutivum na -ičký
1.

kКždičký

6.1.6 Deminutivum na -inký
1.
2.

kКždinký
sКmotinký

6.2 Frekvence
Mimo kКždý a všechno/všecko deminutiva zájmena v podstatě netvo í. Nejčastějším
deminutivem zájmenem je kКždičký. Nedá se íctĽ že by se ve spojeníĽ v nichž se nacházíĽ
ustalovala. Podle výpočtu kolokací se základ kКždý, tak i deminutivum kКždičký vyskytují
shodně často v těchto spojeních: kКždý/kКždičký nerv, kКždý/kКždičký svКl, kКždý/kКždičký
detКil, kКždц/kКždičkц mъstečko. Celkem zjevná je ovšem tendence používat deminutiva spolu
se základem ke „stupňování“Ľ zintenzivňování výpovědi - základ a deminutivum často spolu
tvo í frázi kКždý, kКždičký detКil; vešlo Лв se tКm všechno, všecičko. Absolutní i relativní
frekvence těchto deminutiv v krorpusu syn2010 je znázorněna v tabulce 55.
Deminutivum
abs. počet
kКždičký
1554
všecičko
141
mojъnek(!)
0
nКšineček(!)
0
Tabulka 55: Počty dokladů a relativní počet

i.p.m.
3,53
0,27
0
0

. Sémantika
Deminutiva se tvo í jen od neurčitých a vymezovacích zájmen ‒ zdůrazňuje se tak výčet
úplně všech entit ve výběru (kКždičký, všecinko) nebo se jím zdůrazňuje osamocenost
(sКmotinkп).

6.3.1 Neurčitá a vymezovací zájmena
každý → každičký, každinký
Formálně adjektivní deminutivum kКždičký se pojí p edevším s menší/nižší jednotkouĽ mírou
nebo věcí: detail (1), čпstečkК (prachu), stцЛlo, kousek, mъstečko, pъď (p ed. země) , pъsmenko,
slůvko/pъsmenko (textu), stцЛlo (trпvв nebo metaforicky: nКděje), milimetr, centimetr, gram,
cent. Pojí se často se s deminutivy singulativ: kКždičkц/ý smъtko, zrnko, vlпsek.
Základ kКždý má mnohonásobně vyšší frekvenci (pat í do první stovky nejfrekventovanějších
slov) a pojí se nespecificky. Jeho signifikantní partne i jsou nejčastější autosémantika češtiny:
den, p ъpКd, chvъle, krok, rпno, rok, měsъc, týden, člověk atd.
Tvar kКždinký se zjevně užívá jen v básnické mluvěĽ p evažují vazby kКždinký zпchvěv duše,
kКždinkп stopК, věc.
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(1)

Mпme povinnost odůvodňovКt každičký cent, který Лвl vвplКcen.
Wir haben die Pflicht, jeden einzelnen Cent zu rechtfertigen, der ausgegeben wird.
We have a duty to justify every single cent that has been spent. (EUROPARL)

(2)

… proč ti nesděluje každičký detail svцho plпnuť
…, аКrum der Schulleiter […] dir nicht jedes kleinste DetКil seiner Plтne КnvertrКutť

(3)

Sdělil mi p esně to, co věděl, К každičké jeho slovo jsem si mohl ově it v dokumentech SIB.
He told me exactly what he knew, and I could verify each and every word in documents from the audit
at S.I.B. (larsson-muzi)

(4)

Teď se mu každý den stКl vzпcným dКrem К on musъ vвchutnКt každičký okКmžik.
Every day was a gift now, every moment was to be savored. (grisham-posledni_vule)

Deminutivem těchto zájmen se p edevším podtrhuje absolutnostĽ bezvýjimečnost zahrnutí
nebo výběru entit. Je to zjevné i z protějšků v jiných jazycíchĽ která deminutiva zájmen
netvo í (angličtinaĽ němčina).
česky
n mecky
anglicky
slovensky
every single
kКždučký
každičký, každinký jeder einzelne
jedes kleinste
each and every
Ve slovenštině je ve většině českých deminutivních protějšků také deminutivum.
všechno → všecičko, všecinko
Formou sufixu jsou deminutiva od všechno shodná s p íslovci. Pojí se s nimi p edevším
predikátory povědět a pochopit. Signifikantní je také predikát je pravda.
(5)

„Už jsem ti všechno ekl, Doris, všecinko.“
„Ich hКЛe dir Лereits alles gesagt, Doris, alles.“ (filip-cesta_kehrbitovu)

(6)

…vůЛec všecko, všecinko.
… und üЛerhКupt Кlles, Кlles. (Polacek-Bylo_nas_pet)

(7)

Na všecičko.
Auf alles und jedes. (Skvorecky-Zbabelci)
... ve kterých se všechno, všecičko zpochвЛňuje.
... in denen sie alles und jedes in Frage stellen. (sueskind-parfem)

(8)

"Vždв jп jsem vlКstně udělКl všechno špКtně, p edstКvte si, všecičko... !"
»TjК, ich hКЛe wirklich alles fКlsch gemКcht, dКs müssen Sie sich einmКl vorstellen, wirklich alles...!«
(moor-seda_bila_modra)

(9)

"Všecko všecičko mi vвchпzъ ..."
"Alles, aber auch alles geht auf ..." (Neff-Krasna_carodejka)

(10)

Chci o toЛě vědět úplně všecičko.
Ich möchte alles wissen, was man über dich wissen kann.
I want to know everything there is to know about you. (subt.)

(11)

ChвЛъ mi každičký den.
ChýЛК mi každučký deň. (Subtitl.)

(12)

A slвšel jste ji p ed chvilkou, ekne mi všechno. Všecičko.
A počuli ste ju pred chvъľkou, všetko mi povie, všecilinko.
-Budou si muset zapamatovat ... všechno všecičko.
Budú si musie zКpКmтtК ... všetko všetučko.

V jazyceĽ který podobné prost edky jako čeština máĽ se deminutiva vyskytují (11)Ľ (12)Ľ
nemusí to být ovšem pravidlemĽ důraz na zahrnutí všeho může být i ve slovenštině vyjád en
analyticky opakováním (13).
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(13)

kdвЛв mělв všechno všecičko, po пd je jim zimК ...
mohli Лв mК ozaj - ozaj všetko, stпle im je zimК ... (Šikula: Lъskв)

V p ehledu vypadají protějšky následovně:
česky
n mecky
≈
alles, alles
všecičko, všecinko
≈
alles und jedes
≈
wirklich alles

anglicky
everything
every one of
absolutely everything

slovensky
všetko
všecilinko

sпm → samotinký
Většina dokladů v korpuse InterCorp cs-de (verze 7) reprezentuje deminutiva v pozici
zájmena (od adjektiva sКmotný je jich minimum). Nejčastěji se vyskytuje ve funkci doplňku
(tedy jako součást predikátu). Velmi často (témě v polovině dokladů) má sКmotinký roli
intenzifikátoru k sпm a stojí vedle sebe v asyndetickém spojení:
(14)

ZůstКlК Лвch úplně sКmК
A neЛojъte sК tu tКkhle sКmК
DvКkrпt do rokК se ocitпm sпm

samotinkп, opuštěnп .
samotinkп?
samotinký ve vвsъlКcъm studiu.

Většinou se sКmК sКmotinkп ocitá ženaĽ muži jen asi v ¼ dokladů.
Nemožnost tvorby deminutiv od zájmen němčina (stejně tak angličtinaĽ ale i jiné jazyky)
kompenzuje různými prost edkyĽ jejichž expresivita má podobnou komunikační funkci jako
v češtině deminutivum. V zásadě lze vysledovat šest různých struktur protějšků (A) - (F). Ty
jsou zde uvedeny podle četnosti zastoupení od nejčastějších (A) sestupně.
A) Superlativum: protějškem českého kКždičký je „nejmenšъ“ (kleinste) ve smyslu „i ten
nejmenší“ (2)Ľ (15)Ľ (16).
(15)

Seděl jsem v prvnъ Кdě, šikmo zК dirigentským pultem, tКkže jsem viděl každičký pohyb, každičkou
seЛemenšъ změnu nпlКdв stКrцho mistrК.
Ich sКß in der ersten Reihe schrтg hinter dem Dirigentenpult und konnte die kleinste Bewegung und
die Stimmungen des alten Meisters verfolgen. (Bergman: Laterna magica)

(16)

DКlekohled zvětšuje šestnпctkrпt. Viděl Лвch každičkej chloupek…
Das Glas hier hat'ne Sechzehner-Verstтrkung. DКmit hol' ich mir noch dein kleinstes Hтrchen in den
Bus ... (Konsalik: Krevnъ mКfie)

B) Rekurence: stejné zájmeno se ve větě opakuje (jeder - jede (17); alles - alles - alles (18);
every - every (4)) – v němčině i v angličtině je tento paralelismus jako stylistický prost edek
vnímán pozitivně. Čeština se úplné rekurenci slov blízko sebe brání a snaží se p ímé
opakování nahradit jinak. T eba právě deminutivem (4)Ľ (17)Ľ (1Ř). Možná je i rekurence
substantiva (19).
(17)

Každý, každičký z těch Maďarů si dКl od něho podle Лolestně p esnц vzpomъnkв zhotovit kresЛu
tužkou, ne většъ než korespondenčnъ lъstek;
Jeder, jeder der Ungarn ließ sich von ihm nКch schmerzhКft genКuer Erinnerung eine
Bleistiftzeichnung Кnfertigen, nicht größer Кls eine PostkКrte; (Lenz: VlКstivednц muzeum)

(18)

Všechnв tв deЛКtв o nКšъ výchově, rozmКzlenosti, o jъdle, všecko, všecko, všecičko Лв mělo jiný
průЛěh, kdвЛвchom zůstКli vst ъcnъ К p пtelštъ К neviděli vždвckв jen tв špКtnц strпnkв.
All die FrКgen üЛer unsere Erziehung, die Verаöhnerei, dКs Essen, alles, alles, alles hтtte einen
Кnderen VerlКuf genommen, аenn mКn offen und freundschКftlich geЛlieЛen атre und nicht immer
nur die schlechten Seiten gesehen hтtte. (Franková: Denъk A. FrКnkovц)

(19)

… К AzКrъКs Лвl pilný К p ičinlivý К každičké rпno se vrКcel z duЛinв …
… КЛer der AzКrъКs аКr eifrig und Лemüht und kКm Morgen für Morgen aus den
Steineichenатldern … (Delibes: BlКhoslКvenъ chudъ duchem)
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Cě Intenzifikátor einzeln v němčiněĽ single v angličtině: zájmeno se zdůrazní adjektivem (1).
Dě Vedlejší v ta: zájmeno je samo p ed substantivem a atribut je rozvit (resp. odsunut) do
vedlejší věty. Na zájmeno alles/everything (11) nebo jedes (20) může být lépe položen důraz.
(20)

Ellert rozuměl každičkému pronesenцmu slovu.
Ellert verstand jedes Wort, das gesprochen wurde. (Darlton: Pпd do věčnosti)

Eě „Kompenzace“: deminutivní tvar má nejbližší slovoĽ které ho může utvo it (21).
(21)

JinКk to Лвl velice zručný emeslnъk, který uměl stКvět К sprКvovКt lodi kozпků, rozeЛъrКt houfnice,
vвčistit К nКolejovКt každičkou součпstku К všechnв je zКse pečlivě sestКvit dohromКdв.
Im оЛrigen аКr er ein üЛerКus geschickter Handwerker, baute und reparierte die Boote der
KosКken, nКhm die ArkeЛusen КuseinКnder, putzte und ölte jedes Teilchen und setzte alles wieder
vorschriftsmтßig zusammen. (Konsalik: Divokп země)

Jedná se o p eklad z německého originálu do češtinyĽ označení „kompenzace“ (v
translatologickém významu) je nutno vnímat bez vazby na směr p ekladuĽ proto je uvedeno
v uvozovkách.
F) Idiom: TamĽ kde je v češtině deminutivumĽ pop . v kombinaci s metaforou nap . hltat
kКždičkц slovo (22)Ľ může se v jiném jazyce pro zdůraznění expresivity vyskytnout frazém.
Zde alles und jedes (7), Кn den Lippen hтngen (22).
(22)

Jejъ nesourodц oЛecenstvo všКk pozorně К vděčně hltКlo každičké slovo a tajilo dech, jen aby
vвprКvěčku nerušilo.
Doch das seltsame Publikum blieЛ hellаКch und hingerissen, Кtmete und Лlinzelte kКum, атhrend es
an Katharinas Lippen hing. (Wood[ová]: Modrý kпmen)

Výběr možných protějšků pochopitelně není úplný. Jak už bylo uvedenoĽ p edstavuje jen ty
nečastější možnosti realizace.
Poměr českých (nap . (5), (6), (ř) a cizích (nap . (Ř)Ľ (21)Ľ (22)) originálů je vyrovnanýĽ nedá
se tedy íctĽ že by p eklad z češtiny měl vliv na protějšek v cizím jazyce.

6.3.2 Přivlastňovací zájmena
Deminutivní tvary od p ivlastňovacích zájmen jsou doloženy jen na internetuĽ z toho důvodu
není možné srovnání s jinými jazyky. Na základě subjektivní jazykové zkušenosti tvrdímĽ že
podobná deminutiva v němčině nebo angličtině nejspíš nejsou. Vyskytují se ovšem ve
slovenštině (23).
(23)

PolievočkК chutilК Кj mne  fotky som tiež pozrelК, mКtýnek mojínek zlКtunký chlКpček. môj je tiež
mojkoš zlКtý hoci tiež Лв som ho niekedв roztrhlК . (Fórum o nespavosti dětí)56

Zdrobněliny od p ivlastňovacích zájmen existují z ejmě jen dvě: mojínek od můj a našineček
původně od nпš. Jedná se o substantivaĽ pravým deminutivem je pouze nКšineček od základu
nКšinec; mojъnek/mojъnkК substantivní základy nemají. Svojí frekvencí jsou to (zatím?)
jednoznačně okasionalismy, v korpusech doloženy nejsou. Jejich funkce je stejná jako u
deminutiv běžných substantiv.
Slovo nКšineček je i na webu v počtu jen pěti dokladů (leden 2015)Ľ včetně Krameriových
Národních listů z počátku 20. století. V jediném aktuálním dokladu je ho užito
posměšně/ironicky (24).
(24)

Kdвž si tohle našineček uvědomъ, měl Лв zЛвst it. (http://denikreferendum.cz/clanek/15392-ustr-bymel-byt-opravdu-zrusen)

Dostupné z: http://www.modrykonik.cz/forum/problemy-se-zoubky/rust-zoubku-a-s-tim-spojena-nespavost-aneklid/?page=13) [14.1.2015].
56
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Tvary se vyskytují p edevším na různých blozích v popiscích fotek/videí dětí nebo zví atĽ
vzácně i partnerů. Pokud se to dá vyčístĽ užívají tyto je p edevším ženy. V ostatních
dokladech se jedná o ukázku potenciálních možností české slovotvorby.
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7. Deminutiva od číslovek
Deminutiva číslovek jsou tvarově a svou syntaktickou funkcí shodná s deminutivy substantiv
(většinou feminin). Tvo í se jen od určitých číslovek a zlomků. Prost edky tvo ení jsou
popsány v p íslušných kapitolách. Zde jsou uvedeny p edevším jejich sémantické
charakteristiky.

7.1 Popis prostředků
Od číslovek se vytvá ejí deminutiva sufixy uvedenými v tabulce 56.
-ečka
-ička (z .)
-čička
-uška
-ek (z .)
Tabulka 56: Deminutivní prost edky od numerálií

Formanty -ečka a -čička se tvo í deminutiva substantivizovaných číslovek končících na -ka
nebo -ovka. Ty jsou odvozeny od číslovek (končících na):
dvК → dvojkК → dvoječkК; t i → trojkК → troječkК; pět → pětkК → pětečkК/pětičkК; šest →
šestkК → šestečkК; deset → desъtkК → desъtečkК; -nпct → -nпctkК → -nпctečkК (nap .
dvКnпct → dvКnпctkК → dvКnпctečkК), -cet → -cъtkК → -cъtečkК (nap . devětКt icet →
devětКt icъtkК → dvětКt icъtečkК), -sпt → -sпtkК → -sпtečkК (nap . pětКšedesпt →
pětКšedesпtkК → pětКšedesпtečkК).
Od číslovek sto a tisъc jsou substantivní deriváty zakončeny na -ovka a deminutivum má také
sufix -ečkК: stovkК → stovečkК, tisъcovkК → tisъcovečkК.
Číslovky jedna, sedm a osm (jen tyto t i) mají v základní substantivizované podobě
transpoziční sufix -ičkК (jedničkК, sedmičkК, osmičkК). Jejich deminutiva se pak buď
nevyskytují vůbec (důvodem může být homonymie transpozičního a deminutivního sufixu)Ľ
nebo se tvo í záměnou sufixu -ičkК za -uškК: jedničkК → jednuškКĽ možné je i deminutivum
sedmuškК. Není však v korpusech doloženo.
Deminutiva jsou v oddílech uvedena abecedněĽ nikoliv podle hodnotyĽ kterou reprezentují.

7.1.1 Sufix -ečka
1.
2.
3.
4.

desъtečkК
devъtečkК
dvКnпctečkК
dvoječkК

5.
6.
7.
8.

pětečkК/pětičkК
stovečka
tisъcovečkК
troječkК

K pětkК jsou dva tvary: pětečkК a pětičkК.
Deminutivní sufix -ičkК má také miliКrdičkК (viz deminutiva feminin se sufixem -ičkК).
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7.1.2 Sufix -čička
1.
2.
3.

dvojčičkК
trojčičkК
stovčičkК

7.1.3 Sufix -uška
1.
2.

jednuškК
sedmuškК (z .)

7.1.4 Sufix -ek
Deminutivní sufix -ek má miliяnek (viz deminutiva maskulin se sufixem -ek). Zdrobnělina
dalšího stupně (*milioneček) doložená není.

. Deminutivní řady od číslovek
Pouze od číslovek dva, t i a sto jsou doloženy deminutivní ady s deminutivním sufixem
1. stupně -ečkК a 2. stupně -čičkК.
dva
→ dvojka
→ dvoječkК → dvojčičkК
ti
→ trojka
→ troječkК → trojčičkК
sto
→ stovka
→ stovečkК → stovčičkК
Od ostatních číslovek ady doloženy nejsou.

7.3 Frekvence
azení podle frekvence v korpusech psaného jazyka SYN 2014 je uvedeno v tabulce 57. Pro
úplnost je sem za azeno také deminutivum od milion → milionek a miliarda → miliКrdičkК.
Slabá frekvence těchto deminutiv (hodnota i.p.m.) je zjevná ze zastoupení ve vyváženém
korpusu syn 2010.
Deminutivum abs. počet
i.p.m. (syn 2010)
miliяnek
306
0,08
stovečkК
46
0
desъtečkК
15
0
dvojčičkК
8
0
dvoječkК
4
0
troječkК
3
0
devъtečkК
3
0
miliКrdičkК
2
0
jednuškК
1
0
dvКnпctečkК
1
0
tisъcovečkК
1
0
Tabulka 57: Frekvence numerálních deminutiv
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Čísla v tabulce 57 p edstavují absolutní hodnotu počtu dokladů v korpusu SYN 2014. Z údajů
je zjevnéĽ že se deminutiva od číslovek používají jen velmi omezeně. V korpusech nejsou
doloženy následující tvary:
*čtverečkК, *pětečkК, *šestečkК, *jedenпctečkК, *t inпctečkК, *čtrnпctečkК, *pКtnпctečkК,
*šestnпctečkК, *sedmnпctečkК, *osmnпctečkК, *devКtenпcetečkК, *dvКcъtečkК,
dál jen namátkou: *jednКdvКcъtečkК, *pětКdvКcъtečkК, *t icъtečkК, *pКdesпtečkК,
*devКdesпtečkК. Samotný faktĽ že tato deminutiva od číslovek nejsou zastoupena ani
v několikamiliardovém korpusu češtiny (SYN 2014) svědčí o jejich okrajovostiĽ částečně
vymezenosti pouze pro mluvenou eč. I z toho důvodu p edstavuje následující kapitola spíš
kvalitativní analýzu korpusových a internetových dokladů.

7. Sémantika
Deminutiva se tvo í jen od číslovek určitých základních. Deminutiva od neurčitých číslovek
(*několikКteroučký, *mnohýčký/*mnohounký atd.) jsou potenciálně možnáĽ ovšem nedoložena
ani na internetu. Z dalších druhů se tvo í deminutiva jen od základních číslovekĽ a to
p edevším od čísel p irozených celýchĽ méně od zlomků.
Rozdělení deminutiv je zde na odvozeniny od číslic od jedničkв do desъtkв, od desъtkв do
dvКcъtkв a vyššíĽ včetně stovky, tisъcovkв, milionu a miliardy. Samostatnou kapitolu tvo í
zlomky. Z povahy významu se v této oblasti jeví nekonečno jako jedno (z mála?) českých
slovĽ od nichž deminutivum vytvo it nelze a jen těžko si lze p edstavit kontext jeho užití.

7.4.1 Určité číslovky: přirozená celá čísla
(jedna→) jednička → jednuška
V korpusech je doložen derivát od jedničkК → jednuškК (1)-(4).
(1)

„NeЛo jsi snКd už všechnв zkouškв zvlпdlК zК jednuškuť V tvцm p ъpКdě Лвch se Кni moc nedivilК.“

(2)

MКně sпhnu po jednušce. Je skutečně lehkп, pКžЛК sedп do rКmene,…

(3)

… Лвl mlýn vвЛКven jednъm kolem nК vrchnъ vodu, jednъm mlýnským složenъm, pilou jednuškou se
svěrпkem nК vвtКhovпnъ pilв К čtв mi stoupКmi nК výroЛu krup

(4)

„…Ponožkožrout sežere ve většině p ъpКdů jen jednu ponožku z pпru, tКkže pКk vznikКjъ tzv. 'jednušky'
neboli 'prostě tКkový tв ponožkв, ke kterým nemůžeme nКjъt druhou.'“

Jedná-li se o známku ve škole (1)Ľ je to pravé deminutivum. DalšíĽ častější doklady
reprezentují druh brokovnice (2) nebo jednolistovou pilu (3). V zásadě se může jednat o
aktuální označení čehokoliv, co je v počtu jedna (4). Za deminutiva je považovat nelze.
(dva) → dvojka → dvoječka → dvojčička
Nejčastější deminutiva od jednociferného čísla se tvo í od číslovky dva → dvoječkКĽ má i
druhý stupeň dvojčičkК. Ten je v psaných textech dokonce častější než dvoječkК.
(5)

Tedy jedno pivko nebo jednu dvoječku vъnК.
"NК jejich oslКvě si dКlК dvojčičku vъnК К ЛвlК veselп," ekl včerК...

(6)

Sjezd perfektnъ, dvojčička К trojčičkК to nпdherně Лrzdъ.

Obojí (rozdíl není) se užívá p edevším ve významu „dvě deci vína“ (5). P íležitostně taky
jako rychlostní stupeň u auta (6).
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(t i→) trojka → troječka → trojčička
Tvar troječkК se vyskytuje témě výhradně jako žoviální označení „švédské57 trojky“ (ménage
a trois). Protože je toto deminutivum zjevně jednoznačně konotováno sexemĽ objevuje se
troječkК ve významu jinémĽ nap . „lyža ská nebo jiná sportovní trojkombinace“ (7) nebo
„rychlostní stupeň“ (6) z ídka.
(7)

Tuhle troječku pojedou chlКpi zъtrК pětkrпt.

Sporadicky tvar troječkК reprezentuje známku ve škole.
(čty i →) čtverka → čtverečka
Slovo čtverečkК se témě nevyskytuje ani na internetu. Pokud anoĽ udává stupeň horolezecké
obtížnosti (8) nebo po adovou sérii výrobkuĽ většinou aut.
(8)

JКk se dostКl dolůť DocelК snКdno, v týhle cestě (je to lehounkп čtverečka - ve stКrým lomu) se
normпlě štКnduje nКho e. (http://skaly.lezec.cz/clanek.php?key=1148&nazev=nehoda_v_srbsku_ ...)

Zdroje textu jsou vždy diskusní fórum a z kontextu je patrná buď bagatelizace (Ř) nebo
kladný vztah k výrobku (nap . autu VW Golf 4).
(pět →) pětka → pětečka/pětička
Oba deminutivní tvary pětečkК a pětičkК mají zhruba stejnou frekvenciĽ označují ale různé
entity: pětečkК zlehčuje či eufemizace nedostatečnou známku (9). Naopak pětičkК je spíš
obnos (10) nebo vzdálenost (nap . od brány ve fotbale) (11).
(9)

No jo, pětečka z biologie byla. (http://maggie-in-progress.blogspot.cz/2013/10/goodbye-september.html)

(10)

„Dпvпm jъ pětičku týdně, „

(11)

… jenž z hranice pětičky pohodlně zКvěsil pod Л evno.

Všechna deminutiva od číslic 1 až 5 se občas používají k označení známek ve škole.
Deminutivem se tak u lepších známek (to je relativní pojem a hranice zde nebude rozlišena)
vyjád í kladný vztahĽ uspokojeníĽ u horších známek pak zlehčení.
(šest →) šestka → šestečka
Deminutivum šestečkК - podobně jako čtverečkК - je p edevším stupeň lezecké obtížnosti
nebo série ady 6 (nap . vozů BMW)Ľ dále také rychlostní stupeň v autě a také (nap .
volejbalový) tým. Jako nedeminutivum s jasnou konotacíĽ ale neprůhlednou motivací je
ŠestečkК název hodinového hotelu v Pardubicích (p evažující doklady na internetu).
(sedm →) sedmička → (sedmuška)
Tvar sedmuškК má několik dokladů na internetuĽ ale jen jako univerbizace výrazu slunцčko
sedmitečnц. Nejedná o tedy deminutivum. Tvar má z ejmě jen regionální platnost.
(osm →) osmička → 0
Deminutivní tvar od číslovky osm není.
(devět →) devítka → devítečka
Deminutivum dvъtečkК je velmi málo zastoupeno. Většinou tak majitel-sportovec označuje
číslo svého dresu.

57

P ívlastek „švédská“ nelze jednoznačně objasnit. Mimo češtiny a slovenštiny se nevyskytuje.
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(deset až dvacet →) desítka až dvacítka
Skupina od desъtky do pКtnпctkв je celkem frekventovaná na webu (nikoliv v korpusu).
P edevším to je tímĽ že deminutiva desъtečkК, jedenпctečkК, dvКnпctečkК, t inпctečkК,
čtrnпctečkК a pКtnпctečkК jsou v češtině žoviální označení piv. Nejběžnější jsou pochopitelně
tradičně nejrozší enější stupně 10° a 12°Ľ v posledních letech i jedenáctistupňové (12).
(12)

To je mп nejčerstvějšъ zkušenost s HuЛertem: DoЛ e chlКzenп jedenпctečka už od pohledu vвpКdп
lпkКvě. http://www.pivniagentura.cz/at-zije-kacov

Zda je rozdíl v užití deminutiva u 10° a 12° pivaĽ jak naznačuje doklad z internetu (13),
nemůže být jednoznačně zodpovězeno.
(13)

Dlouho nemohli pъt Češi nic jinцho než svou "desítečku" či "dvКnпctku", nК kterц dodnes nedКjъ
dopustit.

Z jediného dokladu (14) v paralelním korpusu InterCorp cs-de (verze 8) je zjevný také rozdíl
v kulturním pozadí jazyků.
(14)

Pil jsem desítečku ve slunci, dъvКl jsem se, jКk KКrlпkem proudějъ lidц, ….
Ich trinke mein Bierchen in der Sonne, sehe den Menschen zu, аie sie üЛer den KКrlsplКtz hКsten, …

V českém úzu je běžné rozlišovat piva nikoliv jen podle značkyĽ ale p edevším i podle stupně.
P eklad (Hrabal: P ъliš hlučnп samota) se může na tomto místě zdát nivelizovaný. Pro
německého čtená e je ovšem údaj o stupni piva naprosto irelevantníĽ dokonce by byl i
matoucí.
Z (15) je jasný částečně odmítavý postoj mužů k nadměrnému užívání deminutivĽ byť se
jedná o oblíbený nápoj:
(15)

nooski: Nejen že mп [plzeň] nejpěknějšъ krýgl, Кle tКkц nejlцpe chutnп - pochopitelně ve svц 12° verzi.
TКkovп dvanпctečka po stovečce nК rozpпlenцm КsfКltu je jКko něžnц pohlКzenъ :-D
tiru: no to mпš nКprostou prКvdu ...Кle kdвЛвch nevěděl o co jde tКk Лвch si ъkКl jetli nejsi nějКký
uchyl s tou stovečkou a dvanпctkou :)) http://www.bike-forum.cz/forum/nejhezci-krygl-pullitr//forum.html

V kolokacích se stupni piva se odráží charakteristické vlastnosti těchto druhů piv: Nejčastější
kolokace jsou: ъznп, chlКzenп desъtečkК/jedenпctečkК/dvКnпctečkК; t inпctečkК světlý ležпk,
žitnп pКtnпctečkК.
Deminutivními tvary od číslovek deset až dvКnпct se v alarmujícím množství označují také
dívky p íslušného věku. Šestnпctečka, sedmnпctečka a osmnпctečka jsou pak naprosto běžná
označení dívek na pornostránkách a seznamkách.
Sedmnпctečka se často používá taky k označení monitoru velikosti 17´.
Devatenпctečka není ani na internetu (mimo jednoho záznamu: a je to opět pivo).
Dvacítečka (doklady jen na internetu) je p edevším označení odpoledního „šlofíka“ („20
minut spánku“)Ľ z ídka (doklad i v korpusu) je to také zbraň (brokovnice ráže 20 = 1/20
anglické libry).
Deminutiva vyšších čísel
Deminutiva od číslovek nad dvacet jedna jsou vzácná i na internetu. Namátkou byly vybrány
ještě deminutiva jednadvacítečka, pětadvacítečka, t icítečka, padesпtečka a devadesпtečka.
V korpusu se nevyskytují vůbec. Obecně lze íctĽ že se jimi žoviálně označují většinou
výrobky daného po adí nebo označeníĽ název soutěže nebo tréninku (nedělnъ pКdesпtečkК
jako „padesátikilometrová projížďka na kole“). Není možné na tomto místě prozkoumat
zdrobněliny všech číslovek. Signifikantní výskyt mají pouze deminutiva od stovky, tisъcovkв a
milionu.
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(sto →) stovka → stovečka → stovčička
Deminutiva od stovka jsou stovečkК a stovčičkКĽ p ičemž stovečkК je častější. Užívá se
p edevším ve významu sto korun/stokorunaĽ ovšem často k označení nespecifické sumy:
typická kolokace je nějКkп tК stovečkК. Ve významu „stokoruna“ je běžná a typická u
obchodníků (16), (17) a vyjad uje žoviálnost. Ta je v těchto p ekladech (ze španělského
origináluĽ který není dostupný) naznačena v němčině netypickým klením Heiliger Strohsack;
v angličtině elipsami a hlavně záměnou tvaru citrus za citric.
(16)

Už to jen zvпžъme, КЛвchom věděli p esně! A co ЛКnпnekť Ale, t i К půl kilečkК. To ovoce je Кle těžkц!
To bude stovečka.
Eine Clementine? Ich аieg sie gleich КЛ. Sehen Sie sich schon mКl die BКnКne Кn. Bitte lтcheln!
Heiliger StrohsКck! 5 Kilo! Wie mКn sich doch tтuschen kКnn! 10 Euro!
And one clementine, right? Let 's just weigh it to be sure. Watch the banana! 7 pounds! These citric
fruits are heavy. That 's 12.00.

(17)

mКnipulКčnъ poplКtek mпme devКdesпt korunek, zde nК stovčičku čtв i korunkв zpпtkв,

(18)

Je s podivem, jКk dokпžou tвhle stК enkв zКЛrКt, kdвž to vezmete, že stovečka mп nějКkých pětКt icet
konъ К v cъli je o pпr vte in pomКlejšъ než ЛКvorпk, který jich mп skoro dvě stě.

(19)

S docelК nКdměrným nпklКdem si to šupКlК stК ičkп škodověnkК stovečka Kostelcem .

(20)

A pпni idiči si jezdъ, jКk chtějъ, t eЛК i stovčičkou.

Deminutivem stovečka mluvčí také naznačuje kladný postoj (18) nebo obdiv (19) k
veteránským autům. V podstatě ale může jednat o jakékoliv jiné výrobky či akceĽ ke kterým
má mluvčí kladnýĽ až intimní vztah.
Označení nep imě ené rychlosti (20) je vzácné a vyjad uje ironii nebo zlehčení situace.
(tisíc →) tisícovka → tisícovečka
Deminutivum tisъcovečkК se používá p edevším k označení „tisícikoruna“ nebo „tisíc korun“.
Vzácné doklady (jen tyto dva) v korpusu SYN 2014 (21) naznačujíĽ že se tvary užívají jen
v mluveném jazyce.
(21)

koupit zК stovečkв К tisícovečky něco lepšъho
TКkže nпm to dělп o pпr tisícoveček vъc.

Na internetu je doložen tvar tisъcovečkК také ve významu „Škoda 1.000 MB“ (známější pod
názvem emЛцčko) a jako udání množství fanoušků populárního sporu (většinou se jedná o
masový sportĽ fotbal nebo hokej).
milión a miliarda → miliónek a miliardička
Deminutiva milionek a miliКrdičkК se pojí témě výlučně s penězi. Vyloženě okasionálně se
může vyskytnout i deminutivum miliardka (23). Tyto vysoké sumy bývají v publicistických
textech takto „eufemizovány“ nebo bagatelizovány.
(22)

Prý Лude jednКt, КЛв se miliardička [nК stКvЛu] nКšlК.
O tКk velkц investici Лв v žпdnцm p ъpКdě neměli rozhodovКt sКmi p edstКvitelц městК. Ono to pКk
vпžně může smrdět nějКkým milionkem do jejich kapes .

(23)

Vedle vвЛudovКný oЛtokový kКnпl zК dvě miliardky - zКtъmco hlКvnъ korвto je zpolК zКplněnц kКmenв К
štěrkem. (SYN 2013)

Bagatelizace velké sumy peněz (24) - (26) se vzácně objevuje i v krásné literatu e (24), (25)
(24)

Vъš, že kdвЛвch musil počъtКt jednК, dvě, t i К tКk dпle, co vte inК, to čъslo, tКk jedna jedinп nepatrnп
miliardička Лв mi trvКlК skoro dvККt icet letť
Weißt du , dКß , аenn du's Кuszтhlen müßtest , eins zаei drei und so аeiter, eine ZКhl pro Sekunde, dКß
du dКnn für eine Milliarde, ich sage bloß eine kleine Milliarde, fКst zаeiunddreißig JКhre Лrтuchtestť

(25)

P i jejъch štъhlých Лocъch К pпr milióncích dolКrů to ЛвlК pouze otпzkК čКsu.
Mit ein paar Millionen DollКr und schmКlen Hüften аКr dКs аohl nur eine FrКge der Zeit.
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P íklady z beletrie v paralelním korpusu (24), (25) naznačujíĽ že těmto deminutivům
odpovídají struktury shodné s jakýmkoliv jiným substantivním deminutivem: v němčině
nejčastěji prostý základ slovaĽ pop . základ s kvantifikátorem (zde klein).
Vůbec nejčetnější deminutivum sumy peněz v současné češtině (podle dat korpusu syn
(2014)) je miliяnek. Zjevné je ironické užití tvaru.
(26)

Vвsoutěženц cenв jsou vždв o pпr milionů vвššъ, než původnъ p edstКvв městК. Milionek k milionku …
A někde se nК to vzъt musъ.

(27)

Ono to pКk vпžně může smrdět nějКkým milionkem do jejich kapes.

Nejčastěji se milionek vyskytuje ve spojeních nějКký ten miliяnek; miliяnek do kКpsв
(někoho)/z kКpes dКňových poplКtnъků; miliяnek k miliяnku
Z korpusových dat je vidět i inflace: zatímco miliяnek se vyskytuje už v textech raných ř0. let
20. stol., miliКrdičkК ve spojení s penězi (korunami) až od r. 200Ř.

7.4.2 Určité číslovky: zlomky
V češtině existují (p edevším ná ečně) také deminutiva a deminutivní tvary zlomků. I zde se
zdá paradigma otev ené: zdrobnit lze jakýkoliv zlomek formantem -ečkК (*desetinečkК,
*pКdesпtinečkК, *setinečkК, *osmКdvКcetinečkК)Ľ ovšem užívají se jen některé.
(půl →) půle/půlka → půlečka; (čtvrt →) čtvrtka → čtvrtečka
Zdrobněliny půlečkК a čtvrtečkК jsou (běžná) označení množství pálenky (0,5 a 0,25 dcl.) na
Valašsku a jinde na severovýchodě republiky (28). Na rozdíl od základů pulka (často krátce) a
čtvrtkК množství nápoje nebo jídla bagatelizují. Vzácněji se jedná také o „čtvrt celku“ (29).
Všechny doklady souvisejí s jídlem nebo pitím.
(28)

…jiný prКvidelně „pпlil červК“ К nezКčКl den Лez svц čtvrtečky.

(29)

„… jп jsem si tu čtvrtečku kКchničkв neod ekl,“ p iznпvп…

Zlomky na -inka
Tvary zlomků končících na -inka funkci deminutiv neplní zjevně tehdyĽ pokud jsou užity
metonymicky (v širším smyslu p enos obsahu na označení nádobyĽ dobyĽ běžně baleného
množství atd.): t etinК litru nпpoje → sklenice s oЛsКhem 1/3 l → t etinkК (30), (31); osmina
doЛв tКktu → osminkК; osminК kilК mпslК → osminkК (mпslК). Jsou-li užity v nep eneseném
významu (32) mohou fungovat jako deminutiva.
Deminutivní tvar t etinkaĽ jak vyplývá z korpusových datĽ je z drtivé většiny „malé pivo“Ľ
z ídka i 0Ľ33 litru jiného nápoje (31).
(30)

Půllitr stojъ v p epočtu i 250 korun. Pivo se popъjъ většinou v t etinkпch, kterým…

(31)

…, t etinku vodв RКjec po ъdъte ještě levněji .

(32)

Byla to asi t etinka gramu.

Sémantický rozdíl je mezi vвpъt t etinu piva (nap . 1/3 z půllitruĽ tedy 0Ľ166 l) a vвpъt t etinku
piva (0,33 l.). Z dokladů plyneĽ že se většinou jedná o obsah nádoby/sklenice 0,33 litru (30),
(31). Typické spojení vвpъt sotvК t etinku piva nelze nahradit základem t etinК. Výpověď má
jinou obsahovou náplň. Jako pravé deminutivum (32) se t etinka vyskytuje vzácně.
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Podobné funkce mají slova čtvrtinkК, osminkК a šestnпctinkК ‒ většinou se jedná o notyĽ
někdy také potraviny (máslo) nebo ‒ na rozdíl od Rakouska v českém úzu méně často ‒
množství vína58.

7.5 Poznámka k deminutivům od číslovek
ExpresivitaĽ kterou transportuje v češtině deminutivumĽ bude pravděpodobně v němčině a
v angličtině vyjád ena na jiném místě (16) nebo perifrasticky (24).
Všechny zde uvedené deminutivní tvary pat í jednoznačně k substantivůmĽ nejedná se tedy o
samostatnou kategorii deminutiv číslovek. Je to vidět i z kongruence: ŠestečkК volejЛКlistů
postoupilК. б Šest volejЛКlistů postoupilo.
V celé kapitole (jako i v jiných) jsou uvedeny jen doložené tvary. Neznamená to však
potenciální možnost vytvo ení deminutiv i od jiných číslovek.

Pragmatické rozdíly v této oblasti jsou popsány v článku JКk se dъvп jКzвkem českým К německým (Káňa
2008c).
58
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8. Přeložky, spojky a částice
U p edložek a spojek o zdrobnělinách v češtině uvažovat pravděpodobně nelze. Modifikace
obou slovních druhů sice existují: doprost ed → doprost edkК, kvůli → kvůlivп, skrze →
skrzevп, dokud → dokКvКď. Tyto modifikované tvary však nejsou deminutivníĽ nýbrž čistě
hovorové, podobně také: dnes → dneskК, zъtrК → zejt ek aj. (srov. Šimandl 2003:162).
Částice jsou problematicky vymezitelný slovní druh a často nelze bez delšího kontextu nebo
intonace odhadnoutĽ zda se jedná o částiciĽ p íslovce nebo citoslovce (srov. Vondráček 1řřŘ a
1999). Ze všech automaticky rozpoznaných částic v korpusu syn (2013) jen nemnohé mají
modifikované tvary (ovšem → ovšemže, tento → tentonc). Deminutivní tvary částic je však
nutno hledat mezi adverbiiĽ kam jsou automatickým taggerem za azenyĽ protože se jedná o
měrová p íslovce s funkcí částic. Mezi nimi je možno uvažovat o deminutivech od těchto
částic: klidně, trochu, zrovnК. Mezi deminutivní částice lze jednoznačně za adit: kliďпnko,
trošinku, trošičku, zrovinkК.

8.1 Popis prostředků
Formanty jsou shodné s adverbiálními.
-пnko
-inka
-inku
-ičku

Tabulka 58: Deminutivní prost edky partikulí

Ke každému formantu je jen jedno deminutivum. Z toho důvodu jsou tvary popsány v rámci
kapitoly o frekvenci a sémantice těchto deminutiv.

. Frekvence a sémantika
Partikulární deminutiva jsou všechna v hovoru celkem častá. Jejich frekvenci na korpusových
datech lze určit jen obtížně.
klidně → kliďпnko
Deminutivum kliďпnko zastává roli p edevším částice (větného adverbia).
(1)

Jen se kliďпnko oholte, jп počkпm.
Rasieren Sie sich mal in Ruhe zu Ende, ich warte. (Simmel: Všichni lidц ЛrКtrв jsou)

(2)

… К kКmКrпdkК nК ni ve zkrКtce vвchrlilК svůj vвmвšlený životopis: jmenuje se GlКdвs, ve dne dělп
jКko kКde nice К v noci jКko ЛКrovп zpěvКčkК, hlКs mп slušnej, s tКncem je to horšъ, Кle to se kliďпnko
nКučъ, nК tom p ece nic nenъ.
... und meine Freundin stürzte sich in eine KurzfКssung ihrer BiogrКphie: Sie hieß GlКdвs, аКr Лei TКg
Friseuse und nКchts Sтngerin, hКtte eine gute Stimme , konnte Кllerdings nicht tКnzen, аКr КЛer bereit,
es zu lernen, was doch bestimmt nicht so schwer sein konnte. (Allende: Paula)

(3)

JКkmile Лв Vпm některý soused zКčКl uЛližovКt - tКk ho Semjon Timofejič může kliďпnko zКЛъt.
Wenn uns jetzt ein NКchЛКr Лeleidigen аürde, könnte Semjon Timofejeаitsch ihn ohne weiteres
kaltmachen. (Babel: Rudп jъzdК)
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(4)

Kliďпnko Лв mohli Лejt kпmoši, i v oЛchodně, voЛК jsou totпlně zcvoklъ do Кut.
Hтtten gut Kumpels sein können, Кuch geschтftlich mit ihrem Autotick. (Grass: Potkanka)
-A taky s panelama bysme byli mohli kliďпnko jet dпl...
Und Кuch mit dem PlКttenЛКu hтtten аir weiter und weiter mКchen können... (Grass: Širц pole)

(5)

TКk jп se sem trmпcъm z Amerikв, К vв mně kliďпnko eknete, že nemпte flцtnв. Jп to ЛКlъm… (syn)

(6)

Už mně žпdnej nezЛejvп, jinКk Лвch vпm je kliďпnko dal.
Ich hКЛ keine mehr üЛrig, sonst könntest du sie hКЛen.
I Кin’ t got none of ‘em left, or вou could ‘Кve ‘em (Rowling[ová]: Harry Potter a relikvie smrti)

(7)

Dвž nК ňпkýho toho proklКtýho h ъšnъkК trpěj tКk můžou dolu, kliďпnko!
Wenn die Кuf einen von den verdКmmten Sündern dК unten stehn, dКnn könn' die runter, seelenruhig!
Someone's got a thing for some sinner they can go down there , easy as pie! (Topol: Sestra)

Z nemnoha dokladů v paralelním korpusu lze odhadnoutĽ že české partikuli kliďпnko
odpovídá v němčině částice mal (in Ruhe) (1), doch (bestimmt) (2)Ľ partikulární výraz ohne
weiteres (3), seelenruhig (7)Ľ pop . se podobné expresivity docílí syntaktickými prost edky
v kombinaci s lexikálními (4). Utvo ení deminutiva v němčině možné není.
Někdy se částice kliďпnko používá k vyjád ení kritického postoje (5)Ľ běžně však signalizuje
souhlas s obsahem výpovědi a deminutivum mu zjevně dává nádech žoviálnostiĽ hovorovosti.
To se v angličtině vyjád í lexikálnímiĽ syntaktickými a fonetickými prost edky hovorovosti:
dvojí negace a hovorový zápor (6)Ľ p irovnání (7).
trochu → trošičku, trošinku
Tvar trošičku v psaných textech výrazně p evažuje.
(8)

Vвpočъtпvп poměr mezi ho ejškem К dolejškem. Ho ejšek: zКse trošičku moc hubený.
Er rechnet das Oben gegen das Unten auf. Oben: wieder eine Idee zu dünn. (Jelinek[ová]: Pianistka)

(9)

JКk vidъte, dělпm tak trošičku do fotogrКfovпnъ .
Sie sehen, das Fotografieren ist mein kleines Hobby.
You see , photography is my little hobby. (Subtitles)

(10)

Ovšem, tв už zКčъnпš Лýt tцmě trošičku moc stКrп.
NКtürlich аКrst du irgendwie schon ... nahe dran, zu Кlt dКfür zu sein. (Subtitles)

(11)

Trošinku spěchпm.
Ich habe es ziemlich eilig.
Oh, I'm actually in a hurry. (Subtitles)

(12)

D evěnц schodв trošičku praskaly.
Die Holztreppe knarrte ein bißchen. (Fuchs: Obraz Martina Blaskowitze)

(13)

NekousКl jsem К štěkКl jsem jen trošinku.
"Ich habe ihn nicht gebissen und nur sehr wenig gebellt.
'I did not bite, and I barked very little. (Tolkien: Pán prstenů 1)

Funkce obou tvarů je shodná: snižují míru kvantifikační částice trochu (8) - (11). Podobného
efektu se dosáhne v němčině metaforicky (Ř) nebo (stejně jako v angličtině) analytickým
deminutivním vyjád ením (ř). Na p íkladu (11) je v češtině z ejmý vlastně opačný pól
výpovědi (formou understatementu)Ľ který je vyjád en právě deminutivem.
Tvar trošičku/trošinku v roli adverbia má v němčině většinou protějšky ein bisschen (12), (nur
sehr) wenig (13) v angličtině (very) little (13).
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zrovna → zrovinka/(zrovínka)
Z obou deminutivních tvarů je zrovъnkК méně častý.
(14)

(cz)
(de)
(en)

„Neměl jsem zrovinka snadnou cestu.
»WКr keine leichte Reise...«
„It’s not Лeen Кn eКsв journeв ...“ (Rowling[ová]: HКrrв Potter К kпmen mudrců)

České deminutivum zde má funkci vytýkací, zde zdůrazňuje „nesnadnost cesty“. V anglickém
originále je p íznakově zdůrazněn zápor (oproti bezp íznakovému It hКsn´t Лeen Кn eКsв
journeв…), v němčině je ve větě důraz na keine tímĽ že je vypuštěno obligatorní es na začátku
věty. V podstatě se jedná o fonetické (suprasegmentální) prost edky. Většina dokladů tvaru
zrovъnkК v korpusu InterCorp cs-de (verze 8) reprezentuje místní nebo časové adverbium.
P íklad (14) je ojedinělý.

8.3 Další modifikované částice
Doloženy jsou dále modifikace od hezitační částice tento → tentočkв, tentok, tentonc,
tentononc. Je možnéĽ že alespoň částice tentočkвĽ která se deminutivům tvarově blíží nejvícĽ
funguje jako deminutivum. Zda se však takto něco hodnotíĽ či umenšuje je sporné. V korpusu
SYN 2014 a v mluveném korpusu oral2013 je pouze po jednom dokladu.
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9. Deminutiva od citoslovcí
Citoslovečná deminutiva (pokud se o nich dá v těchto intencích uvažovat) kopírují formy
substantivních deminutiv a většinou se také syntakticky o substantiva jedná. Platí to nejen pro
češtinuĽ ale i jiné jazyky. V angličtině tento fenomén popisuje Lockyer[ová] (2014). Jelikož
nenašla dostatečné doklady v COCA (Corpus of Contemporary American English)Ľ sáhla po
datech Twitteru.
Vzhledem k tomuĽ že citoslovečná deminutiva jsou v psaném jazyce velice vzácnáĽ nelze
p edpokládat jejich větší výskyt ani v paralelním korpusu InterCorp.
Podobně jako u p edchozích slovních druhůĽ tak i deminutiva citoslovcí byla zjištěna
z frekvenčního seznamu všech interjekcí korpusu SYN 2014, jejich frekvence na datech
vyváženého korpusu syn2010 a protějšky na paralelních textech InterCorp cz-de-en, cz-de a
cz-en (verze 7).
Z rešerší vyplýváĽ že deminutiva tvo í z ídka primární citoslovce (Кhoj → Кhojkв)Ľ o něco
častější se tvo í od sekundárních (Bože! → Božъnku!).

9.1 Popis prostředků
Formanty pro češtinu popisovány nebývají. V angličtině uvažuje Lockyer[ová] o -y/-ie a -ies.
Pro němčinu uvádějí Dressler / Merlini Barbaresi (1993:107) s všeněmeckou platností -chen;
vzácně ve vídeňské němčině -tchiĽ pop . -tscherl a švýcarské -li.
Prost edků k modifikací interjekcí je nespočetĽ z nich celá ada nemá charakter morfému
(ksakru, safra, sakra, sakra-sКkrК, sКkrвš, sКpristi, setsКkrК). TyĽ u kterých se dá uvažovat o
deminutivní povazeĽ lze pro jednoduchost rozdělit podle sufixů obsahujících hlásky nebo
kombinace hlásek uvedených v tabulce 5ř. Jiné prost edky (nap . reduplikace nebo prefixace)
zde pro spornost azení k deminuci popsány nebudou.
-k(-)
-nk-čk-(-šky)
-ity
-t

Tabulka 59: Prost edky k tvorbě deminutiv inerjekcí

V podstatě se tyto prost edky shodují s deminutivními sufixy jiných slovních druhů:
-ek: nКzdпrek
-ček: pпček
-ík:
Кhojъk, čusъk
-ka: ahojka
-íčko: (nК) zdrКvъčko
-ičky: pКcičkв
-ky: Кhojkв, čКukв, fujkв, jupъnkв, mňКmkв, šupkв
-ku: jцminku
-í/пnku: Лožъnku, jeminпnku/jцminпnku
-ity: cupity
P evažují pochopitelně sufixy těch slovních druhůĽ kam se derivát od interjekce syntakticky
za adíĽ tedy p edevším substantiv (nКzdпrek, Кhojъk)Ľ adverbií (čКukв).
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9.1.1 Sufixy s -k(-)-: -ík, -ky, -ek
1.
2.
3.

Кhojъk/КhojkК/Кhojkв
dupky
fujky

4.
5.
6.

mňКmkв
nКzdпrek
pidliki, pidliky

7.

šup(s)ky

Tvar šup(s)ky je ve dvousložkových interjekcích šup(s)kв dup(s)ky (←šup dup) a šup(s)kв
hup(s)ky (← šup hup). Varianty se -s- jsou (v psaném jazyce) méně časté.

9.1.2 Sufixy s -nk-: -ku, -ky
1. Лožъnku

2. je/цminпnku

3. jupъnkв

9.1.3 Sufixy s -čk- (-šk-): -čku, -čky, -šky
1.
2.
3.
4.
5.

Лožъčku
jejdКnečkв
jeminпčku
lidičkв
pКcičkв

6.
7.
8.
9.
10.

pпček
pКnečku
pКpuškв
prcičkв
prdlКčkв

11. propпnъčkК
12. ečičkв
13. na zdrКvъčko

Mezi tvary v této skupině p evažuje -ičk-(Лožъčku, lidičkв, pКcičkв, prcičkв, propпnъčkК,
ečičkв, na zdrКvъčko).
Základ k deminutivu pпček a pКpuškв je pпĽ pop . pп-pп.
Deminutivní tvary pКcičkв a prcičkв jsou více méně monokolokáty:
pacičkв: v íkance/písničce PКci, pКci pКcičkв. V hovoru se však vyskytuje i mimo tento
kontext (vedle taktéž v korpusech nedoloženého citoslovce pacinky). „Základový“ tvar pac(i)
je doložen i mimo tuto íkanku (1).
(1)

… К společně (…) zpъvКli voliči "kdвž mi dпš pКc, to nКše paci pac všechno změnъ, po dlouhц
noci p ijde rozedněnъ“. (syn)

prcičkв: jen součást českého názvu amerického filmu American Pie (Prci, prci, prcičkв).

Kvazideminutivum v této skupině je srКndičkв. Nemá základĽ který by mohl být použit ve
stejném komunikačním kontextu (1).
(1)

Srandičky, co?
Findest du das witzig?
Think you're being funny, do you?.

9.1.4 Sufix -ity
1.
2.
3.
4.

cupity
dupity
houpity
šupitв-dupity
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9.1.5 Další prostředky
Vedle těchto jsou ještě modifikované interjekce: jen s -t-: ham → hamty, se -s- hejsa, prdlajs.
Tvar hamty se blíží (díky samohláskám -a- a -y-) spíš augmentativům. Modifikace od hej →
hejsa a prd → prdlajs rozši ují jednoslabičnou interjekci o expresivnější rysĽ nedomnívám se
všakĽ že by se jednalo o deminuci. K deminutivu se blíží jen prdlКčkв. Jemné rozdíly mohou
naznačit paralelní texty.
(1)

Prd. NКjdem ukrКjinský je пЛв. Pelikпnв.
Blödsinn. Hier finden аir nur ein pККr dтmliche KrКniche. PelikКne.
Bullshit. All we're finding is Ukrainian cranes. Pelicans.
-Ale prd! Moje ЛКЛičkК ЛвlК Лuldozцr.
Keine Chance, meine Großmutter аКr ein Bulldozer.
No crap! My mother was a bulldozer.

(2)

Prdlajs!
Scheiße, Scheiße, Scheiße! Einen Dreck!
Shit, Shit, Shit
-Prdlajs
Dieser Scheiß!
That´s bullshit!

(3)

Ale prdlačky, směje se tпtК spokojeně.
Einen Scheißdreck hab' ich, lacht Papa zufrieden.
That's bollocks, Dad laughs happily. Viewegh-VychovaDivekCR
-Prdlačky!
Unsinn!
Bullshit!

Z trojice prd ‒ prdlajs ‒ prdlКčkв se zdá nejhrubší prdlajs (2)Ľ nejméně hrubé snad prdlКčkв
(3). Vyplývá to p edevším z kontextového zapojení. V paralelním korpusu však není dostatek
dokladů.

9.2 Frekvence
Obecně nejsou deminutiva citoslovcí v psaných textech p íliš častá. Signifikantní výskyt
(maximálně však 0ĽŘ i.p.m. ve vyváženém korpusu syn 2010) mají: Кhojkв, Лožъnku, mňКmkв,
nКzdпrek, pКnečku, šupkв ( azeno abecedně; frekvenčně viz tabulka 60). Ostatní jsou
zastoupeny velmi slabě i ve sdruženém korpusu SYN 2014, v tabulce 60 je uvedeno 0.
Deminutivum
nazdпrek
Лožъnku
ahojky
propпnъčkК
lidičkв
čКukв
nК zdrКvъčko
pКcičkв
mňКmkв
pКnečku
ečičkв

Abs. počet
101
95
48
23
16
14
12
7
6
5
4

i.p.m.
0,83
0,56
0,39
0,23
0,16
0,14
0,12
0,01
0,06
0,05
0,04
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ahojka
4
0,04
prdlКčkв
3
0,03
pпček shledпček
2
0,01
jeminпnku
2
0,12
jцminku
1
0,01
Кhojъk
1
0,01
šupkв
0
0
prcičkв
0
0
pidliki, pidliky
0
0
pКpuškв
0
0
jupъnkв
0
0
fujky
0
0
čusъk
0
0
cupity, dupity, dupky
0
0
Tabulka 60: Počty dokladů citoslovcí (korpus syn2010Ľ doplněno ze SYN 2014)

V tabulce jsou částečně zredukované frekvence monokolokátů (pКcičkв, prcičkв). U
homonymních tvarů (lidičkв, ečičkв) byla použita statistická metoda výskytu (vždy
z náhodného vzorku 50 konkordancí).

9.3 Sémantika
Klíčů k obecnému dělení citoslovcí se nabízí víc: podle původu (cizíĽ domácí)Ľ vzniku
(primárníĽ sekundární)Ľ tvaru (jednosložkovéĽ vícesložkové) atd. V sémantické klasifikaci se
většina autorů více méně shodujeĽ liší se jen jemností členění (srov. nap . Kroupová 1ř77;
P ъručnъ mluvnice češtinв 1995:356-358 nebo Encyklopedický slovnъk češtinв 2002:56).
Následující členění vychází z dělení Čermákova (2010:1Ř1-182).
Deminutiva se nejčastěji tvo í od citoslovcí kontaktových (pozdravy)Ľ pak emocionálních
(ne/chuťĽ ne/libostĽ údivĽ zděšení atd.) a voluntativních (povzbuzeníĽ vybídnutí). Málo se tvo í
od onomatopoetik (zvuky)Ľ doložena nejsou od faktuálních citoslovcí.

9.3.1 Kontaktová citoslovce
Pat í sem pozdravy (většinou) ohraničující komunikát. Stejně jako ostatní interjekce fungují
jako samostatný mluvní akt (srov. také Engel 1řř1:60). Deminutiva jsou doložena od
vyloženě kontaktních citoslovcí Кhoj, nКzdКr, pК (pп-pп) a od deklarativního nК zdrКvъ.
Základy ahoj, nazdar i jejich deminutiva se užívají synonymně jak u setkáníĽ tak u loučení.
Odpovídají tomu i protějšky v jiných jazycích (viz p ehledy).
ahoj → ahojky, ahojka, ahojík, (ahojda)
Rozdíl v užití mezi nimi není. Všechna deminutiva se používají v důvěrnějším až žoviálním
kontaktu. Doklady jsou častější u iniciace kontaktu. V němčině jim pak odpovídá vedle
deminutivního (1) neutrální HalloĽ hovorové Tag nebo „modernismus“ Hi.
(1)

Ahojky, prdelko!
Hallöchen, Elfenpopöchen!

U loučení jsou nejčastějšími doloženými ekvivalenty Wir sehen uns. Adieu, ale i deminutiva
TschКui, Tschüssi (viz také německé interjekce se sufixem -i). V hovorové rakouské němčině
by jim mohlo odpovídat deminutivum Batschi nebo hovorové Pfia di/eich/enk (Gott)Ľ což je
zkomolenina od Behüte dich/euch (Gott).
Tvar ahojda je ojedinělý. Jako deminutivum z ejmě vnímáno není.
292

nazdar → nazdпrek
Častěji se íká p i setkání. V této funkci mu pak v němčině odpovídají deminutiva: Halli,
hallo!; Tagchen; nebo hovorové tvary Hi; Hey (du); Hall-llo!!!; HeißК hopsК. Méně je
doloženo jako citoslovce loučení. Zde mu taktéž v němčině odpovídá deminutivum Tschüssi
nebo v hovoru běžná výpůjčka (2).
(2)

OkКmžitě vвpКdněte! NeЛo to špКtně skončъ. Nazdпrek . Bвlo už nКčКse!
Sofort raus, oder Sie bekommen Probleme. Adieu. Endlich. (subtitles)

Protějšky synonym ahojky/КhojkК/Кhojъk a nКzdпrek mají v němčiněĽ angličtině a slovenštině
p evážně tyto ekvivalenty:
česky
n mecky
anglicky
slovensky
Ahojkв/AhojkК/Ahojъk, ≈ Tagchen
Hi
ahojte
NКzdпrek
Hi there
HКlöchen
nazdar
HeißК hopsК
Heysan hopsan
nКzdпrek
zdrКvъčko
pп (pп-pп) → pпček
Deminutivum pпček se vyskytuje více mně jako monokolokát ve spojení pпček-shledпček.
Jedná se zjevně o novotvar Pavla Nového vzniklý odvozením od pп/pп-pп a zk ížením
s nashledanou. V psané češtině je to tvar celkem nový (v mluvených korpusech se však
nevyskytuje). Doklady jsou z korpusu SYN 2014 (3) a InterCorp cs-en (verze 7) (4).
(3)

Chci ještě stihnout odpolednъ prochпzku К tКk se loučъm slovв pпček-shledпček. Ahoj Lenka. P.S: Ozvi
se brzo!
-Těšъm se nК vпs v neděli 22. Л eznК nК zimпku v Pъsku. Pпček shledпček!

Infantilita tohoto pozdravu je zjevná i z anglických protějšků.
(4)

- PКne, děkКn К pпček shledпček.
- Ta very much, chuck, pal, love, sir.
Pпček-shledпček.
How-dilly-doo-dilly.

Doklady (4) jsou z česko-anglických textů filmových titulků. Otázkou jeĽ zda se tvar ujme
nebo zůstane jako jazyková efemerida.
Na zdraví! → Na zdravíčko!
Samostatnou podskupinu tvo í deminutivum od deklarativního pozdravu p i p ípitku.
Tvar zdrКvъčko je nutné projít v korpusu pozorněji. Celkem se toto slovo (nikoliv lexém)
vyskytuje v korpusu syn 2010 Ř7krát. Rozložení mezi jednotlivé významy (tabulka 61) je
zajímavý, není však p ekvapivý.
Funkce
Abs. počet
Interjekce celkem
47
zdrКvъčko
46
nК zdrКvъčko
1
deminutivum od substantiva zdraví 20
„růžová barva na tvá “
proprium
Celkem

14
7
87

Poznámka
pozdrav p i setkání
p ípitek/„toast“
většinou p ání ve spojení: hodně
štěstъčkК К zdrКvъčkК
divadelní spolekĽ školka

Tabulka 61: Rozložení funkcí slova zdrКvъčko v korpusu syn2010
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Mezi 47 tvary interjekcí zdrКvъčko se jedná většinou o uvítací pozdrav (5). Ten nelze nahradit
základem (*ZdrКvъ, šerife!), proto nep edstavuje pravé deminutivum. Je to nesporně
hovorovějšíĽ neformální a celkem častý pozdrav i v moderních textech. Nejedná se ani o
„Starší hovor. pozdrav vyjad ující p ání zdraví. „ZdravíčkoĽ teta! …“Ľ jak uvádí PSJČĽ ani o
„zastaralý moravský pozdrav“ podle SSJČ.
(5)

„Zdravíčko, pКne BurkhКrt,“ zКhlКholil.
„Zdravíčko, šerife!“
„Zdravíčko, sousede,“ opпčil Fred;

(6)

"Zdravíčko. Tak bysme byli tady."
»Servus. DК атren аir.« (Popláček: Bвlo nпs pět)

(7)

PКolo se ještě smпl, kdвž ho někdo p пtelskв plпcl do zКd, Кž to v kвtК e zКzvučelo. "Ahoj, PКolo!"
"Zdravíčko, CКrolo, jКk se mпšť"
PКolo lКchte noch, Кls ihn jemКnd freundlich Кuf den Rücken klКtschte, dКß die GitКrrensКiten
aufsummten. «CiКo, PКolo!» «Ciao, CКrolo, аie geht'sť» (Adla: KleopКtrК v kвtК e)

V němčině mu odpovídají (typicky) Hallo, HКllöchen, He, Hey, HiĽ ve starších textech (6)
také servusĽ pop . (netypicky) ciao (7)Ľ či (situačně) také Mahlzeit! nebo Morgen!.
Pokud se jedná o loučení (v češtině se to pozná p edevším podle kontextu nebo intonace)Ľ pak
jsou nejčastějšími protějšky Tschüß nebo Tag (místo standardního Guten Tag). K loučení se
však tato interjekce používá minimálně.
O deminutivu lze tedy mluvit pouze v deklarativní situaciĽ p i p ípitku (Ř)-(10) nebo jako
reakce na kýchnutí (zde může být deminutivum i bez p edložky). Tvar základu jen NК zdrКvъ!,
deminutivum je tedy uváděno taktéž s p edložkou.
(8)

AlžЛětК zvedlК sklenici: „TКk na zdravíčko!“ „A nК nКše setkпnъ!“

(9)

„Ale je venku zimК, zКse protКhuje polпk, tКk na zdravíčko!“
„AЛer drКußen ist аirklich eine Kтlte, sie kommt аieder einmКl von Polen herein, Кlso zum Wohle!“

(10)

-Na zdravíčko
-Cheers!

V němčině českému deminutivum může odpovídat (stylizovaně) použitý zastaralý tvar dativu
s -e (ř) nebo i výpůjčka z angličtiny (10).
Nedostatek dat neumožňuje doložit další variantyĽ dovedu si ale p edstavit v němčině dál
výpůjčky nap . Salut! nebo Skol! Ve stejné situaci jako české nК zdrКvъčko! se užívá také
deminutivum od Prost! za použití běžných prost edků pro tvo ení německých deminutiv (11):
Pröstli!, Prösterchen! Prösterle!
(11)

Die Кlte DКme ЛeаКhrte tКdellose HКltung. (…) Zum Anpfiff nippte sie Кm BierglКs: „Prösterchen!“
Noch ein Pröstli, noch ein Stösschen, …
ein wohlmeinendes prösterli Кn den löschtrupp der freiаilligen
Кuf die nтchsten 15 jКhre „prösterle“

Rakouské Prösterl se moc neužívá. Jeden ze vzácných dokladů (12) je doložen ve štýrské
lidové písničce v korpuse DeReKo (2015).
(12)

Ein Prost, ein Prost, ein Prösterl, ein Prost, wir leben nur einmal.

Zkušenost s rakouskými reáliemi pravíĽ že se i tam používá spíš „švýcarské“ Pröstli!Ľ idčeji
Pröstchen! (viz také deminutiva německých interjekcí).

9.3.2 Emocionální citoslovce
Podskupin je vícĽ ty která tvo í deminutiva lze rozdělit dál na povzdech (13)Ľ úlek (14)Ľ údiv
(15)Ľ zděšení (22)Ľ libost (30)Ľ radost (34) nebo odpor (32).
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Podle vzniku se nabízí také členění na primární a sekundární. Sekundární se (zde všechny)
vztahují k Bohu. Nutno podotknoutĽ že samotná jeho instance není v těchto interjekcích
(většinou) doopravdy vzývánaĽ naopak: Bůh je často tabuizován zkomolenými tvary (nap .
jцmine).
Bože → božínku
Rozdíl mezi zvoláním B/Лožъnku! a B/Лože! je p edevším v tomĽ že základ (Лože!) se často
pojí ještě s nějakým atributem (doЛrotivý, můj, PКne, všemohoucъ, nК neЛesъch). Často je p ed
ním také „uvozovací“ interjekce ach. Deminutivum B/božъnku stává samostatně.
Ekvivalenty v němčině jsou závislé na situaci. ZděšeníĽ zklamání: Großer Gott, mein Gott,
povzdech: meine Güte, Кch mein GottĽ radost (p ekvapení): Mein Göttchen (17).
(13)

Božínku, tolik mě Лolъ hlКvК!

(14)

Božínku, to je Кle otпzkК!

(15)

Teď se ot epКl… Božínku! Uletěl.

(16)

Božínku, К cos udělКlť

(17)

…no nК to setkпnъ dědв К vnoučete. Božínku , nКpКdlo mě, von nКkonec ještě Лude docelК lidskej, ten
slizoun.
…nК für dКs Treffen GroßvКter-Enkelkind. Mein Gottchen, hab ich gedacht, der wird ja noch richtig
menschlich, dieser Schleimer. (Grass: Širп pole)

V angličtině to je podobně: zděšeníĽ zklamání: oh my goodness, gosh; povzdech: oh dear;
radost: God, (вou´re so sаeet!).
Zastoupení „uvozovacích“ interjekcí oh, ach je nejčastější v angličtině. Němčina je užívá
st edně častoĽ v češtině tyto chybějí témě všude.
jémine → jéminпnku/jeminпnku, jéminku
Zvolání jцmine/jemine vzniklo od Jesu DomineĽ často se v češtině i k íží s němčinou Jesu
Domine + Gott → jeminkote (podobně Jesus + Gott → jesuskote). V němčině mu většinu
odpovídá Meine Güte, Himmel, Oje, nebo i cool!.
Tvar jцminпnku (často s kvantitou -ц-) má protějšky meine Güte, Кch du LieЛes, oh! a
vyjad uje p edevším údiv nebo zděšení.
Méně časté je jцminku (18).
(22)

"Jéminku!" vвk ikl, kdвž se mu jednu zпpКlku podК ilo rozškrtnout, jenže ji sКmým p ekvКpenъm hned
zas upustil.
»Uuuhps!«, stieß er Кus, Кls er es schКffte, ein Streichholz zu entzünden, und vor оЛerrКschung ließ er
es prompt fallen.

Z mála dokladů nelze vyvodit obecné závěryĽ ovšem náznakem je vidět tendence k
„mírnějšímu“ zvolání deminutivem.
P íbuzná citoslovce šmКnkote a jцminkote deminutiva netvo í.
Deminutivní tvar je také ve zvolání pКnenkomпrjК!, pКnenko svКtп/skпkКvп. Jeho obměna bez
deminutivního tvaru je v inverzním po adí a zní mпrjКpКnno! PКnenkomпrjК, SvКtп pКnno!
(23)

Marjapano, drž tu potvoru po пdně!
Jesus, Maria, halt das Ding fest! (subtitles)

(24)

Panenko svatп, vždвckв jsem ЛвlК poctivý člověk.
O heilige Jungfrau, immer war ich ein ehrlicher Mensch. (konsalik-bylo_jich_des)

Z nemnoha dokladů vyplýváĽ že citoslovce bez deminutiva má charakter spíš apelativníĽ
kdežto s deminutivem p edevším emotivní.
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lidi → lidičky
Deminutivum lidičkв(!) vyjad uje silnější zděšeníĽ údiv nebo apel než základ lidi (!) a mívá
v němčině protějšek taktéž deminutivum (24) - (27)Ľ někdy může být úzkost/bolest vyjád ena
také rekurencí (2Ř).
(24)

"Pojďte, lidičky Лožъ, prokristКpпnК, pojďte К vemte si Лochnъkв К mouku, munzemle К dКlКmпnkв;
"Kommet, Kindlein Gottes, um Christi willen, kommet und nehmt euch Brot und Mehl, Kaisersemmeln
und Weckerin; (Čapek: Tovarna na absolutno)

(25)

Jej - zle je, lidičky!
Ach - es ist schlimm, Leutchen! (Otčenášek: Romeo, Julia a tma)

(26)

'JežъšmКrjп, lidičky,' zКčКl k ičet, vždв jsou prпzdný, jКko Лвlв d ъv!'
›JesusmКriКndjosef, Leutln‹, hКt er zu sehrein КngefКngen, sie sind jК leer аie früher. (Hasek: Osudy
doЛrцho vojпkК ŠvejkК…)

(27)

"Novinka, lidičky, novinka!
A Neuigkeit, Leutln a Neuigkeit! (Canetti: Zaslepení)

(28)

Tchпn sedъ nК schodech, skrčen v uzlъček, К vвje: "Lidičky! Lidičky! Pohledte nК mě!
Der SchаiegervКter sКß Кuf der Stiege zusКmmengekКuert аie ein Hтuflein Unglück und klКgte:
„Schaut mich nur an, schaut mich nur alle an! (Poláček: Dům nК p edměstъ)

České deminutivum lidičkв (!) bylo d ív p ekládáno do němčiny rakouským Leut(e)ln.
V novějších textech p evažuje Leutchen.
eči → ečičky
Zdůrazňuje se tak p edevším pohrdání.
(28)

Prvnъ krok je ... oЛrКnК nпdrže. ečičky! Jen ečičky! Zem eli Лвste kvůli nějКkц vidině!
Verteidigung des Treibstoffs. Worte! Bloß Worte! Ihr аürdet für eine Illusion sterben! (subtitles)

(29)

O čem to ženskц dole mluvilв, Agustinoť Ále! ečičky. Vъš , jКcъ jsou venkovКnц.
WorüЛer hКЛen die FrКuen geredet, AgustinКť Ach! Geschwтtz. Du аeißt doch, аie аir Dorfleute
drauf sind. (subtiltes)

V tomto kontextu nelze v němčině použít deminutivumĽ místo něho stojí základ (2Ř) nebo
expresívum (2ř).
mňam, fuj → mňam(ik)y, fujky
Vyjád ení většinou chuťové nebo jiné smyslové (srov. (32) a (33)) ne/libosti se může
realizovat dvěma antonymními citoslovci mňКm a fuj. K oběma jsou doložena deminutiva.
mňam → mňam(ik)y
Doklady jsou celkem vzácné. Pokud to lze odhadnoutĽ autorkami jsou p edevším ženy.
(30

…jellв ЛeКns, kterц jsou zvenku tvrdц К uvnit je měkkц želц. Tв jsou tКk mňamy! (syn: Mladá fronta
DNES, 7. 4. 2007)

(31)

kde jsme si s Mвšпkem dКli dvК super slКdkц pohпrв (mimochodem, Лвlв oprКvdu doЛrц - mňamiky,
mňКm) (syn: ClavisĽ ročník 1řř7)
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fuj → fujky
Deminutivum od fuj zjevně taktéž užívají p edevším ženy k oslabení odporu (32)Ľ (33).
(32)

Fujky, fujky, Leoši... Týden v jednom oЛlečenъ!59

(33)

Dnes teda fujky
Posted on 20.12.2014 by Anina
Tak dnes teda fujkyĽ nandaváme potahy na sedačky do autaĽ které nemají otvoryĽ nikdo nepoznáĽ jak to
pat í a prostě tam nejdooouĽ osm stovek v vniveč a paragon odvezly popelá i hihi. Dnes pokládáme
můj již historický koberecĽ který asi ty dirky bude mítĽ ale od myší hihihi a tak je to dnes fujky!
Tak doufámĽ že vy máte vše už hotovo a odpočíváteĽ já teda joĽ i když fujkyĽ protože jááá jen pozorujuĽ
radím a buzeruju hihihi Nemám tudíž časíkĽ nakouknu navečer.
(http://www.babskypokec.cz/2014/12/20/dnes-teda-fujky/)

Doklady (32) a (33) jsou z internetu. Tvar je okrajový.
jupí → jupínky
Okasionální výskyt k vyjád ení radosti je deminutivum od jupъ. Ten je doložen jen na
internetu (34).
(34)

Konečně, jupínky! Těšъm se, p estože je tКdв jen info.60

Podobně vzácné je i nap . juchuchů!!!. Toto citoslovce však nemá deminutivní charakter.

9.3.3 Voluntativní citoslovce a onomatopoie
Citoslovce voluntativní (vybídnutí) a zvuků jsou zde v jedné skupině. Často se kryjí a mají
k sobě i jinak blízko ‒ pobídnutí simuluje nap . zvuk úderů chodidel o zem/rukou o sebe.
Význam lze rozlišit jen podle širšího kontextu. Vesměs se jedná o odvozeniny od primárních
interjekcí. Vyskytují se p edevším v ustálených vazbáchĽ rčeních a íkankách.
šup, dup → šupky, dupky
Z porovnání s jiným jazykem (zde němčinou a angličtinou) je zjevnéĽ že se jedná skutečně o
deminutiva. Základy (šup, dup) jsou většinou „hrubější“ zvuky (1).
(1)

(cs) dup, dup, dup
(de) Rumms, bumms
(en) Thump, thump, thump.
-(cs) Dup, k up!
(de) Klapp! Schnapp!
(en) Clap! Snap!

(2)

Jdeme. Šupky, šupkв
Come on, let 's go. Come on, come on.

(3)

Honem! Kdвž uvidъ, že nпm pomпhпte, zКЛijou vпs! Ale kdež! Tvůj otec Лв pro nпs udělКl... To mпš fuk.
Tak šupky dupky.
Hurrв. But if theв see вou helping us, theв'll kill вou. I'm sure вour fКther аould do the sКme for ... (…).
Now , hustle your bustles.

(4)

Šupky, dupky, hej, kdopКk mě k soЛě chceť
Eene, meene, manne, wer will mich in seiner Wanne? Niemand! (SUBTITLES),

Protějšky „deminutiv“ šupkв, dupkв mají v angličtině zesílenou expresivitu opakováním (2)
nebo aliterací (3). Pro nedostatek dat nelze odhadnout německé protějšky. Mohlo by jim
odpovídat také opakování hopp(a) hopp, dalli dalli, nebo los, komm!.
Článek v Aha! online: http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/56441/fujky-fujky-leosi-tyden-v-jednomobleceni.html
60
Blog na http://my-world-is-fantasy.blog.cz/1010/for-some-it-s-just-a-game
59
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Aliterace se v němčině může taktéž uplatnit i v íkance (4). Je to však jediný dokladĽ navíc
s posunutým smyslem. Zde se jedná spíš o rozpočítávadlo Eene, meene, (muh)… ≈ Ententýkв,
dvК špКlъkв… Komunikační funkce jsou však shodné.
hop cup → hopky/hupky a cupky
Tvary jsou doloženy jen v jednojazyčném korpusu SYN 2014.
(5)

To Лвl tКkový zпЛlesk mвšlenkв. Hopky šupky do postele, zКčКl jsem si vвpisovКt vtipв, nК kterц jsem si
vzpomněl. (syn:Deníky BohemiaĽ 2ř. 1. 2005)

(6)

Ale HКlinК ne ekl ani slova, vzpamatoval se a hupky cupky zК mlКdým pпnem, který už vвchпzel z
nпdrКžъ К zКhýЛКl k městu.

pac → paci, pacičky
Citoslovce paci a pКcičkв lze podmíněně považovat za deminutiva od pac. Komunikační
rozdíl mezi vybídnutím Udělej pКc, pКc! a Udělej paci, paci! v sémantické rovině žádný neníĽ
pragmaticky se spíš jedná u tvarů paci, paci o komunikaci s menším dítětem. Češtině se však
často stejná opakující se slova obměňují: Udělej pКcinkв pКc!Ľ pop . Udělej pКci, pКc!. Oba
sufigované tvary se nejčastěji vyskytují v rýmovačce PКci, pКci pКcičkв, tпtК koupil Лotičkв…
íkanka má ekvivalenty i v jiných jazycíchĽ kde se taktéž opakují počáteční slova:
anglicky Patty-cake (d ív také pat a cake, pat a cake) (Opie 1997):
Patty Cake, Patty Cake,
Baker's Man;
That I will Master,
As fast as I can;
Prick it and prick it,
And mark it with a T,
And there will be enough for Tommy and me.

rusky:
Г
Ч
Ч

,
ť-У
ťť-Б

,
.

!
….

slovensky:

Кp- Кp Кpuškв,
išlв mКčkв nК hruškв
Popadali do blata,
podriКpКli kožúškв,
povešКli nК vrпtК,
prъde kocúr - poplпtК. …

V němčině (alespoň v rakouské varietě) mi tato íkanka není známá.
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9.4 Poznámka k deminutivům citoslovcí
Kontrastivní pohled na citoslovce rozkrývá ještě dalšíĽ logický fenomén: je-li v jazyce A
interjekceĽ může být (a často bývá) v jazyce B (C atd.) větaĽ resp. propoziceĽ kterou dané
citoslovce vyjad uje. Platí to více méně p i pohledu oběma směry:
a) české interjekci odpovídá věta v němčině i angličtině (1) - (5). Anglický ekvivalent
come on (2)Ľ (3)Ľ (5) ovšem stojí na hranici propozice a interjekce.
b) Německé interjekci odpovídá věta v češtině (6).
(1)

Tak šup.
Und los geht's.
Here we go.

(2)

TКk šup!
Nun mach schon, mach schon!
Now come on, come on!

(3)

Šup, oЛleč si tričko.
Komm, zieh dein T-Shirt an.
Come on, put your T-shirt on.

(4)

Tak šupky na to. Ale ... ... Кž zК pпr minut.
Aufstehen und los ... ...so in zehn Minuten.
Let 's get up and go... ... in ten more minutes.

(5)

Šupky, šupky.
Kommt, wir gehen.
Come on, come on.

(6)

-„Los! Dalli, dalli!“
„Honem! Jdeme na to!“
-Aber dalli!
Nepostпvejte tu!

Slovenské ekvivalenty bývají často shodné s českými. Nap . šup, dup, šupkв dupkв, cupkв
dupky atd. si odpovídají zcela. Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou popisuje podrobněji
Kroupová (1ř77).
V zásadě lze utvo it deminutivum od většiny citoslovcíĽ funkce je pak ironizující a výsledek
může působit docela k ečovitě (7).
(7)

Mocinky šupajdinky do cvokhКusъčku!61

Oblast okasionálně vytvo ených deminutivních citoslovcí se často koncentruje do oblasti
zesměšňování homosexuality ať už ve vtipech ší ících se ústně („Teplej pejsek dělп hКfuškв
haf!“ „Teplej kпmen dělп Лuchinkв Лuch“)Ľ ale také nap . na fóruĽ ve kterém se kritizuje
reklama na auto s polonahým kulturistou (Ř).
(8)

„Tomu se ъkп gКв cКr represent. :-D Buď rпd, že to nenъ video К nemusъš poslouchКt něco jКko "Á
žuch nК silničku К dvКkrпt klikneme vedle nКšъ ikonečkв К jedeme... Po пdně sev eme půlečkв […] К
držъme pяzičku. JednК, dvК, t i К stпčъ. Teď si dпme sestКvičku znovК. Á žuchinky žuch..."
No chu ovkК.62

Z komentá ů k deminutivním interjekcím je zjevnéĽ že nejsou v psaných textech
frekventovaná. Mimo interjekcí pozdravů mají silně stylizovanýĽ často ironický tón.

61
62

Blog skupiny UDG z Ústí n/L: Uživatel: Uá! 30.06.2010 / 23:43:04.
Zdroj: http://www.forum.mx-5.biz/viewtopic.php?f=8&t=1969&start=30
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III. NĚMECKÁ DEMINUTIVA

Systém německých deminutiv není tak komplexní jako systém deminutiv českých. Aby byla
zachována jednotnost popisuĽ je i tento oddíl rozdělen podle slovních druhů na deminutiva
německých substantivĽ adjektivĽ verb a jiných slovních druhů. Podobně jako v češtině se
německá deminutiva soust eďují do oblasti jmenĽ a to pouze podstatných. U dalších slovních
druhů hrají deminutiva v němčině vyloženě marginální roliĽ proto bývají popisovány velmi
z ídka ‒ výjimkou je snad monografie o morfopragmaticeĽ kde auto i popisují nap . i starší
pronominální deminutiva ve vídeňské němčině (Dressler/Barbaresi 1řř4:106-107).
Z odborné literatury popisující německá deminutiva je t eba zmínit obecné gramatiky Engel:
Deutsche Grammatik (1991); DUDEN Die Grammatik (2005)Ľ gramatiku němčiny pro cizince
Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht (1řř6).
Zmínka o substantivních deminutivech je těmě v každé německé gramatice nebo publikaci
popisující tvarosloví německých slov. Popisy deminutiv a p íbuzných slovních modifikací
jdoucí do různé hloubky problematiky jsou zde p ehledově rozděleny na gramatiky a
monografie k tématu.
Gramatiky
Substantivní Deminutiva
P ehledné popisy jsou p edevším v těchto gramatikách: Engel 1řř1:517Ľ 51Ř; DUDEN Die
Grammatik 2005:740; Helbig/Buscha 1996:274.
Slovesná deminutiva
DUDEN Die Grammatik (2005:71Ř) uvádí jako „atelická slovesa s deminutivně-iterativním
významem“. Další popis je také v Helbig/Buscha 1řř6:72.
Adjektiva a adverbia
U adjektiv a adverbií se uvádí jen: -lichĽ a to jako „zeslabení stupně intenzity“ (DUDEN Die
Grammatik 2005:76ř)Ľ nebo sufix „občas zeslabující“ (Engel 1řř1:57ř).
Monografie a odborné stati
Popis jednotlivých (substantivních) sufixů včetně etymologie i ná ečních viz Wrede (1908)
vycházející z Polzina (1ř01); p ehledně taktéž Ettinger (1ř74:47-79).
Fleischer (1ř6ř) a Fleischer et al. (2012) popisují deminutiva substantivní (1ř6ř:164-168;
2012:231-235)Ľ „menší míru adjektiv“ (1ř6ř:24Ř; 2012:305) a verbální deminutiva
(1969:290-291; 2012:377).
Deminutiva z pragmatického a kontrastivního hlediska: Dressler / Merlini Barbaresi (1řř4)Ľ
formální popisy tvorby deminutiv jednotlivých německých slovních druhů: Dressler / Merlini
Barbaresi (1994:103-110).
Kontrastivně s jinými jazyky: B ezina (1983) s češtinouĽ Klimaszewska (1řŘ3) s holandštinou
a polštinouĽ Würstle[ová] (1řř2) s angličtinou a francouzštinou.
Všechny popisy se shodují p edevším v tomĽ že uvádějí sufixy substantivní -chen a -lein,
někdy i slovesné -eln, pop . adjektivní -lich. Poslední dva většinou jako zeslabující nebo (jen
obecně) modifikující sloveso.
Deziderata
V popisu německých deminutiv dodnes jednoznačně chybí:
1) podchycení frekvence deminutivĽ tedy která jsou užívanáĽ která naopak ne;
2) podrobnější popis funkcí deminutiv v kontextu (jeden z mála: Wolf 1řř7);
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3) rozlišení pravých deminutiv od deminutivních tvarůĽ které nemají deminutivní význam
(kvazideminutiva);
4) popis regionálních standardních variet.
V následujících kapitolách se pokusím alespoň částečně tyto mezery zaplnit. Metoda je
shodná s výzkumem českých deminutiv. Na korpusových dokladech bych chtěl dokázatĽ které
deriváty je možné považovat za deminutivaĽ které naopak ne. U mnohých dokladů jsou také
uvedeny protějšky v češtiněĽ pop . i v jiných jazycích. Zdrojovými daty byly p edevším texty
korpus InterCorp de-cs (verze 6 a částečně vyšší) a korpusu DeReKo 2014 (Archiv W)Ľ
doplňkově také jiné korpusy (nap . AMC).
Struktura je shodná s popisem českých deminutiv: kapitoly jsou azeny podle slovních druhůĽ
v rámci nich pak podle četnosti zastoupení jednotlivých deminutivních prost edků.
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. Německá substantivní deminutiva
Substantivní deminutiva německého standardu jsou popsána uspokojivě ve výš uvedených
publikacích p edevším po formální stránce. Funkci deminutiv trefně popisuje Fleischer (1ř6ř:
166) postavením vedle sebe analytického vyjád ení velikosti kleine Stadt, kleine Summe a
deminutiva Stтdtchen, SümmchenĽ p ičemž upozorňuje právě na onen emotivníĽ expresivní
rozdílĽ který je na těchto dvojicích znát i bez zapojení do kontextu.

. Popis deminutivních prostředků substantiv
Podobně jako v češtiněĽ i v němčině se uvažuje o deminutivech utvo ených p edevším sufixy.
Klasikové německé slovotvorby (Erben 2006Ľ Fleischer 1ř6řĽ Dam 1ř63)Ľ ale také auto i (i
novějších) kontrastivních publikací (B ezina 1řŘ3Ľ Klimaszewska 1řŘ3Ľ Würstle 1řř2Ľ
Dressler/Merlini 1řř4Ľ Nekula 2013 a jiní) se v popisu německých deminutiv p íliš neliší.
Vždy jsou zmíněny sufixy -chen a -lein. Ne ve všech jsou zmíněny také jiné sufixy. Pokud
anoĽ uvádí se další tvary odvozené od -lein, tedy -l, .-erl, -li, -le (nap . Dressler/Merlini
1994:103), s poznámkouĽ že se jedná o sufixy kolokviálníĽ ná ečníĽ substandardní.
V gramatice DUDEN Die Grammatik (2005:740) jsou uvedeny tyto sufixy sloužící k
modifikaci (deminuci):
„Modifikationsart: Diminuierung; Affixe: -chen, -lein, -le, -el, -i; Beispiele: das Kindchen, Tischlein,
Hтusle, Kindel; die Mutti“.

Diatopické (nebo jiné) rozlišení uvedeno není. Za pozornost v této gramatice platné pro
všechna územíĽ kde se mluví německyĽ stojí dva body: 1) uvedené modifikační sufixy -i a lingĽ jejichž funkce není zcela jednoznačná; 2) koncentrace na „vnitroněmecké“ varianty
sufixu -lein, tedy -le, -elĽ avšak absence typicky rakouského -erl a švýcarského -li. Oba body
je nutné probrat podrobněji.

. . Problematické body deminutivních prostředků
. . . Vymezení modifikačního sufixu -i
Sufix -i byl výhradně typický „onomastický sufix“ (Fleischer 1ř6ř:184) hypokoristik: Hansi,
Jani, Uschi. V současnosti (pravděpodobně také pod vlivem angličtiny) se z něj stává častý
sufix p i tvorbě expresivních zkrácenin od apelativ: Sozi, Azubi, Schnulli (srov. Vomáčková
2007:1ř4). Dressler (1řř4:10Ř) ho označuje za „dětský“ („childish“)Ľ na nějž se neváže žádná
koncovka flexe. Nezodpovězenou otázkou zůstaloĽ zda je možné ho považovat za sufix
deminutivní. Pokud aplikujeme deliminaci deminutiv uvedenou v kap. 3. prvního oddílu,
domnívám seĽ že ho za deminutivní považovat lze.
Po výběru substantiv končících na -i (z korpusu InterCorp de-cs (verze 7) byla na vzorku
nejčastějších slov se sufixem -i: Bubi, Schatzi, Sozi, Trabi provedena analýza s těmito
výsledky:
1) Všechna mají základy v současné němčiněĽ které jsou častější než tvary s -i.
2) Základ a derivát s -i mají podobné okolíĽ podobné kolokační partneryĽ v korpuse DeReKo
i některé shodné syntagmatické vzorce. (Bubi je v němčině častá p ezdívka proto se
společné kontexty s Bub hledají nesnadno.)
Podobný kontext: Bub → Bubi
(1)

MКn drückt Mтdi oder Bubi oder beide zusammen der GroßmКmК Кufs Auge und аeiß sie in den
Лesten Hтnden.
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(2)

Das Baby - ob Bub oder Mтdchen, dКvon lКssen sich die Eltern üЛerrКschen - soll von Oma und
Uroma bestens versorgt werden.

Podobné syntagmatické vzorceĽ podobné okolí: TrКЛКnt → TrКЛi
(3)

Trabant [und] Wartburg
Trabi [oder|und] Wartburg

(4)

Trabi wird beim Workshop bemalt
ein himmelblauer [buntbemalter] Trabant

3) Okolí derivátu s -i (5) je expresivnější než základu (7):
(5)

Trabi [...] tuckert durch Region

(7)

Vollmond [...] erreicht unser Trabant [das Ziel]

4) Derivátu s -i v češtině často odpovídá deminutivum (Ř)Ľ (10)Ľ deminutivní tvar nebo
expresivum (9).
(8)

DКs RКumschiff, dКs sie ЛetrКchteten, аКr аirklich ziemlich klein, КЛer ungeаöhnlich, gКnz dКs
Spielzeug eines reichen Bubis.
PlКvidlo, kterц si prohlъželi, Лвlo hodně mКlц, Кle ne zrovnК oЛвčejnц - nejspъš hrКčkК ЛohКtцho
hošíka. (adams-restaurant_na_ko)

(9)

DКchte, du атrst so'n Bubi von MКmКs Schürze.
Mвslel jsem, že jsi tКkový mКminčin cucпnek. (remarque-tri_kamaradi)

(10)

„Na, was - Schatzi - wozu denn -“. Sie lehnte sich dicht Кn ihn.
Nu, co - zlatíčko - proč potom -" P itisklК se těsně k němu.

Protějšky vypadají v p ehledu takto:
Bubi
≈
hošъk, cucпnekĽ pokud se jedná o proprium tak Milouš.
Schatzi
≈
zlКtъčko, kocourek, pusinka - většinou se jedná o oslovení člověka
(tvary bývají ve vokativu). P edevším tak oslovují ženy muže. Méně běžný je opačný
směr (11)Ľ tedy muž oslovuje ženu. Zde jsou protějšky jiné.
(11)

Da bist du ja, Schatzi.
Ahoj, buchtičko moje.

Zdá seĽ že se rýsuje rozdíl v užívání oslovení Schatz/Schatzi mužů (10) a žen (11). Zběžný
náhled na data paralelního korpusu naznačujíĽ že muži oslovují (své) ženy spíš Schatz.
V češtině pak milпčku, drКhoušku, kočičko, drКhп, lпsko, a mnohé jinéĽ naopak ženy muže
oslovují spíš Schatzi (≈ č. kocourku, poklade aj.)
Ekvivalent Trabi je většinou TrКЛъkĽ tedy také deminutivum.
Výjimku v této adě tvo í Sozi. V češtině zde není deminutivum (socъk má minimálně
jinou konotaci)Ľ nýbrž augmentativum socan. Protějšek by však mohl být i socпnek
(několik desítek dokladů je v korpusu SYN 2014, v paralelním korpusu však tento tvar
není.
5) Jejich funkce nemusí být jen zjemňovacíĽ nýbrž obecně expresivní:
(12)

"weil ich nun nicht mehr der kleine Bubi Лin, hКt es mКnchmКl gКnz schön gekracht

Zde (12) i (1)Ľ (Ř) je funkce deminutiva spíš ironickáĽ podobně jako tomu je u jiných
deminutiv.
Obecně lze íctĽ že se sufix -i v němčině chová stejně jako nap . sufix -ъk v češtině:
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Může fungovat jako:
a) koncovka u univerbizovaného nebo zkráceného výrazu:
Kombinationswagen → Kombi ≈ komЛъk nebo dodпvkК
b) integrační sufix:
lollipop (angl.) → Lolli (něm.) ≈ lъzпtko
sposa/sposo (it.) → Gspusi
c) deminutivum: nap . Schnuller → Schnulli
Kaum ein Kinderwagen, an dem kein
… dКss ihr Sprössling nun zu Кlt für den

Další p íklady viz výš.

Schnulli baumelt,...
Schnulli ist,

Všechny tyto funkce jsou podobné mnohým deminutivním sufixům českým (-ъk, -ka).
Německý sufix -i mezi deminutivní nesporně pat í. Ze systému německých deminutivních
prost edků však vybočuje tímĽ že není specifickýĽ resp. slova končící na -i nejsou všechna
stejného rodu. K íží se zde dva slovotvorné druhy: krácení a derivace (viz dál).

. . . Vymezení modifikačního sufixu -ling
Sufixem -ling se v němčině tvo í p edevším nomina qualitatis ‒ deadjektivní substantiva
mající „často ironickou či pejorativní konotaciĽ která není u fundujícího slova p ítomna“
(Baeskov 2002:627). Tím jsou slova velice blízká deminutivůmĽ prost edek však není
primárně deminutivní.
Čeština má obdobné prost edky -пsek (Лělпsek, modrпsek) nebo -пček, -eček (milпček,
droЛeček)Ľ jež jsou často považována za deminutivaĽ často vyhovují i všem podmínkám
deminutiv. Lze těžko rozhodnoutĽ zda je droЛeček deadjektivum od droЛný nebo
deminutivum od drobek. Tvarem takto vytvo ená slova zapadají mezi deminutivaĽ distribučně
však většinou nikoliv: spojení *(ty) můj droЛku (na rozdíl od (ty) můj droЛečku doloženo není.
Z toho důvodu stojí droЛeček mimo pravá deminutiva a adí se ke kvazideminutivům.
Německý sufix -ling se chová podobně jako zmíněné české sufixy. Je mu věnována
samostatná kapitola (1.ř).

1.1.1.3 Sufixy -erl a -li v německém standardu
P i popisu deminutiv spisovné němčiny tyto sufixy ku podivu konsekventně zůstávají stranouĽ
p itom jsou regionální deminutivní sufixy -li (ve Švýcarsku) a -erl (v Rakousku) pevnou
součástí tamního jazykového standardu. (O tomto podrobněji Káňa 2011b včetně náčrtku
vývoje těchto sufixů.)
Na jedné straně nesporně dochází k částečnému gleichšaltrování němčiny vlivem médií (jeden
z posledních mediálních monopolů v Evropě padl v roce 1řř363 v Rakousku)Ľ na druhé straně
zhruba ve stejné době (srov. Sorger 2012:113-114 a Ammon 1řř5) začala emancipace
rakouské a švýcarské variety „naplno“. Projevila se p edevším vydáním slovníku
VКriКntenаörterЛuch, ečeno českým územ tedy slovníku variant „spisovné“ němčiny
(Ammon 2004)Ľ a pokračuje p ípravou srovnávací gramatiky těchto variant
(Variantengrammatik 2015)Ľ která by měla vyjít v roce 201Ř. Je tedy pravděpodobnéĽ že se do
standardu dostanou i oba tyto sufixyĽ které byly dosud považovány za substandardní.
Důvod za azení -erl a -li mezi standardní deminutivní sufixy a jejich různé funkce jsou
popsány na korpusových datech v p íslušných kapitolách.
Der ORF „war bis Ende 1řř3 der einzige durch Bundesgesetz zugelassene und zugleich mit einem
Programmauftrag ausgestattete Rundfunkveranstalter in Österreich (RundfunkmonopolĽ beendet durch das
Regionalradiogesetz vom ř. 6. 1řř3).“ (AEIOU 2015. http://austria-forum.org/af/AEIOU/ORF)
63
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. Popis jednotlivých prostředků

hlavní

komb.

vedlejší

jednoduché sufixy

U německých substantiv lze uvažovat o následujících deminutivních sufixech. Tyto platí pro
všechny rody. Možné zachování původního rodu je popsáno u konkrétních p íkladů.
Sufixy lze rozdělit na hlavníĽ vedlejší a kombinované. Mezi hlavními jsou deminutivní
prost edky užívané ve standarduĽ vedlejší p edstavují prost edky zanikajícíĽ vyloženě
regionální a také cizí a málo průhledné. Kombinované jsou vytvo eny spojením dvou
standardních sufixů.
-chen
-lein
-erl
-li
-i
-el
-le
-ke
-ine, -ette, -it
-ling
-elchen
-ilein
-chenlein
Tabulka 62: Deminutivní sufixy německých substantiv

Po adí popisu jednotlivých sufixů v následujících kapitolách je azeno podle frekvence
zastoupeníĽ tedy podle počtu různých slovĽ která tvo í (jsou doložena v korpusech).
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A. Jednoduché sufixy
1.2.1 Sufix -chen
Základní a vlastně jedinou funkcí německého sufixu -chen je modifikace slova do deminutiva.
Problematika distribuce tohoto sufixu nespočívá tedy v rozlišení jeho několikerýchĽ jak tomu
je u mnohých českých sufixů vytvá ejících také deminutiva (-ek, -ъk, -ka atd.)Ľ nýbrž
v odlišení pravého deminutiva od nepravého v synchronním pohledu. Tuto problematiku
poněkud umocňuje také nejproduktivnější slovotvorný postup němčiny – kompozice. Mnohá
slova zakončená sufixem -chen tvo í bázi kompozitaĽ avšak samostatně jako deminutiva
v současnosti neexistují (Rumpelstilzchen ← *Stilzchen; Schneewittchen ← *Wittchen).
Vyhledávání slov s tímto sufixem je možné v největším německém korpusu DeReKo i
automaticky podle dotazu na afix. Výsledky se ale musí vyt íditĽ protože manažer nedovede
vždy spolehlivě rozlišit mezi sufixem -chen a jinými homografickými tvary (Erlöschen,
Solchen, Irischen). (Chybovost se pohybuje v rozmezí 10 až 15%.)
Rozložení slov končích na -chen v jednotlivých německy mluvících zemích (varietách
němčiny) uvádí tabulka 63 v hodnotách pMWĽ což odpovídá i.p.m. v korpusech ÚČNK.
Anz Treffer (kumulativ) rel. Häuf. Anz Texte Jahrgänge Land
2.210
77.067
91.102
637.156

2.210
79.277
170.379
807.535

85.6
99.0
108.6
139.8

pMW
pMW
pMW
pMW

807.535

807.535

130.2 pMW

1.597
61.004
67.218
436.913

2008-2014
1991-2014
1996-2014
1772-2014

L
A
CH
D

566.732 1772-2014 4 Länder

Tabulka 63: Zastoupení slov se sufixem -chen podle variet němčiny (automatický výpočet)

Tabulka 63 naznačujeĽ že nejvíce slov končících sufixem -chen je v textech napsaných
v NěmeckuĽ nejmíň v rakouských a lucemburských.

1.2.1.1 Deminutiva se sufixem -chen
Frekvenční seznam dvaceti tisíc nejfrekventovanějších lemmat němčiny DeReWo (obdoba
Frekvenčního slovníku češtiny) obsahuje jen 117 slov se sufixem -chen. Mnohá z nich jsou
nepravá deminutiva. Z nich jsou Mтrchen. Plтtzchen, KКninchen, WeiЛchen, Mтnnchen,
Herrchen, Frauchen, Leibchen v jazyce nejfrekventovanější (zde azena podle frekvence
sestupně).
Následující seznam vychází z průniku výsledků rešerší v korpusu DeReKo (Archiv W z roku
2014) a InterCorp de-cs (verze 6). V několikamiliardovém korpusu psané němčiny DeReKo
bylo automaticky nalezeno témě Ř.000 (7.ř65) slov se sufixem -chen. Z korpusu InterCorp
de-cs (verze 6) bylo automaticky vytěženo 5.521 substantiv končících na -chen (dotaz CQL:
[lemma=".*chen"&tag="N.*"]). Z nich byla vy azena všechna slova končící homograficky se
sufixem -chen a s frekvencí nižší než 5 absolutních výskytů v korpusu DeReKo. Následující
seznam vychází z průniku výsledků rešerší v obou korpusech. Seznam obsahuje jen lexikální
simplicia (jednosložková slova). Všechna kompozita s deminutivním základem (druhou
složkou kompozita)Ľ který je obsažen v seznamuĽ byla vy azena. Frekvenčně jsou taková
kompozita slabá a nacházejí se konci frekvenčního seznamu. Jen ojediněle se ke konci
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seznamu (pod 5 výskytů v korpusu DeReKo) vyskytnul i vzácný deminutivní tvar ‒ nap .
Krтllchen ≈ pК пtek. Ten má i v korpuse DeReKo jen jednotky výskytů a hodnotu
pMW/i.p.m jen kolem 0,002. V korpuse InterCorp de-cs (verze 6) je doložen jen jednou.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

иderchen
Adlerchen
иffchen
Aggressionchen
Alterchen
Amselchen
иpfelchen
иrmchen
Artikelchen
иstchen
Bтckchen
Bтllchen
Bтndchen
Bтnkchen
Bтrchen
Bтrtchen
Bтuerchen
Bтumchen
Bazillchen
Becherchen
Beetchen
Beilchen
Beinchen
Bengelchen
Bettchen
Beutelchen
Bienchen
Bierchen
Bildchen
Blтschen
Blтttchen
Blümchen
Blüschen
Böckchen
BömЛchen
Brettchen
Briefchen
Bröckchen
Brückchen
Brüderchen
Brüstchen
BüЛchen
Bühnchen
Bündelchen
Bürschchen
Bürstchen
Dтmchen
Dampferchen
Deckchen

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Deckelchen
Dendrolimchen
Dichterchen
Dickerchen
Dingelchen
Dörfchen
Döschen
Drтhtchen
Dummchen/Dummerchen
Eckchen
Eichen/Eierchen
Eimerchen
Elfchen
Endchen
Engelchen
Enkelchen
Entchen
Eselchen
Etuichen
Fтdchen
Fтhnchen
Fтltchen
Fтsschen/Fтßchen
Fтustchen
Federchen
Feldchen
Fensterchen
Ferkelchen
Fetzchen
Feuerchen
Figürchen
Filmchen
Fingerchen
Fischchen
Flтmmchen
Flтschchen
Flтumchen
Fleckchen
Flöckchen
Flügelchen
Flüßchen
Fötzchen
Frauchen
Frтuleinchen
Freundchen
Fröschchen
Früchtchen
Fünkchen
Füßchen
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99. GтЛelchen
100.Gтnschen
101.Gтrtchen
102.Gтsschen/Gтßchen
103.Gтulchen
104.Gedichtchen
105.Gehirnchen
106.Geschichtchen
107.Geschаürchen
108.Gesichtchen
109.Gevatterchen
110.Glтschen
111.Glöckchen
112.Gottchen
113.GrтЛchen
114.Grenzchen
115.GrüЛchen
116.Grundstückchen
117.Grüppchen
118.Guckerchen
119.Gürkchen/Gurkchen (z .)
120.Hтhnchen
121.Hтkchen
122.Hтlmchen
123.Hтlschen
124.Hтmmelchen
125.Hтmmerchen
126.Hтndchen
127.Hтppchen
128.Hтrchen
129.Hтrfchen
130.Hтschen
131.HтuЛchen
132.Hтufchen
133.Hтuschen
134.Hтutchen
135.Heftchen
136.Hemdchen
137.Herrchen
138.Herzchen
139.Hinterchen
140.Höfchen
141.Hölzchen
142.Höschen
143.Hüfchen
144.Hügelchen
145.Hühnchen
146.Hühnerchen
147.Hündchen

148.Hürchen
149.Hütchen
150.Hüttchen
151.Inselchen
152.Jтckchen
153.Jтhrchen
154.Jungchen/Jongchen (z .)
155.Jüngelchen
156.Kabelchen
157.Kтferchen
158.Kтffchen
159.Kaffeechen
160.KтlЛchen
161.Kameradchen
162.Kтmmchen
163.Kтmmerchen
164.Kтnnchen
165.Kapellchen
166.KКpitтlchen
167.Kapitelchen
168.Kтppchen
169.Kтrrchen
170.Kтrtchen
171.Kтstchen
172.Kтtzchen
173.Keilchen
174.Kerlchen
175.Kerzchen
176.Kettchen
177.Kieselchen
178.Kilochen/Kilöchen (z .)
179.Kindchen/Kinderchen
180.Kißchen
181.Kistchen
182.Kleckschen
183.Kleidchen
184.Klößchen
185.Klösterchen
186.Klötzchen
187.Klümpchen
188.Knöchelchen
189.Knöllchen
190.Knöpfchen
191.Knöspchen
192.Knötchen
193.Köfferchen
194.Kognтckchen
195.Kommandantchen
196.Kopekchen
197.Köpfchen
198.KörЛchen
199.Körnchen

200.Körperchen
201.Kosakchen
202.Krтgelchen
203.Krтllchen
204.Krтnzchen
205.Kratzerchen
206.Krтuterchen
207.KreКtürchen
208.Kreuzchen
209.Krönchen
210.Krümchen
211.Krümelchen
212.Kügelchen
213.Küsschen/Küßchen
214.Lтdchen
215.Lтmmchen
216.Lтmpchen
217.Lтndchen
218.Lтppchen
219.Laternchen
220.Leibchen
221.Leiterchen
222.Leutchen
223.Leutnantchen
224.Liedchen
225.Lippchen
226.Löckchen
227.Löffelchen
228.Lückchen
229.Luderchen
230.Lüftchen
231.Madamchen
232.Mтdelchen
233.Majorchen
234.Mamachen/Mamichen
235.Mтnnchen/Mтnnerchen
236.Mтntelchen
237.Maschinchen
238.Mтuerchen
239.Mтulchen
240.Mтuschen
241.Melönchen
242.Menschchen
243.Messerchen
244.Millimeterchen
245.Minütchen
246.Mittelchen
247.Mohrchen
248.Momentchen
249.Monsterchen
250.Mörderchen
251.Mörserchen
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252.Motivchen
253.Motörchen
254.Mückchen
255.Mündchen
256.Mütterchen/(Mutterchen)
Muttchen (Müttchen)
257.Mützchen
258.Nтgelchen
259.Nтpfchen
260.Nтschen
261.Nestchen
262.Nixchen
263.Nümmerchen
264.Nymphchen
265.нfchen
266.Offizierchen
267.нhrchen
268.Onkelchen
269.нrtchen
270.Pтckchen
271.Paketchen
272.PКntöffelchen
273.Papachen
274.Papierchen
275.Pтrchen
276.Partikelchen
277.Pastetchen
278.Perlchen
279.Persönchen
280.Pfeifchen
281.Pferdchen
282.Pflтnzchen
283.Pflasterchen
284.Pflöckchen
285.Pförtchen
286.Pfötchen
287.Pfützchen
288.Pickelchen
289.Pillchen
290.Pilschen
291.Plтttchen
292.Plтtzchen
293.Pölsterchen
294.Portiönchen
295.Positiönchen
296.Pöstchen
297.Prinzchen
298.Prinzessinchen
299.Problemchen
300.Prügeleichen
301.Pülverchen
302.Pünktchen

303.Püppchen
304.Puschelchen
305.Quтntchen
306.Quтstchen
307.Quentchen
308.Rтdchen/Rтderchen
309.Rтhmchen
310.Reförmchen
311.Republikchen
312.Restchen
313.Riemchen
314.Rippchen
315.Ritterchen
316.Röckchen
317.Röhrchen
318.Röllchen
319.Röschen
320.RüЛchen
321.Rubelchen
322.Rudelchen
323.Sтckchen
324.Sтlchen
325.Sardinchen
326.Sтulchen
327.Schтchtelchen
328.Schтfchen
329.Schтlchen
330.Schтtzchen
331.Schтufelchen
332.Scheibchen
333.Scheinchen
334.Schenkelchen
335.Scherzchen
336.Schienchen
337.Schiffchen
338.Schildchen
339.Schirmchen
340.Schlтfchen
341.Schleifchen
342.Schlingelchen
343.Schlippchen
344.Schlößchen
345.Schlubberchen
346.Schlückchen
347.Schlüsselchen
348.Schmiedchen
349.SchnтЛelchen
350.Schnтpschen
351.Schnтuzchen
352.Schneckchen
353.Schnipselchen
354.Schnittchen

355.Schnürchen
356.Schnütchen
357.Schrтnkchen
358.SchrтuЛchen
359.Schrittchen
360.Schühchen/Schuhchen
361.Schulterchen
362.Schüppchen
363.Schürzchen
364.Schüss/ßchen
365.Schüsselchen
366.SchатlЛchen
367.Schатnchen
368.Schатnzchen
369.Schатtzchen
370.Schweinchen
371.Schwesterchen
372.Seelchen
373.Seilchen
374.Sesselchen
375.Sitzchen
376.Söckchen
377.Söhnchen
378.Soldatchen
379.Sommerchen
380.Spтnchen
381.Spтßchen
382.Spтtzchen
383.Spiegelchen
384.Spielchen
385.Spinnchen
386.Staatchen
387.StтЛchen
388.Stтdtchen
389.Stтllchen
390.Stтmmchen
391.StтuЛchen
392.Steinchen
393.Sternchen
394.Stiefelchen
395.Stierchen
396.Stimmchen
397.Stöckchen
398.Stößchen
399.Strтßchen
400.Strтußchen
401.Strichchen
402.Strümpfchen
403.Strünkchen
404.StüЛchen
405.Stückchen
406.Stühlchen
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407.Stündchen
408.Sümmchen
409.Süppchen
410.Szenchen
411.Tablettchen
412.Tтfelchen
413.Tтlchen
414.Talerchen
415.Tantchen
416.Tтnzchen
417.Tтschchen
418.Tтss/ßchen
419.TтuЛchen
420.Teilchen
421.Tellerchen
422.Teufelchen
423.Theaterchen
424.Thrönchen
425.Tiegelchen
426.Tierchen
427.Tischchen
428.Töchterchen
429.Tönchen
430.Tönnchen
431.Töpfchen
432.Törchen
433.Törtchen
434.TrКgödchen
435.TrКktтtchen
436.Treppchen
437.Trompetchen
438.Tröpfchen
439.Trüppchen
440.Tüchelchen
441.Tümpelchen/Dimpelchen
442.Tüpfelchen
443.Türchen
444.Türmchen
445.Tütchen
446.оhrchen
447.Vтschen
448.Vтterchen
449.Ventilchen
450.Verschen
451.Villchen
452.Vögelchen
453.Völkchen
454.Wтgelchen
455.Wтldchen
456.Wтlzerchen
457.Wтrzchen
458.Wтsserchen

459.Weibchen
460.Weilchen
461.Weinchen
462.Werkchen
463.Wimpelchen
464.Windchen
465.Witzchen
466.Wölkchen
467.Wörtchen

468.Würmchen
469.Würstchen
470.Würzelchen
471.Wuschelchen
472.Zтhnchen
473.Zтpfchen
474.Zeitchen
475.Zeltchen
476.Zettelchen

477.Zigarettchen
478.Zigтrrchen
479.Zimmerchen
480.Zipfelchen
481.Zöpfchen
482.Züngelchen
483.Zwiebelchen

Poznámky k deminutivům s -chen
1) Kompozita s bází končící na -chen
P i znalosti systému slovotvorby němčiny je jasnéĽ že počet deminutiv roste geometrickou
adouĽ pokud by se zohledňovala také kompozita. Nejvíc kompozit je dvousložkových a
t ísložkových (viz dál). Čty složková a vícesložková kompozita s deminutivem budou jen
výjimečněĽ protože čty - a vícesložkových kompozit je obecně v běžné němčině málo (jejich
výskyt je soust eděn do terminologie odborného stylu).
Nejvíce složek (3 až 4) mají tato kompozita obsahující deminutivní tvar:
SprКchkunststückchen, SprКchkunstаerkchen
Schaufelraddampferchen
Vergissmeinnichtchen
Minipresslufthтmmerchen
Allerweltshausmittelchen
Jejich frekvence je minimální ‒ do pěti dokladů i v největším německém korpusu DeReKo
(2014-II).
Nejvíc různých kompozit (počet je uveden v závorce) má poslední komponentu (bázi) v tomto
deminutivním tvaru: -hтuschen (39), -stтdtchen (19), -stückchen (31) nebo -tischchen (20).
Vlevo jsou uvedeny jejich nejčastější české protějšky v korpuse InterCorp de-cs (verze 6 a 7).
-hтuschen
n mecky
BКcksteinhтuschen
BКumhтuschen
Blechhтuschen
Bremserhтuschen
Bretterhтuschen
Bürgerhтuschen
Dorfhтuschen
Einzelhтuschen
EisenЛКhnerhтuschen
FКhrerhтuschen
(Ein-)FКmilienhтuschen
Fertighтuschen
Fischerhтuschen
Forsthтuschen

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

česky
cihlovп chКlupК, cihlový domek
domeček (nК stromě)
plechový domeček
ЛrzdК skп ЛudkК
prkennп ЛoudК, mКlý domek z prken
měš Кnský domek
domek
domek
železničп ský domek
budka
rodinný domek
prefКЛrikovКnп škКtule
rвЛп ský domek
chaloupka
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Führerhтuschen
GКrtenhтuschen
Gтstehтuschen
Gedenkhтuschen
GendКrmenhтuschen
Grenzhтuschen
Heizerhтuschen
Heбenhтuschen
Holzhтuschen
Hundeführerhтuschen
Jтgerhтuschen
Lederhтuschen
Müllerhтuschen
Pförtnerhтuschen

kКЛinК ( idiče)
Кltпnek, Кltпn, Кltпnek v zКhrпdce
domek (pro hosty)
pКmпtnъk; pomnъček
strпžnъ domek
strпžnъ ЛudkК
budkК topiče, topičovК ЛudkК
chКloupkК čКrodějkв
d evěný domek, domeček ze d evК, d evěný domeček
psovodъ domek
hпjenkК
domeček z kůže
domek pro čeleď
vrпtnice, mКlý domek pro vrпtnцho, p ъstКvek pro
vrпtnцho, p ihrпdkК pro vrпtnцho
Puppenhтuschen
≈ domeček pro pКnenkв
Sommerhтuschen
≈ chalupa, chata
StКtionshтuschen
≈ stКničnъ domek
Toiletthтuschen
≈ zпchod
TotengrтЛerhтuschen
≈ hroЛnický ЛКrпček, hroЛnický domeček
Vogelhтuschen
≈ krmъtko
VorstКdthтuschen
≈ domek nК p edměstъ/perifцrii, p edměstský domek
Wтchterhтuschen
≈ (strпžnъ) ЛudkК, hlъdКčský domek
Wochenendhтuschen
≈ chata
Ziegelhтuschen
≈ cihlový domek, Кle tКkв chКtrč
Zollhтuschen
≈ domek celnъků
V němčině (na základě dat korpusu DeReKo 2014-II) jsou nejčastější (podle frekvence
sestupně) tato kompozita s bází -hтuschen:
(Knusperhтuschen), Gтstehтuschen, Führerhтuschen, Sommerhтuschen,
Pförtnerhтuschen.
Celkem frekventované Knusperhтuschen (7ŘŘ dokladůĽ 0Ľ13 i.p.m. v DeReKo) sem však
nepat íĽ protože Knusperhaus má mnohem menší frekvenci. Výpočet syntagmatických vzorců
ukazujeĽ že Knusperhaus (1) je spíš augmentativum ke Knusperhтuschen.
(1)

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

RHZ06/DEZ.16972 RZ, 16.12.2006
JRK BrКchЛКch verschenkte riesiges KnusperhКus Zehn Kilo SchokolКde und 15 Kilo Süßigkeiten von
Pfeffernüssen üЛer Printen, Brezeln Лis zu GummiЛтrchen zieren dКs riesige Knusperhaus, das das
Jugendrotkreuz (JRK) Brachbach dem Kinderhospiz Balthasar in Olpe zum 2. Advent schenkte

Podle výpočtu syntagmatické analýzy korpusu DeReKo (Belica 1řř5)Ľ má signifikantní
výskyt atributivní vazba riesiges Knusperhaus.
-stтdtchen
Běžná jsou v psané němčině kompozita:
BКdestтdtchen, BilderЛuchstтdtchen, Dutzend-Stтdtchen, Fjordstтdtchen,
HКfenstтdtchen, HКrzstтdtchen, HeimКtstтdtchen, Holzhтuserstтdtchen,
Industriestтdtchen, Inselstтdtchen, Kleinstтdtchen, Krтmerstтdtchen, LКndstтdtchen,
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MКrktstтdtchen, NКchЛКrstтdtchen, NormКndie-Stтdtchen, Polenstтdtchen,
Provinzstтdtchen, Universitтtsstтdtchen.
Z nich jsou nejčastější (podle frekvence sestupně):
Provinzstтdtchen, HКfenstтdtchen, Küstenstтdtchen, LКndstтdtchen, HeimКtstтdtchen.
Ostatní jsou vzácnější nebo koncentrovaná na malý počet různých textů.
V českých ekvivalentech je většinou také deminutivum:
n mecky
česky
BilderЛuchstтdtchen ≈ městečko z oЛrпzkových knъžek
Dutzend-Stтdtchen
≈ tuctovц městečko
Fjordstтdtchen
≈ městečko ve fjordu
HКfenstтdtchen
≈ p ъstКvnъ městečko
Jen v menší mí e se v češtině objeví základový tvar:
Industriestтdtchen
≈ průmвslovц město
Inselstтdtchen
≈ ostrovnъ město
-stückchen
Doložena jsou kompozita:
BКnКnenstückchen, Birnenstückchen, Borkenstückchen, Brotstückchen,
BuЛenstückchen, Eisstückchen, Filmstückchen, Fischstückchen, Fleischstückchen,
GlКsstückchen, Glimmerstückchen, GrКsstückchen, Grundstückchen,
Gummistückchen, Heldenstückchen, Holzstückchen, KКndisstückchen,
Kohlestückchen, Korkstückchen, KristКllstückchen, Kunststückchen, Leinenstückchen,
Maulbeerrindenstückchen, OrКngenstückchen, PКpierstückchen, Pfirsichstückchen,
Semmelstückchen, SchokolКdestückchen, Stoffstückchen, TomКtenstückchen,
Ziegelstückchen.
Z nich jsou nejčastější (podle frekvence sestupně):
Kunststückchen, Eisstückchen, Holzstückchen, Zuckerstückchen,
ZКuЛerkunststückchen, Speckstückchen, Glimmerstückchen, Fleischstückchen,
Brotstückchen, Kтsestückchen.
České ekvivalenty těchto kompozit mají témě všechny shodnou strukturu:
[(ne)zdrobnělý kvantifikátor kousek]
[kvantifikovaná entita]
kus
masa/sudu/pytle
kousek
ЛКnпnu/gumв/hruškв/kůrв/chleЛК/sýru/slъdв
kousъček
slъdв
P evládají kvantifikátory ve tvaru deminutiva prvního stupně oproti základu. Vzácně je
kvantifikátor ve zdrobnělině 2. stupně: kousъček slъdв.
Z ídka těmto kompozitům odpovídá deminutivní simplex:
n mecky
česky
GlКstückchen
≈ sklъčko
Holzstückchen
≈ polъnko
Pokud se kompozitum (aspoň částečně) idiomatizovaloĽ pak mu odpovídá pojmenování bez
kvantifikátoru a bez deminutivního signálu:
n mecky
česky
BuЛenstückchen ≈ roš пrnК
Eisstückchen
≈ ledovп t ъš
Kunststückchen ≈ kejkle
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-tischchen
Doložena jsou kompozita:
Arbeitstischchen, Blumentischchen, Cafetischchen, Couchtischchen,
Ebenholztischchen, Eisentischchen, Fenstertischchen, Garderobentischchen,
Klapptischchen, Konferenztischchen, Lacktischchen, Marmortischchen,
MКrmortischchen, Nтhtischchen, NКchttischchen, PlКstiktischchen, RКuchtischchen,
Schanktischchen, Steintischchen, Waschtischchen
Z nich jsou nejčastější (podle frekvence sestupně):
Nachttischchen, Marmortischchen, Rauchtischchen, Serviertischchen, Klapptischchen.
V češtině jim vždy odpovídá většinou atributivní vazba se substantivem stolek, tedy
deminutivum 1. stupně: konferenčnъ/ nočnъ stolek; vzácně (někdy i alternativně) také 2.
stupně:
n mecky
česky
Fenstertischchen ≈ stoleček (ale i stolek) pod oknem
Marmortischen
≈ mrКmorový stoleček
Znovu je nutné na tomto místě zdůraznitĽ že se jedná pouze o výběr z témě nekonečné ady
německých kompozit s deminutivy. Také české protějšky by měly být verifikovány na větším
množství dokladů. Další pasáže se týkají už jen deminutivních simplicií uvedených
v seznamu.
Zvláštní tvary
Strich → Strichchen
Deminutivum Strichchen je (pravděpodobně ojedinělá) výjimka odporující pravidluĽ že slova
končící na hlásku [x] (-ch) tvo í deminutivum jen na -lein (Fleischer 1969:164).
(2)

Zarte Strichchen um Pünktchen, Steinchen um Flügelchen hКt der Künstler КrЛeitsКm und sorgfтltig
gelegt und auf Bilder geschlichtet: (Neue Kronen-Ztg., 26.06.1996, S. 25)

(3)

Gibt es eine treffendere Erklтrung für diese lтstigen, stets fКlsch gesetzten Strichchen? (Nordkurier,
17.08.2001)

Tvar má slabou frekvenciĽ ale rovnoměrnou distribuci po celém německy mluvícím území: od
Rakouska (2) po sever Německa (3).
Přehlásky
Pokud může dojít k ablautu p ehláskouĽ tak k němu většinou dochází „p edevším u
dvouslabičných slov“ (Dam 1ř63:3Ř6). V zásadě však platíĽ že zhruba u poloviny deminutiv s
-chen ablaut neníĽ a to p edevším pokud:
a) ablaut možný není:
i. v kmeni je [-e-] (Bett), [-i:-] (Bier) nebo diftong [-oj-] (Kreuz)
ii. v kmeni základu umlaut (Hütte, Körper)
b) základ cizí slovo (Luder, Madam, Major, Moment, Monster, Onkel). Těchto je
v souboru většina.
Méně než polovina deminutivĽ kde k ablautu oproti základu dochází mají doložena také
několik málo tvarů bez umlautu: Aderchen → иderchen, ale i Aderchen; Kopf → Köpfchen,
ale i Kopfchen; Volk → Völkchen, ale i Volkchen; Wald → Wтldchen, ale i Waldchen.
Úplné vysvětlení dle mého vědomí dosud nikde není popsáno.
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Dalším (méně spolehlivým) vodítkem by mohly být deklinační tvary základu: pokud se
v paradigmatu někde vyskytne umlautĽ bude tendence k p ehlásce v deminutivu s -chen
jednoznačně p evažovat:
Blatt, pl. Blтtter → Blтtterchen, Mutter, pl. Mütter → Mütterchen, Ton, pl. Töne → Tönchen,
Vater, pl. Vтter → VтterchenĽ ale se stejným etymonem Gevatter, pl. Gevattern →
Gevatterchen.
A naopak: pokud v deklinačním paradigmatu p ehláska neníĽ nemusí být ani v deminutivu.
Bub → Bubchen (častěji však BüЛchen), Dampfer → Dampferchen; Kater → Katerchen, Kilo
→ Kilochen, Mohr → Mohrchen, Pater → Paterchen, Staat → Staatchen, Wuschel →
Wuschelchen. P esto u mnoha takových slov deminutivum p ehlásku míváĽ často tvar
s p ehláskou i p evládá. Týká se to p edevším těchto deminutiv:
Blüschen, BömЛchen, Fünkchen, Kтtzchen, Köfferchen, Kognтckchen, Melönchen,
Minütchen, Nümmerchen, нhrchen, PКntöfelchen, Plтttchen, Portiönchen, Pöstchen,
Schnütchen, Strünkchen, оhrchen
Problematické jsou deriváty od adjektiv:
alt, komparativ тlter → ale deminutivní tvary jen Altchen, Alterchen
jung, komparativ jünger → Jungchen (vzácně Jüngchen), Jüngelchen (jen vzácně
Jungelchen).
Jsou zde uvedeny (většinou drtivě) p evládající tvaryĽ avšak dvojice Nase →
NКschen/Nтschen se blíží dubletě. P esto tvar bez umlautu Naschen lehce p evládáĽ regionální
rozdíl u tohoto slova zjevný není. Z dokladů se zdá seĽ že Nтschen je tvar knižnější.
Obecně lze íctĽ že tendence k umlautu v deminutivu s -chen je zjevná a jeví se jako p ídavný
marker deminuce. Pokud to lze z textů odhadnoutĽ p edevším na severu Německa. Uspokojivé
vysvětlení mechanismu však zůstane prozatím desideratem.
Dublety s p ehláskou i bez (první je častější) mají: Polster → Pölsterchen/Polsterchen,
Puppe → Püppchen/Puppchen, SchКufel → SchКufelchen/Schтufelchen
V některých p ípadech může mít v písmu p ítomnost umlautu funkci rozlišovací: Roschen
[roʃen] (oikonymum Rožen - „klášter v Bulharsku“) a Röschen (většinou „růžička“ květáku
nebo brokolice).
Ortografické odchylky
Zdvojené samohlásky v základu se p i p ehlasování zkracují na jednu: Haar → Hтrchen,
Paar → Pтrchen, SККl → SтlchenĽ doložen je také (spíš kuriózní) tvar Stттtchen.
Pravopisná reforma němčiny (2003) dala vzniknout dubletám Fтsschen/Fтßchen,
Gтßchen/Gтsschen (pouze není-li součástí propria ‒ viz dál GКßl/GКssl), Küsschen/Küßchen,
Schüsschen/Schüßchen, Tтßchen/Tтsschen.
Rody základů
Nejčastěji se tvo í deminutiva od maskulin (44%)Ľ pak od feminin (35%) a nejméně od neuter
(19%). Zbytek (2%):
a) může být od maskulina nebo feminina (deminutiva od konvertovaných adjektiv):
ein/e Alter/Alte → Alterchen, ein/e Dummer/Dumme → Dumm(er)che, ein/e
Dicker/Dicke → Dickerchen.
b) rod základu kolísá z důvodů
a. sémantických: der BКnd / dКs BКnd → Bтndchen
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zastoupení obou je vyrovnanéĽ protějšky v češtině podle významu jasně
diferencované:
Bтndchen ( ← der Band) ≈ knъžečkК, sešitek;
Bтndchen (← das Band) ≈ stužkК.
b. regionálních: der Teller (D, CH) / das Teller (A)
Rozložení rodů mezi základy deminutiv na -chen zhruba odpovídá rozložení rodů v němčině
obecněĽ které je na základě korpusových dokladů následovné:
42% maskulinaĽ 35% feminina a 23% neutra (Káňa 2014:1Ř6).
Polysémie / překryv s kvazideminutivy
V určitých kontextech může být deminutivní tvar nenahraditelný základemĽ potom se nejedná
v daném kontextu o evaluativně užité deminutivum (pravé deminutivum)Ľ ale o jiný význam.
Týká se to těchto simplicií nebo kompozit se následujícími základy:
poznámka
n mecky
česky
v kompozitu FleischЛтllchen
≈ mКsovц kuličkв
Bтllchen:
≈ dolъček (nК tvп i)
Grübchen
≈ ku e
Hтhnchen
≈ košilkК
Hemdchen
≈ (spodnъ) kКlhotkв
Höschen
64
Knöllchen
≈ pokuta
≈ použъvКt hlКvu/mozek
Köpfchen: v idiomu etа. mit Köpfchen mКchen
≈ kroužek (zпjmový)
Krтnzchen
≈ ušnъ lКlůček
Lтppchen v kompozitu Ohrlтppchen
≈ sКmeček
Mтnnchen
≈ žeЛъrkК
Rippchen
≈ zkumКvkК, truЛičkК, tuЛК
Röhrchen: v kompozitu Teströhrchen
v kompozitu Schinkenröllchen
≈ šunkový zпvitek; truЛičkК
Röllchen:
≈ šlofъk, šlofъček, zd ъmnout si
Schlтfchen: v kompozitu MittКgsschlтfchen
≈ smъtko
Stтubchen singulativum k Staub
≈ čпstice, čпstečkК, součпstkК
Teilchen
≈ zпkusek
Törtchen
≈ sКmičkК
Weibchen
Würstchen idiomatizovaná spojení Кrmes Würstchen, ≈ chudпček, chudinkК;
Wienerаürstchen (běžnější než ~wurst)
pпrek
Tvary Herrchen, Frauchen už stojí mimo pravá deminutiv zcelaĽ významy se od základů
diferencovaly. Sufix -chen zde už nemá pragmatickouĽ evaluativní funkci. V češtině jim však
odpovídají taktéž kvazideminutiva: pпneček, pКničkК.
Avšak Mтnnchen a Weibchen jsou sice p edevším označení pro tvora jednoho z pohlaví (v
češtině ≈ sКmeček, sКmičkК)Ľ ale mohou být (méně často) použity také pragmaticky (v češtině
≈ mužъček, ženuškК).

Podle slovníku Duden: Universalwörterbuch (2006): „wohl umgeformt aus der landsch. (bes. rhein[ischen])
V[er]kl[einerung] (Proto)köllchen von Protokoll (3) unter scherzh. Anlehnung an Knolle.“
64
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1.2.1.2 Kvazideminutiva s -chen
Mezi skutečná deminutiva nepat í substantiva s -chenĽ která nesplňují některou z podmínek
deminutiv. Jedná se p edevším o:
1) slova původně vytvo ená jako deminutiva: Brötchen, Frettchen, KКninchen, Mтdchen,
Veilchen. Ze současného pohledu se jedná o simpliciaĽ tedy neanalyzovatelná slova. Jsou
notorická a opakují se snad ve všech publikacích zabývajících se touto tématikou.
Nejčastější jsou v němčině tato (hvězdičkou jsou označena kvazideminutiva
s neexistujícím základem v současné němčině):
n mecky
česky
Brötchen
≈
chleЛъček
Fisematentchen*
≈
(hloupůstkК, serepetičkК)
Flittchen*
≈
ЛěhnК, courК
Frettchen*
≈
fretka
Hтmchen*
≈
pečenц koleno (regionální výraz kolem Kolína/R)
Histörchen
≈
historka
Hörnchen
≈
rohlъk
KКЛтuschen
≈
kКmrlъk
Kaninchen*
≈
krпlъk
Kтuzchen
≈
sýček
Kittchen*
≈
ЛКsК, vězenъ, chlпdek
Krтtzchen
≈
hutпrek, kКstrяlek nК hlКvě (odpovídá tomu i jarmulka)
Lтtzchen
≈
Лrвndпček, slintпček
Leibchen
≈
tričko, tъlko, živůtek, lКjЛlъk
Mтdchen
≈
dъvkК, děvče, holčičkК, holkК, děvčпtko
Mтrchen
≈
pohпdkК
Maskottchen
≈
maskot
Mтtzchen*
≈
pitvo enъ, šКškпrnК
Radieschen*
≈
edkvičkК
Stтndchen
≈
dostКvenъčko
Veilchen*
≈
fialka
Základová slova mohou existovatĽ ale mají jinou funkci. Nap . původní základ k Mтrchen
← MКr/Mтr(e) v současnosti existuje (4) jen v odborných nebo vysoce stylizovaných
textech.
(4)

Szenisches und Halbszenisches zum Thema Mythos
NКchdem die StКtuen der freien Künste zu LeЛen erаКcht und Кus der Grotte im EggenЛerger Schloßhof
getreten аКren, trКt Knecht Ruprecht Кuf, die Gтste zu Лegrüßen. (…) ein im ProgrКmm Кls "MКgier"
ausgewiesener Herr. Er trug haargenau das Kostüm, in dem аir ihm Кuf einem Bild im
JКhreszeitenzimmer des Schlosses Лegegnen. Im 17. JКhrhundert аКr dКs ein unverfтngliches Outfit, dК
hatte sich die Mтr vom Knecht Ruprecht südlich der Alpen noch nicht herumgesprochen. (Salzb. Nachr.,
18.07.1995 in DeReKo)

Doklad (4) potvrzujeĽ že tvar ještě je ve všeobecném povědomí. Deminutivní forma se
oproti základu údajně prosadila p edevším díky dílům brat í Grimmů (srov. Kluge
2002:598).
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České protějšky jsou uvedeny podle frekvence (od nejvyššího sestupně)Ľ většinou jsou to
taktéž (kvazi)deminutiva.
Z této ady vybočují: Flittchen (může to být také deverbativum od flittern), Kittchen (od
argotismu Kütte) a výpůjčka Maskottchen. Poslední p íklad je vzácný rozdílem
v lexikalizaci: zatímco v němčině je běžný deminutivní tvar a základ Maskott(e) se
neužíváĽ čeština lexikalizovala výpůjčku (z provensálštiny) v základním tvaru maskot.
Deminutivum maskotek je velmi vzácné (jen asi deset dokladů v korpusu SYN 2014.
2) Slova vzniklá mutací:
a) adjektiv
n mecky
česky
Altchen
≈
stК enkК, stКrц doЛrКčisko
Blondchen
≈
ЛlondýnК, Лlondie, často i derogativně ЛlЛп ЛlondýnК,
Dummchen ≈
hlupпček, trdlo, hloupп, ЛlumК, chвtrouš, Лlпzen
(z . Dümmchen, jen A)
Liebchen
≈
milп, milovКnп, milkК, drКhп, milпček, drКhoušek
Naivchen
≈
naivka
b) verb
n mecky
Nickerchen
Pusselchen
Schnтppchen

≈
≈
≈

Schnippchen

≈

Schlubberchen ≈

(4)

česky
zd ъmnout si, dпt si šlofъkК
(malé dítě nebo zví eĽ česky nejspíš cvrček)
od slovesa schnappen. V češtině nemá p ímý ekvivalentĽ opisuje
se: slevК, zК doЛrou cenu, lпce, výhodný oЛchod
taktéž od slovesa schnappen. Je to monokolokát jen v idiomu
jmdm. ein Schnippchen schlagen. V češtině mu odpovídá p elstъt,
vвprпšit někoho, ukпzКt někomu, vвzrпt nК někoho.
od onomatopoetického slovesa schlabbern. V korpusu je pouze
jeden doklad (1)

Und dКnКch verging аieder nicht sehr viel Zeit, Лis sie Кn einem Morgen Лeim Frühstück ЛКt: Könnte ich
vielleicht noch ein Schlubberchen Milch haben und noch ein Schmalzstullchen, wenn's geht?
A potom zase neuplynulК dlouhп doЛК, než nпs jednou rпno p i snъdКni poprosilК: MohlК Лвch dostКt ještě
krapítek mlцkК К ještě jeden nКmКzКný krКjъček, kdвЛв to šloť

c) adverbia
n mecky
Heimchen
d) interjekce
n mecky
Wehwehchen

≈

česky
pu kК domпcъ

≈

česky
ЛolъstkК, souženъ, ЛeЛъčko

Z protějšků a) - d) i z (4) je zjevnéĽ že sufix -chen má silný deminutivní nábojĽ je proto
logickéĽ že se slova v běžném úzu za deminutiva považují.
Z kontrastu je však vidětĽ že se nejedná o zdrobňováníĽ nýbrž zesilování expresivity. Ta
mohou být v češtině vyjád ena: 1) expresivním lexémem hutпrek, dпt si šlofъkК (ani jedno
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není deminutivumĽ sufixy jsou zde integrační); 2) derogativním kvalifikátorem (ЛlЛп
ЛlondýnК) nebo 3) opačným prost edkemĽ tedy augmentativním sufixem (stКrц doЛrКčisko).
P evažuje však prost edek stejný jako v němčině ‒ deminutivní sufix.

. . . Frekvence a sémantika
Frekvence jednotlivých deminutiv byla zjištěna podle údajů v korpusech DeReKo (2014-II) a
srovnána se seznamem DeReWo. V následujícím p ehledu nejsou uvedeny p esné frekvenční
údaje jednotlivých deminutivĽ jsou jen naznačeny oblasti sémantických políĽ kde se vyskytují.
Nejčetnější skupinu tvo í označení osob, p íbuzenských vztahů (často v oslovení):
Vтterchen, Mütterchen, Töchterchen, Söhnchen, Brüderchen, Kerlchen, Schтtzchen,
Kindchen, Bürschchen, Freundchen, Schаesterchen, Großvтterchen, Kinderchen, Muttchen,
Jüngelchen, Dummerchen, TКntchen, Hürchen, Jungchen, Dтmchen, Großmütterchen;
a částí lidského těla:
Köpfchen, Hтndchen, Stimmchen, Hтrchen, Fтltchen, Herzchen, Löckchen, Gesichtchen,
Onkelchen, Blтschen, Fтustchen, Hтutchen, Knöchelchen, Füßchen, Zтhnchen, Fingerchen,
zde také z velké části v p eneseném významu.
Dál jsou mezi častými deminutivy různé produkty, kde je v pop edí vždy spíš velikost než
emotivní postoj:
Pтckchen, Glтschen, Kтstchen, Flтschchen, Köfferchen, StтЛchen, Fтhnchen, Fensterchen,
Wтgelchen, Glöckchen, Lтmpchen, KörЛchen, Sтckchen.
Za pozornost stojí poměrně velké množství deminutiv od abstraktních pojmůĽ o nichž se
v odborné literatu e běžně neuvažuje (srov. Nekula 2013:51):
Aggressionchen, Endchen, Gedichtchen, Geschichtchen, Jтhrchen, KКpitтlchen, KКpitelchen,
Liedchen, Motivchen, Nümmerchen, Portiönchen, Positiönchen, Pöstchen, ProЛlemchen,
Prügeleichen, Reförmchen, RepuЛlikchen, Seelchen, Scherzchen, Schlтfchen, Schатtzchen,
Spтßchen, Spielchen, Stößchen, Stündchen, Szenchen, Tтnzchen, Tönchen, TrКgödchen,
TrКktтtchen, Verschen, Wтlzerchen, Weilchen, Witzchen, Wörtchen, Zeitchen.
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1.2.2 Sufix -lein
Druhým nejrozší enějším deminutivním sufixem němčiny je -lein. Vyhledávání deminutiv
s tímto sufixem v korpusech naráží p edevším na homonymii s jinými slovy. Na -lein končí
(vedle špatně rozpoznaných adjektiv allein a klein) také plurály feminin končících na -lei
(Bastelei, Krabbelei, Rangelei) a také velké množství propriíĽ jež nesporně po vzoru
deminutiv vznikla nebo se o ně opírají: p íjmení (podle frekvence v DeReKo 2014-II)
EЛerlein, Kleinlein, BКвerlein, HКderlein, Heußlein, KКrlein, Lößlein, MКdelein, Neidlein,
Kresslein, Hippelein, Kastelein, Schmidtlein a mnohá jiná; firmy Heberlein (potisk textilu)
nebo Riegelein (výroba cukrovinek); hotel v Ischglu Madlein, obec v údolí Aosty Pollein,
chemikálie Triolein nebo farmaceutikum pro koně proti vozh ivce Mallein (z ejmě podle
baktérie Burkholderia malleiĽ která nemoc způsobuje).
Počet deminutiv se po vyt ídění 1.417 forem z korpusu DeReKo zúžil na necelých 400.
Automaticky vypočtená distribuce tohoto sufixu v jednotlivých německy mluvících zemích
v korpusu DeReko vypadá takto:
Anz Treffer (kumulativ) rel. Häuf. Anz Texte Jahrgänge Land
5.487
8.091
43.914
77

5.487
13.578
57.492
57.569

7.051
9.643
9.634
2.981

pMW
pMW
pMW
pMW

57.569

57.569

9.283 pMW

4.905
5.984
32.060
52

1991-2014
1996-2014
1772-2014
2008-2014

A
CH
D
L

43.001 1772-2014 4 Länder

Tabulka 64: Zastoupení slov končících na -lein podle variet němčiny

Automaticky vypočtená statistika dotazu na sufix -lein v tabulce 64 je sice poněkud zkreslená
právě velkým množstvím homonymních tvarů končících na -lein (p edevším p íjmení)Ľ avšak
i z dalších rešerší v tomto korpusu vyšlo najevoĽ že -lein je v psaných textech p edevším
sufixem švýcarským.

1.2.2.1 Deminutiva se sufixem -lein
V seznamu 40.000 nejfrekventovanějších německých lemmat DeReWo (200ř) je pouze 7 se
sufixem -lein (podle frekvence sestupně): Frтulein, Büchlein, Zünglein, Hтuflein, Mтnnlein,
Kтmmerlein, Scherflein, Burgfrтulein. Z nich však jen Büchlein, Hтuflein a Kтmmerlein
splňují všechna kritéria vymezení deminutiv.
Podobně jako seznam deminutiv se sufixem -chenĽ p edstavuje i následující seznam průnik
výsledků rešerší v korpusu DeReKo 2014-II a InterCorp de-cs (verze 6). Vyt íděním dokladů
získaných z obou korpusů vznikl následující seznamĽ v němž jsou uvedena všechna
deminutivní simplicia se sufixem -leinĽ která mají v korpuse DeReKo 2014-II vyšší frekvencí
než 5.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

иckerlein
иuglein
Autolein
Bтcklein
Bтchlein
Bтrlein
Bтuerlein
Bтuchlein
Bтumlein/Bтumelein
Becherlein
Berglein
Bettlein
Bienlein
Bierlein
Bildlein
Brieflein
Brücklein
Brüderlein
Büchlein
Bürgerlein
Bürschlein
Dichterlein
Ecklein/Eckelein
Eilein/Eierlein
Eislein
Elflein
Englein
Entlein/Entelein
Fabriklein
Fтhnlein
Felslein
Fensterlein
Festlein
Feuerlein
Fingerlein
Fischlein
Flecklein
Flügelein
Fröschlein/Fröschelein
Füchslein
Fürstlein
Gтrtlein/ Gтrtelein (z .)
Gedichtlein
Geigerlein
Geisslein/Geißlein
Geisterlein
Geistlein
Gesetzlein
Geschenklein
Geschwisterlein
Gesichtlein

52. Glöcklein
53. GrтЛlein
54. Hтmmerlein
55. Hтuflein
56. Heftlein
57. Helferlein
58. Hemdlein
59. Herdlein
60. Herrlein
61. Herzlein
62. Hirschlein
63. Höflein
64. Christlein
65. Jтgerlein
66. Jesulein
67. Jungfrтulein
68. Jünglein
69. Kтferlein
70. Kaiserlein
71. Kтmmerlein
72. Kтstlein
73. Kind(er)lein/Kindelein
74. Kirchlein
75. Kitzlein
76. Klösterlein
77. KnтЛlein
78. Knechtlein
79. Knöchlein
80. Kommalein
81. Königlein
82. Köpflein
83. Korblein
84. Krтnzlein
85. Krтuterlein
86. Krebslein
87. Kreislein
88. Kreuzerlein
89. Kreuzlein
90. Krippelein
91. Krönlein
92. Krüglein/Krügelein (z .)
93. Küchlein
94. Lтmmlein
95. Lтuferlein
96. Leberlein
97. Lehrerlein
98. Leiblein
99. Leidlein
100.Leutlein
101.Liebelein
102.Liedlein
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103.Lichtlein
104.Löchlein
105.Lüftlein
106.Mтgdlein
107.Mтnnlein
108.Mтuslein/Mтuselein (z .)
109.Meisterlein
110.Menschlein
111.Mönchlein
112.Mörderlein
113.Mück(e)lein
114.Mütterlein
115.Muttilein
116.Negerlein
117.Nestlein
118.нhrlein
119.нllein
120.Pfefferlein
121.Pfeiflein
122.Plтtzlein
123.Prinzlein
124.Quentlein
125.RтuЛerlein
126.Raucherlein
127.Regentlein
128.Reislein
129.Richterlein
130.Rinderlein
131.Ringlein
132.Röcklein
133.Röslein
134.Seelein
135.Schтflein
136.Schтtzlein/Schтtzelein (z .)
137.Scheinlein
138.Scherzlein
139.Schifflein
140.Schildlein
141.Schlтnglein
142.Schmiedlein
143.Schnecklein
144.Schneiderlein
145.Schrтnklein
146.Schrecklein
147.Schreiberlein
148.Schreinerlein
149.Schrittlein
150.Schühlein
151.Schülerlein
152.Schweinlein
153.Schweizerlein

154.Schwertlein
155.Schwesterlein
156.Sitzlein
157.Söhnlein
158.Spieglein
159.Spinnlein
160.Sprüchlein
161.Stтdtlein/Stтdetlein (z .)
162.Steiglein
163.Steinlein
164.Sternlein
165.Stierlein
166.Stichelein
167.Stöcklein
168.Strтuchlein
169.Strichlein
170.StüЛlein
171.Stücklein
172.Studentlein

173.Stündlein
174.Sünderlein
175.Teichlein
176.Tellerlein
177.Textlein
178.Tierlein
179.Tischlein
180.Töchterlein
181.Trтnklein
182.Tricklein
183.Tröpflein
184.Trösterlein
185.Trüpplein
186.Tüchlein
187.Türlein
188.Vтterlein
189.Verslein
190.Verwalterlein
191.Vöglein/Vögelein

192.Völklein
193.Wтsserlein
194.Weberlein
195.Weckerlein
196.Weglein
197.Weiblein
198.Weinlein
199.Werklein
200.Wieslein
201.Windlein
202.Witzlein
203.Zehlein
204.Zicklein
205.Zimmerlein
206.Zünglein
207.Zweiglein
208.Zwerglein
209.Zwirnlein

Frekvenci pod pět výskytů v DeReKo (2014) má následujících 105 deminutiv:
BКЛвlein, Bißlein, Blümelein, Böcklein, Brünnlein, Brüstlein, BuЛilein, Bücherlein, Buchtlein,
Computerlein, Dienerlein, Dingslein, Doktorlein, (Einsteinlein), Eбpresslein, FтrЛerlein,
Filmlein, Fischelein, Fischerlein, Flüglein, Geldlein, Genicklein, Genlein, Gerтtlein,
Gerтuschlein, Geschтftlein, Gespensterlein, Gliederlein, GrтЛerlein, Greislein, HКndвlein,
Hтuslein, Ideelein, Inderlein, ItКlienerlein, Kтuferlein, Kтuzlein, KКvКlierlein, Kerkerlein,
Kerzelein, Kickerlein, Kidlein, Kilolein, Konzertlein, Kundelein, KürЛislein, Lтmmerlein,
Lтnderlein, Liftlein, Löfflein, MКmКlein, MКmmilein, MКnКgerlein, Momentlein, Nтglein,
Nixlein, Pfadfinderlein, Pilzlein, Preislein, Priesterlein, Prinzesslein, Projektlein, Pucklein,
Reggaelein, Rißlein, Ritterlein, RuЛriklein, Sтngerlein, Schтchtelein, Schecklein,
SchlКgerlein, Schlingelein, Schатgerlein, Schаeiflein, Sprecherlein, Stresslein, Stricklein,
Stürmerlein, Stützlein, TКlerlein, TКlglichtlein, Teufelein, TheКterlein, TrКinerlein, Tröpfelein,
Unilein, VКtilein, Ventillein, Verkтuferlein, Verliererlein, Verselein, Vertreterlein, Viehlein,
Viecherlein/Viechlein, Wтhlerlein, WКlzerlein/Wтlzerlein, WeiЛerlein, Wichtlein, Zehnerlein,
Zeitlein, Zeltlein, Zentnerlein, Ziegelein, Zigeunerlein, Zitherlein.
Ke všem existují i v současné němčině (často omezeně na styl) základy. Nap . i archaismus
Magd je poměrně často zastoupeno i v moderních textechĽ většinou beletristickýchĽ resp.
popisujících (starší) beletrii (p es 6.000 výskytů). Tvar Mтgdlein se nachází v podobných
textech (150 dokladů). Typická spojení jsou Knecht und Magd a Bursche und Mтgdlein.
Podobně jako u deminutiv na -chen je i u těchto poměrně složitá problematika kompozit.
Podrobné vyt ídění idiomatizovaných a volných kompozit vydá na samostatnou obsáhlou
práci. Mezi simplicii jsou zde uvedena pouze dvě ustálená kompozita Jungfrтu(lein) a
Pfadfinder(lein), s vědomímĽ že synchronně neanalyzovatelných je mnohem vícĽ nap .
Bürgermeister(lein), Popаerk(lein), Fingerring(lein), Trтnenkrüg(lein), WКldmeister(lein),
Zeigefinger(lein). Vedle těchto více méně idiomatizovaných kompozit jsou doložena a
v seznamu uvedena deminutiva také samostatné báze kompozita. K výš uvedeným to jsou
tedy: Meister → Meisterlein, Werk → Werklein, Ring → Ringlein atd. (Ovšem bázi od
Jungfrтulein nelze považovat za deminutivum a samostatný základ od Pfadfinderlein ←
Finder netvo í samostatné deminutivum *FinderleinĽ nehledě na toĽ že -finder je nutno
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v tomto útvaru považovat spíš za sufixoid. Z těchto důvodů byla obě slova za azena do
seznamu.)

Poznámky k deminutivům s -lein
1) Kompozita s bází končící na -lein
Pokud jsou kompozita doložena v korpusu InterCorp de-cs (verze 6), jsou uvedeny i
nejčastější české protějšky.
Nejvíce kompozit se tvo í s deminutivními bázemi:
-bтchlein
n mecky
česky
SchаeißЛтchlein
≈ potůček potu
WКldЛтchlein
≈ lesnъ potůček
Nejčastější jsou: BergЛтchlein, GeЛirgsЛтchlein, SchаeißЛтchlein SteinЛтchlein,
WКldЛтchlein a WiesenЛтchlein. Mimo Schаeiß/ssЛтchlienĽ které je docela vzácnéĽ je jejich
frekvence zhruba stejná. Vyskytují se p evážně ve švýcarských textech.
-büchlein
n mecky
česky
GesprтchsЛüchlein
≈ konverzКčnъ p ъručkК
NotizЛüchlein
≈ diп , zпpisnъček, kКlendп ъk
WКchstuchЛüchlein
≈ knъžečkК z voskovКnцho plпtnК
V korpuse DeReKo je Ř66 kompozit se základem -ЛüchleinĽ je to nejrozší enější báze
kompozit s -lein. Nejčastější (100 a více dokladů v DeReKo) jsou:
AЛstimmungsЛüchlein, BundesЛüchlein, DienstЛüchlein, HКndЛüchlein, KochЛüchlein,
LiederЛüchlein, LosungsЛüchlein, NotenЛüchlein, NotizЛüchlein, OrgelЛüchlein,
PКrteiЛüchlein, RezeptЛüchlein, SchiessЛüchlein, SpКrЛüchlein.
S odstupem nejfrekventovanější jsou SchiessЛüchlein, LosungsЛüchlein,
AЛstimmungsЛüchlein a DienstЛüchleinĽ která dohromady zastupují víc jak t etinu dokladů
všech kompozit s bází -Лüchlein. Všechna se nejčastěji vyskytují ve švýcarských textech
(hodnota pMW je 1Ľ5 na 1 mil. slovĽ kdežto v německých textech to je jen 0Ľ3 a v rakouských
jen 0Ľ2 na 1 mil. slov. Jinými slovy: zhruba 75% všech kompozit s bází -Лüchlein najdeme ve
švýcarských textechĽ 15% v německých a jen asi 10% v rakouských). Výmluvný je i faktĽ že
dvojice nejčastějších (SchiessЛüchlein a DienstЛüchlein) jsou čisté helvetismy (zjištěno taktéž
na dokladech korpusu DeReKo 2014-II).
-kirchlein
n mecky
česky
Holzkirchlein
≈ d evěný kostelъk
Dorfkirchlein
≈ vesnický/venkovský kostelъk
Do 10 dokladů v korpuse DeReKo jsou:
Barockkirchlein, Bergkirchlein, Dorfkirchlein, Fachwerkkirchlein, Holzkirchlein,
Klosterkirchlein, Waldkirchlein, Wallfahrtskirchlein, Zwiebelturmkirchlein a spojení
se jménem patrona: Elisabethkirchlein, Georgskirchlein.
Všechna mají podobnou frekvenci.
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-küchlein
Apfelküchlein, BКnКnenküchlein, FКsnКchtsküchlein, Fischküchlein, Fleischküchlein,
KКrtoffelküchlein, Kтseküchlein, PfКnnküchlein, Reisküchlein,
Schokoküchlein/SchokolКdenküchlein.
S odstupem nejčastější je Apfelküchlein.
-mтnnlein
Bergmтnnlein, Erdmтnnlein, GКlgenmтnnlein, GlКsmтnnlein, Heidemтnnlein,
Hutzelmтnnlein, MКrsmтnnlein, Rтuchermтnnlein, Schneemтnnlein, Strichmтnnlein,
TrКummтnnlein, WКldmтnnlein,
Frekvence všech je relativně nízká. Tato deminutiva nejsou regionálně specifická.
-stücklein
Grundstücklein, KКЛinettstücklein, Kunststücklein, Meisterstücklein, ProsКstücklein,
TheКterstücklein, ZКuЛerstücklein
Drtivá většina z nich (Ř5%) se vyskytuje ve švýcarských textech.
-weglein
Feldweglein, Fussweglein, Grenzweglein, Kiesweglein, Steinweglein, Waldweglein,
Wanderweglein, Weinweglein, Wiesenweglein.
I tato jsou většinou jen ve švýcarských textech (z 86%).
-weiblein
Bauernweiblein, Bergweiblein, Burgweiblein, Erdweiblein, Fischweiblein,
HolzаeiЛlein, HutzelаeiЛlein, KerzenаeiЛlein, KnochenаeiЛlein, KrтuterаeiЛlein,
Meerweiblein, Moosweiblein, Stehaufweiblein, Traumweiblein, Waldweiblein,
Wurzelweiblein.
Nejčastější (s poměrně velkým odstupem) je KrтuterаeiЛlein ‒ tvarĽ který ovšem není zjevně
po celém německy mluvícím území vnímán jako deminutivum. Základ KrтuterаeiЛ je
frekventní pouze v textech z Německa. Ve švýcarských a rakouských textech se témě
nevyskytuje.
Distribuce ostatních kompozit se základem -weiblein je po německy mluvícím území
souměrná. Frekvence je také zhruba stejná.
-werklein
Bázi -werklein nemá mnoho kompozit (se signifikantní frekvencí jen Kraftwerklein,
Kunstwerklein, Wunderwerklein), kompozitum Gesamtkunstwerklein však má nejvíc složek
z doložených kompozit na -lein:
(1)

(…) Ein Zimmer аeiter аird der AufЛКu einer MenschenpвrКmide geüЛt. HoЛЛв und Beruf «Pepe»
hilft Лei den Inszenierungen, «dКmit Кus dem SpКss Кn der SКche und der Akrobatik eine Art
Gesamtkunstwerklein аird». Zirkus ist für ihn seit zehn JКhren HoЛЛв, PКssion und Beruf in einem.
(St. Galler Tagblatt, 15.04.1999)

Doklad (1) je ze švýcarských novin.
Ze sporých dokladů z paralelního korpusu InterCorp de-cs (verze 6) lze vytušitĽ že
kompozitům s bází končící na -lein v češtině odpovídá většinou atributivní vazbaĽ v níž
substantivum je (témě vždy) také deminutivum: d evěný, venkovský kostelъk; knъžečkК
z voskovКnцho plпtnК. Často německému kompozitu odpovídá deminutivum českého
simplexu (zпpisnъček, kКlendп ъch). Méně často je v češtině lexém svým obsahem označující
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malou věc (diп , p ъručkК). Vzácně se žádný signál deminuce nevyskytne Kindersprüchlein ≈
dětskц ъkКdlo.
V některých p ípadech (2) je expresivita posunutá v textu jinam.
(2)

Nach dem letzten Schluck wischte sie sich die Mundwinkel mit Daumen und Zeigefinger ab und sagte
ihr Danksprüchlein „Vergelt's Ihnen Gott, gnтdige FrКu.“
DopilК, ut elК si koutkв pКlcem К ukКzovпčkem К zablaho ečila: „NКděl PпnЛůh, milostpКnъ!“
(Poláček: Dům nК p edměstъ)

Z translatologického pohledu se jedná o kompenzaci druhovou (compensation in kind) (srov.
Hervey/Higgins 1992:35-3ř a Káňa 1řř3).
Přehlásky
Fleischer (1ř6ř:165) o p ehláskách u deminutiv na -lein píše: „Umlaut des Stammvokals der
Basis tritt in Verbindung mit -lein stets ein.“ Změna kmenového vokálu není doložena celkem
u 24 deminutiv se sufixem -lein, kde by k umlautu dojít mohlo:
Buchtlein, Autolein, Bubilein, Computerlein, Doktorlein, Jesulein, Kilolein, Korblein,
Kundelein, Marklein, Momentlein, Muttilein, Projektlein, Pucklein, Raucherlein,
Rubriklein, Schlagerlein, Studentlein, Talerlein, Teufelein, Unilein, Vatilein,
Verwalterlein, Walzerlein.
Vedle těchto stojí samoz ejmě ada slovĽ u nichž k p ehlásce kmenové samohlásky dojít
nemůže (Becherlein, Berglein, Bettlein až po Zweiglein, Zwerglein, Zwirnlein).
3) Dublety
U deminutiv s -lein lze dublety rozdělit minimálně do dvou skupinĽ podle:
1) konkurence kmenů s p ehláskou a bez ní:
WКlzerlein/Wтlzerlein Oba tvary jsou souměrně zastoupeny v rakouských (Walzerlein) a
švýcarských textech (Wтlzerlein).
2) konkurence tvarů s vloženým -e(r)- a bez něj:
Krüglein/Krügelein
Krügelein je zjevně archaický tvarĽ vyskytuje se jen ve starých
textech
Entlein/Entelein
Tvar s -e- je jen ve starších textech a v básních/písních.
Mücklein/Mückelein
Tvar s -e- je archaismus nebo součást písně/básně
Verslein/Verselein
Tvar s -e- je jen ve starších textech a v básních/písních.
Vöglein/Vögelein
Vögelein má asi o polovinu méně výskytů než Vöglein a vyskytuje
se jen ve vysoce stylizovaných textechĽ písníchĽ básních.
U některých slov se tvo í deminutivum s -lein také od plurálu s -er. V korpusech (DeReKo
2014-II a/nebo InterCorp de-cs (verze 6)) jsou doložena:
Bücherlein, Lтmmerlein, Eierlein, Geisterlein, Gespensterlein, Gliederlein,
Kinderlein, Viecherlein, Weiberlein.
Fleischer (1ř6ř:165) je popisuje jako archaická. V mnoha p ípadech skutečně mají konotovat
archaickýĽ v (3) biblický jazyk. Většinou se ale jedná o celkem moderní texty (4).
(3)

Die NZ gibt letzte Tipps: Ihr Bücherlein kommet, o kommet doch all! Kann man einem anderen
üЛerhКupt Bücher empfehlenť

(4)

Im PfКrrsККl MКriКhilf trКfen sich kürzlich kleine Gespensterlein der Volksschule Rieden zu einem
gКnz Кußergeаöhnlichen Geisterfest. Jeden MonКt orgКnisiert dКs TeКm der KinderЛücherei und
Spielothek der PfКrre MКriКhilf eine Кndere VerКnstКltung für Kinder. (Vorarlberger Nachr.,
14.12.2000, S. Y2)
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Výskyty p evažují v textechĽ které spadají do oblasti alemanských dialektů. Jejich frekvence
je malá.
Další dublety jsou (první je častější):
Büchlein/Bücherlein
Eierlein/Eilein
Gespenstlein/Gespensterlein
Geisterlein/Geistlein
Kindlein/Kinderlein
Lтmmlein/Lтmmerlein
Viechlein/Viecherlein
Weiblein/Weiberlein
Jen málo dublet má podobnou frekvenci (Eierlein/Eilein)Ľ většinou jedno deminutivum
p evládá (často tvary bez -e(r)-). P esná distribuce by měla být ještě prově ena. Jisté jeĽ že se
někdy může jednat o zcela utilitární prozodický důvod použití tvaru s -e-: Entelein,
Mückelein, Verselein, Vögelein se vyskytují témě výhradně v písních kvůli taktu (rozší ení na
3 slabiky).
Dublety naopak nejsou:
Reiselein: deminutivum od Reisig
Reislein:
deminutivum od Reise, nikoliv ReisĽ jak je uvádí Duden-online (2014).
Deminutivum od Reis doloženo není.
Rody základů:
Nejčastěji se tvo í deminutiva s -lein od maskulinĽ pak od feminin a nejméně od neuter.
Rozložení odpovídá výskytu těchto rodů v němčině (srov. stejnou poznámku u sufixu -chen).
Polysémie /překryv s kvazideminutivy
Deminutivy nejsou tyto významy slov se sufixem -lein:
poznámka
n mecky
česky
„vojenský útvar“
≈ prapor
Fтhnlein
označení mláděte
≈ kКchně, kпčпtko
Entlein
označení mláděte
≈ lКňkК, kolouch
Rehlein
v
idiomu
letztes
Stündlein
≈ poslednъ hodinkК (životК)
Stündlein
metaforicky
≈ jКzýček nК vпžkпch
Zünglein
Vedle nich se v němčině však shodné formy používají také i pragmaticky:
(5)

Es soll an dieser Stelle nicht nachgeforscht werden, ob die Damen und Herren nach dem Singen
unverzüglich nach Hause eilen oder noch ein Stündlein im Gasthaus verweilen. Frauenchor auch
teilweise schon wieder gemeinsam. Harmonie und Eintracht - das sagt ja auch schon der Name
Concordia - ist eben alles - nicht nur beim Gesang. (lin) (RHZ00/NOV.10250 RZ, 16.11.2000)

Všechna mohou však fungovat také jako pravá deminutiva. V této funkci je jejich frekvence
vždy (mnohem) nižší.
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6) Sufix -lein jako jihoněmecký element
Jak bylo uvedenoĽ většina deminutiv s -lein se vyskytuje p edevším ve švýcarských textech.
Nap . Gтrtlein, Glöcklein, Krüg(e)lein mají vždy 2-3 krát častější výskyt ve švýcarských
textech oproti německým nebo rakouským textům.
Deminutivum od -lein lze vytvo it témě od každého substantiva. Dokládají to p íklady
deminutiv s výskytem od 1 do 10 absolutních výskytů v korpusu DeReKo (6), (7).
(6)

Auf den LКndkКrten EnglКnds mit grösseren MКssstтЛen аerden Buchten und Büchtlein, Landzungen
und -zünglein erkennЛКr, die Кuf gröЛeren KКrten nicht erkennЛКr sind. (NZS04/MAR.00156 NZZ am
Sonntag, 07.03.2004, S. 70)

Pokud se vyskytnou ve věcných textechĽ může se jednat o nevhodnou stylizaciĽ která bývá
občas kritizována (7).
(7)

Doch nun kommen noch die ZikКden, und die singen vielleicht Кuf frКnzösisch, КЛer nicht Кuf deutsch.
Sie zirpen nicht eigentlich. Man sollte ZikКden eher schrillen lКssen. Der оЛersetzer Кnderseits
entscheidet sich für "dКs Knirschen der ZikКden". Und dК mКn dКs Kleine Кuf deutsch mit "-chen" oder
"-lein" kennzeichnen kКnn, nennt der оЛersetzer die kleine Bucht ein "Buchtlein". Jetzt haben wir es
also: Der Erholungsuchende sonnt sich in dem Buchtlein beim Singen der Wellen und Piepen der
Vögel und Knirschen der ZikКden. (NUN91/JAN.01259 NN, 19.01.1991, S. 45)

Nezodpovězenou otázkou však zůstaneĽ zda se jedná o „odpor“ regionální nebo
s celoněmeckou platností: (6) je ze švýcarských novinĽ (7) z bavorských. Jisté jeĽ že sufix
p edstavuje silný deminutivní marker.
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1.2.2.2 Kvazideminutiva s -lein
Pravými deminutivy nejsou tato substantiva se sufixem -lein:
n mecky
česky
Fтhnlein ≈ prapor (vojenský útvar)
Faserlein ≈ len (rostlina)
Lieblein
≈ deadjektivumĽ užívá se jen okasionálně a ironicky (Ř)
Maidlein ≈ od Magd (podobně Mтdchen a Mтgdlein), vztah k základu už je
neprůhlednýĽ neužívá se (na rozdíl od Mтgdlein) jako deminutivum
Mтhrlein ≈ od Mтr/MтreĽ jež má velmi slabou frekvenci. Všechna se vyskytují jen
výjimečněĽ ve starších názvech knih (ř)
Scherflein ≈ h ivnК (platidlo) od st edohornoněm. †scher(p)f
Stündlein ≈ ve frazeologickém spojení leztes Stündlein schlтgt/kommt (≈ v češtině
p ichпzъ/ude ilК poslednъ hodina, hodinka
Triolein
≈ chemikálie (triglycerid s kyselinou olejovou)Ľ pravděpodobně výpůjčka
z angličtinyĽ tím pádem stojí úplně mino deminutiva
Zünglein
≈ v metafo e Zünglein Кn der WККge (č. ≈ jКzýček nК vКhпch)
Zipperlein ≈ nemoc (č. ≈ t КsКvkК, pКdoucnice, p eneseně ЛolъstkК)
(8)

AЛer es giЛt noch die HКndsome FКmilв im ZentrКl (21 Uhr). Lтndliche Lвnch-Idyllen (David Lynch,
nКtürlich). Oder ErdmöЛel Кus Köln im MКgnet (21 Uhr). Auch ein furchtЛКrer NКme. So
KartoffelsКck. Drinnen КЛer аird schön geringelnКtzt ("morgen Lieblein, kennst du mich? Herr
Gesangsverein, ichen wir uns nicht?"), und auf dem neuen Album "Altes Gasthaus Love" findet sich
auch eine markante Parodie auf blumfeldische Poesiealbumstiefgeisterei. Wenn jetzt der Mann noch
singen könnte, dКnn… (taz, 25.04.2003, S. 26)

(9)

Das Mтhrlein von Fletsch und Winzelchen: Eine hüЛsche und Лelehrende Geschichte für Kinder. NКch
Eugčne Sue, ЛeКrЛeitet von FrКnz LКuter. - Frankfurt a. M : Ullmann, 1844. Digitalisierte Ausgabe der
Universitтts- und LКndesЛiЛliothek Düsseldorf

Většina těchto kvazideminutiv se idiomatizovala již ve starších vývojových stádiích němčiny.
Proto jim v češtině odpovídají strukturně jinak vytvo ená označení. TamĽ kde je zjevná
podobná metaforika (Stündlein ≈ hodinka, Zünglein ≈ jКzýček), je i v češtině deminutivní tvar.

. . . Frekvence a sémantika
Frekvence byla zjišťována na korpusu DeReKo 2014-II a částečně i DWDS (2014) a
Wortschatz - Leipzig (2014) ‒ poslední dva nástroje byly zapojeny kontrolně p edevším
protoĽ že jsou rychlejší. V následujícím p ehledu nejsou uvedeny p esné frekvenční údaje
jednotlivých deminutivĽ jsou jen naznačeny oblasti sémantických políĽ kde se tato deminutiva
vyskytují nejčastěji. Jsou mezi nimi uvedeny také nejčastější kompozita.
Největší skupinu tvo í obecná označení lidí a p íbuzenských vztahů. Ta mají i největší
frekvenci.
Brüderlein, BuЛilein (viz sufix -ilein), Bürschlein, Geschаisterlein, Großmütterlein,
HКlЛЛrüderlein, KКvКlierlein, Kind(er)lein, (Enkel)kindlein, KnтЛlein, MКmКlein/Mamilein
(viz sufix -ilein), (, Mтnnlein, Menschlein, Mütterlein, Muttilein (viz sufix -ilein), Negerlein,
Prinzesslein, Prinzlein, Schатgerlein, Schаesterlein, Schаiegermütterlein, Söhnlein,
Studentlein, Töchterlein, Vтterlein, VКtilein, WeiЛ(er)lein, Ziehkindlein, Zigeunerlein aj.
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Nápadně velká skupina z označení lidí jsou profesní názvy (v širším smyslu) a názvy konatelů
děje: Bтuerlein, Bürgermeisterlein, Dienerlein, Dichterlein, Doktorlein, Dorfschulmeisterlein,
FтrЛerlein, Fürstlein, Geigerlein, GrтЛerlein, Greislein, Helferlein, Jтgerlein, KКiserlein,
Kтuferlein, Kickerlein, Knechtlein, Königlein, KrтuterаeiЛlein, Lehrerlein, MКnКgerlein,
Mönchlein, Mörderlein, PfКdfinderlein, Priesterlein, RтuЛerlein, RКucherlein, Regentlein,
Richterlein, Ritterlein, Sтngerlein, Schmiedlein, Schneiderlein, SchreiЛerlein, Schreinerlein,
Schülerlein, Sprecherlein, Sünderlein, TrКinerlein, Verkтuferlein, Verliererlein, Vertreterlein,
VerаКlterlein, Wтhlerlein, WeЛerlein.
Jen Krтuterweiblein (d ív i Mтgdlein ve smyslu „služebná“) zastupuje ženská povolání. Často
se deminutivní označení užívají ironicky (1)Ľ (2) nebo posměšně.
(1)

Ein harmloses Rтuberlein, ein ungeschickter Hagestolz und ein skrupelloser Apotheker flirten und
buhlen um die Gunst der Dorfschönen, аКs dКs Zeug hтlt. (RHZ01/JUN.0533Ř RZ, 0Ř.06.2001 )

(2)

Mein schlaues Schüerlein hКt nicht zu Ende gedКcht , dКs hКЛ ' ich ihm nicht ЛeiЛringen können .
Můj chвtrý žпček to nedomýšlel do konce , to jsem ho nemohlК nКučit .

Jen výjimečně se tvo í (p evážně jen ve švýcarské němčině) od názvů p íslušníků národů:
Inderlein, Italienerlein, Schweizerlein (3).
(3)

Es giЛt sechs Millionen Schаeizer gegenüЛer sechs MilliКrden Menschen rund um uns. Alors, аir
Schweizerlein machen etwa 0,1 Prozent (oder 1 Promille) der WeltЛevölkerung Кus, аohlКn, аКrum
tun unsere Parteien derart wichtig?

Celkem častá jsou taktéž deminutiva od názvů nadp irozených bytostí:
Englein, Geist(er)lein, Gespensterlein, Hutzelmтnnlein/-weiblein, Christkindlein, Christlein,
Jesulein, Jesuskindlein, Nixlein, Teufelein, Wichtlein, Zwerglein.
Části t la: иuglein, Bтcklein, Bтuchlein, Brüstlein, Fingerlein, Gesichtlein,
Herzlein/Herzilein (viz sufix -ilein) ‒ obě většinou však p eneseněĽ Knöchlein, Köpflein,
нhrlein, Zehlein.
Kolektiva: Hтuflein, Herdlein, Leutlein, Reiterfтhnlein (Reiterfтhnchen možnéĽ ale
nepoužívá se ‒ 1 doklad)Ľ Trüpplein, Völklein.
Zví ata: Bтrlein, Bienlein, Böcklein, Fischlein, Fröschelein, Füchslein, Hirschlein, Kтferlein,
Kтuzlein, Mтuselein, Mückelein, Schтflein, Schnecklein, Schаeinlein, Spinnlein, Stierlein,
Tierlein, Viehlein, Vöglein.
Rostliny a jejich části ‒ těchto je relativně málo: Blümelein, Krтuterlein, Krтuterlein,
KürЛislein, Röslein, Strтuchlein, Reiselein, Zаeiglein.
Jídlo a pití: Bierlein, Buchtlein, Jтgermeisterlein, нllein, Pfefferlein, Pilzlein, Trтnklein,
Weinlein. I zde může mít deminutivum absolutizující význam (4).
(4)

Tschernobyl schickt mit jedem einzelnen Pilzlein herzlichste Grüße mit.

V češtině by mu odpovídalo kКždičký h iЛ.
Různé (menší) p ístroje, nástroje a jiné výrobky nap . Büchlein, Computerlein,
Hтmmerlein, Heftlein, Krüg(e)lein, LКutsprecherlein, Zitherlein; dopravní prost edky
Autolein, Liftlein, Schifflein a mnohé jiné.
Stavby a jejich součásti: Brücklein, Brünnlein, Ecklein, FКЛriklein, Fensterlein, Gтrt(e)lein,
Geschтftlein (i jako abstraktum), Hтuslein, Höflein, Kтmmerlein, Kerkerlein, Kirchlein,
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Klösterlein, Küchlein, Lustgтrtlein, Nestlein (i jako abstraktum), Stтdtelein, StКuseelein,
StüЛlein, TheКterlein, Türlein, Unilein, Zeltlein, Zimmerlein.
Podobně jako deminutiva s -chenĽ také mezi deminutivy -lein je ada abstrakt:
DКnksprüchlein, Festlein, Gedichtlein, Gerтuschlein, Gesetzlein, HКndаerkerlein, Ideelein,
KКЛinettstücklein, Kindersprüchlein, Konzertlein, Kunststücklein, Kunstаerklein,
Lebenslichtlein, Leidlein, Liedlein, Momentlein, Popwerklein, Projektlein, Reggaelein,
Reislein (od Reise), Seelein, SchКndflecklein, Schтtzelein, Scherzlein, SchlКgerlein,
Schrecklein, Sprüchlein, Stresslein, TheКterstücklein, Tricklein, Umаeglein, Vers(e)lein,
Versprecherlein, WКlzerlein/Wтlzerlein, WКnderliedlein, Werklein, Witzlein, Wunderаerklein,
Zeitlein.
Mimo Sprüchlein, Verslein a Werklein je jejich frekvence velice slabá.

329

1.2.2.4 Sufix -lein jako prostředek ironie
Témě neomezenou možnost vytvá et deminutiva s tímto sufixem dokládají parodické textové
pasáže. K vánoční písni Ihr Kinderlein kommet (hudba: Johann Abraham Peter Schulz, 1790;
text: Christoph von SchmidĽ 17řŘ/1Ř11) jsou doloženy obměny (DeReKo 2015):
Peter: «NК dКnn, lКss uns singen: ‘Ihr
Wimmer und Stella Bettermann: „Ihr
Geiz-ist-geil-Generation". - Ihr
gebastelt. Unter dem Motto "Ihr
Ihr
China Lounge Ihr
Studium in Deutschland zu animieren. „Ihr
Ihr
Edith Schreiber-Wicke: Ihr
Кuch ein Stück аeit zu: "Ihr
… müsste mКn ehrlicherаeise «ihr
gegen BSE" mit altbekannten Hits wie "Ihr
Eine Weihnachts-Moritat Ihr
MКcht hoch die Tür, die Tor mКcht аeit. Ihr
speziell für die Spielerlizenz. Ihr
SККrЛrücken, trКt mit ihrem ProgrКmm „Ihr
„Turne Лis zur Urne“ und „Ihr
Ihr
Ihr
Willi Lemke Tipps …. Auf! Ihr
Ihr
ein Begriff. Mit seinem Soloprogramm "Ihr

Betrügerlein
Bilderlein
Elterlein
Engelein
Eurolein
Groupielein
Inderlein
Japanerlein
Katerlein
Kтuferlein
Kтuferlein
Rinderlein
Rinderlein
Shopperlein
Studis
Sünderlein
Sünderlein
Sünderlein
Tierelein
Wтhlerlein
Wтhlerlein
Zipperlein

kommet, oh kommet doch all!
kommet“, in: FOCUS Magazin
kommet! Im WeihnКchtsgeschтft,
kommet" ist am Mittwoch, 12.
kommet Nicht nur Bares:
kommet: Tyree Cooper feiert
kommet”, bemerkte scherzhaft
kommet! Volleyball-Prтsident
kommet – Auf Samtpfoten durch die
kommet" beschreibt, wie in
kommet» singen. Doch das sind
kommet", "Morgen Rinder wird's
kommet, o kommet doch all zum
kommet.Endlich hat jemand das
kommet! "Es gibt nur ganz wenige,
kommet …“ Кuf und sorgte für
kommet“ steht den Besuchern
kommet Eine niedrigere
kommet … WeihnКchtsgeschenke für
kommet! pipe Alle Termine:
kommet.In Kтrnten setzen Кlle
kommet - Geschichten und Lieder

Podobnou možnost ironického užití nabízí také název dětská písničky Zehn kleine Negerlein.
V korpusu DeReKo (2015) jsou tyto obměny:
Zehn kleine Autolein
Zehn kleine Jтgermeisterlein
Bierlein
Kinderlein
Bücherlein
Lehrerlein
Bürgerlein
Meckerlein
Dummerlein
Mörderlein
Fegerlein
RтuЛerlein
Farbigelein
Ritterlein
Fingerlein
Sтngerlein
Fischlein
Schülerlein
Helferlein
Stürmerlein
Jтgerlein
Trainerlein
V obou uvedených p íkladech kreativního zacházení s deminutivními sufixy se odráží
bezb ehost tvorby deminutiv a vlastně také nemožnost (i zbytečnost) podchycení všech tvarů.
Nejeden z těchto dokladů je okasionální jev a vlastně monokolokát. Týká se to p edevším
Farbigelein: narážka na požadovanou politickou korektnost; Stürmerlein: narážka na
(postupný) odchod fotbalových útočníků z týmu; Trainerlein: ironizace rychlé výměny
trenérů mužstva.
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. . Konkurence sufixů -chen a -lein
1.2.3.1 Deminutiva s -chen i -lein
Deminutiva se sufixy -chen i -lein jsou doložena od těchto základů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Backen
Bтr
Bauer
Baum
Becher
Bett
Biene
Bier
Bild
Blatt
Blume
Bock
Brief
Brücke
Bruder
Brust
Bub
Bursch
Dichter
Ding
Ecke
Ei
Elf
Engel
Ente
Fahne
Fenster
Feuer
Film
Finger
Fisch
Fleck
Flügel
Frosch
Gedicht
Geschichte
Goldfisch
Graben
Grundstück
Hammer
Haus
Heft
Hemd
Herr
Herz
Hof
Junge

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Kтfer
Kammer
Kasten
Kauz
Kerze
Kilo
Kind
Kloster
Kopf
Korb
Kranz
Krтuter
Kreuz
Krone
Lamm
Lampe
Land
Leib
Leute
Lied
Löffel
Luft
Mama
Mann
Maus
Mensch
Moment
Mörder
Mücke
(Groß)Mutter
Nagel
Nest
Nixe
Ohr
Pfeife
Pilz
Platz
Prinz
Prinzessin
Ritter
RтuЛer
Rock
Rose
Seele
Schaf
Schatz
Schein
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95. Scherz
96. Schiff
97. Schild
98. Schmied
99. Schnecke
100.Schrank
101.Schritt
102.Schuh
103.Schwein
104.Schwester
105.Sitz
106.Socke
107.Sohn
108.Spiegel
109.Spinne
110.Stadt
111.Stein
112.Stern
113.Stier
114.Strich
115.Stube
116.Stück
117.Stunde
118.Stütze
119.Taler
120.Tanz
121.Teil
122.Teller
123.Teufel
124.Theater
125.Tier
126.Tisch
127.Tochter
128.Tropfen
129.Truppe
130.Tuch
131.Tür
132.Vater
133.Ventil
134.Vers
135.Vogel
136.Volk
137.Walzer
138.Wasser
139.Weib
140.Wein
141.Werk

142.Wind
143.Witz

144.Zeit
145.Zelt

146.Zimmer

Pokud zprůměrujeme texty všech německy mluvících oblastíĽ lze íctĽ že simplicií i kompozit
s -lein je mnohem méně než deminutiv s -chen. Statistiku na šesti beletristických dílech autorů
NDR provedl už Fleischer 1ř6ř:165. Korpus DeReKo obsahující vyvážené množství psaných
textů všech t í německých variet dovoluje pohled bližšíĽ navíc na texty současné a nejen
beletristické. Distribuce deminutiv zde uvedených základů vypadá zhruba následovně.
1) Tvary s -chen jsou zastoupeny více méně souměrněĽ pokud jsou vytvo eny od výrazu
společného všem varietám. Mezi takové výrazy nepat í nap . Bub. To se užívá se
p edevším v RakouskuĽ Švýcarsku a na jihu Německa. Deminutivum BüЛchen je však
frekventní p edevším v Německu. Dál pak částečně i ve spisovnéĽ až stylizovaně spisovné
švýcarské němčině a nejmíň v rakouské němčině. Bubilein je tvar užívaný p edevším
v Rakousku. Tautonymní Junge je běžné p edevším v NěmeckuĽ méně ve Švýcarsku a
témě se neužívá v Rakousku. Jeho deminutiva Jungchen a varianty Jüngelchen a
Jongchen jsou doloženy témě všechny jen v textech z NěmeckaĽ Jünglein je doloženo
pouze v textech z Německa a plní funkci zjevně silně expresivníĽ někdy derogativní
(signifikantní kookurence КrrogКntes Jünglein).
2) V německé němčině se některé tvary s -lein mohou považovat za archaismy (Bтuerlein,
RтuЛerlein).
3) Tvary s -lein se vyskytují p edevším ve švýcarských textech. Nap . deminutivum Bтrchen
se vyskytuje poměrně nejčastěji v textech z Německa (0Ľ33 výskytu na milion slov)Ľ ve
švýcarské němčině 0Ľ1Ř a v rakouské němčině 0Ľ0ř. Deminutivum Bтrlein je obecně
mnohem vzácnější. Nejčastěji se užívá ve švýcarské varietě (0Ľ01 výskytu na milion slov)
oproti německé (0Ľ01) a rakouské němčině (méně než 0Ľ01). Podobné údaje jsou také u:
Bтuerlein, Bтumlein, Becherlein, Bettlein, Blümlein, Brücklein, Ecklein, Eierlein,
Fabriklein.
4) Konkurence tvarů na -chen a -lein se v rakouských textech v zásadě neliší od německýchĽ
pouze Englein má častější výskyt v rakouské němčině.
Z bodů 3) a 4) lze vyvodit: pokud bude v textu z Německa deminutivní tvar s -chen, bude
v podobném kontextu ve švýcarském textu tvar s -lein. Nutno p ipomenoutĽ že analýza byla
provedena na textech psané němčiny.
Konkurence obou sufixů je doložena i u jednoho slova končícího na -ch: Strichchen.
Substantiva končící na -ch tvo í totiž zpravidla deminutivum jen s -lein (Fleischer (1969:164).
Ve frekvenci ovšem skutečně p evažuje Strichlein. V psaném textu navíc neruší (resp. ruší jen
esteticky sled dvou sp ežek ch). Ve výslovnosti se mezi obě [-x´x-] musí vložit hiát.
Několik různých tvarů je doloženo od základů Mama a Mutter:
Mama: Mamachen, Mamalein, Mamichen, Mammchen, Mammilein
Mutter: Mütterchen, Mütterlein, Muttchen, Muttilein
Tvary jsou azeny podle frekvence. Domnívám seĽ že v užití budou rozdíly jednak regionálníĽ
dál na volbu tvaru může mít vliv typ textuĽ pop . i p ekladatelská licence.
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. . . Deminutiva utvořená převážně jen s -lein
V tomto souboru jsou uvedena deminutiva s -leinĽ ke kterým není doložen konkurenční tvar se
sufixem -chen takĽ aby měl vyšší frekvenci než tvar s -lein. Jen od Dichter a Mörder jsou si
deminutiva s oběma sufixy frekvenčně blízko (jsou také uvedeny v p edchozí kapitole)Ľ tvary
s -lein však p evažujíĽ proto jsou uvedeny i zde.
Brünnlein
Büchlein/Bücherlein
Buchtlein
Bürgerlein
Computerlein
Dienerlein
Dichterlein65
Fabriklein
FтrЛerlein
Fischerlein
Füchslein
Geigerlein
Geißlein
Geist(er)lein
Handylein
Jтgerlein
Jesulein
Kaiserlein
KnтЛlein
Knöchlein
Kommalein
Königlien
Kundelein
Lehrerlein
Leidlein
Mörderlein

Negerlein
нllein
Pfefferlein
Priesterlein
Pucklein
Regentlein
Reiselein66
Reislein67
Richterlein
Rinderlein
Ringlein
Rubriklein
Sтngerlein
Schlagerlein
Schlingelein
Schneiderlein
Schrecklein
Schreiberlein
Schreinerlein
Schülerlein68
Schweiflein
Schweizerlein
Schwertlein
Sprecherlein
Sprüchlein

Steiglein
Strauchlein
Stresslein
Stricklein
Studentlein
Sünderlein
Trтnklein
Unilein
Verkтuferlein
Versprecherlein
Vertreterlein
Verwalterlein
Viehlein
Viechlein/Viecherlein
Wтhlerlein
Weberlein
Weckerlein
Weg(e)lein
Wieslein
Zehlein
Zigeunerlein
Zitherlein
Zünglein
Zwirnlein

Velkou skupinu těchto deminutiv tvo í označení povolání (v širším slova smyslu) nebo
nositelů děje končících na -er:
Dienerlein, Dichterlein, FтrЛerlein, Fischerlein, Geigerlein, Jтgerlein, KКiserlein, Königlien,
Lehrerlein, Mörderlein, Negerlein, Regentlein, Richterlein, Sтngerlein, Schneiderlein,
Schneiderlein, SchreiЛerlein, Schreinerlein, Schülerlein, Sprecherlein, Studentlein,
Sünderlein, Verkтuferlein, Vertreterlein, VerаКlterlein, Wтhlerlein, WeЛerlein.
Užívají se většinou hanlivě:
(1)

Du Schneiderlein, du аillst vor mir großtunť
Co se ty, kluku krejčovskп, Лudeš nКde mě vвtКhovКtť (Polacek-Dum_na_predm)

Některá deminutiva od označení povolání mají shodnou nebo velice podobnou frekvenci tvarů
s -chen i -lein. Jedná se však spíš o výjimky: Schmied → Schmiedchen i Schmiedlein; RтuЛer
→ RтuЛerchen i RтuЛerlein, Ritter → Ritterchen i Ritterlein a tvary mají zjevně jinou
evaluativní hodnotu. Deminutiva s -lein zastávají funkci spíš negativního hodnocení: ironieĽ
depreciace apod.Ľ jak je náznakem vidět z p íkladů (1) a (2).
(2)

Am nтchsten TКg lКchte Vinъcius üЛer NildКs Unschuld, Кls die SchКuspielerin ihn hКstig mit dem
Auftrag des Drehbuchs aufsuchte - der MКnn Лittet um größte Eile, Dichterchen.

Tvar Dichterchen se užívá jen minimálně (jen 2 doklady v DeReKo 2014-II).
Deminutivum jen od Reisig v písni: Ich ЛrКch drei dürre Reiselein Hugo Distler (1908-1942).
67
Deminutivum od Reise.
68
Dvakrát více dokladů než Schülerchen

65

66
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Kdвž se herečkК p ihnКlК nпsledujъcъho dne k Viniciovi, КЛв splnilК svůj úkol, poetК se Nildině nКivitě
vвsmпl - ten člověk nК scцnп strКšně spěchп, můj bпsníku. (Amado: Zmizeni Sv. Barbory)

Někdy se tvary deminutiv s -chen a -lein st ídají ze stylistických důvodů:
(3)

Die Preisverleihung ist noch nicht mal gewesen! Die wird erst noch stattfinden (Ende Oktober)! Ein
Preischen von 1000 Eurolein, gestiftet von einer Handvoll Leutchen ohne jeden Belang, und wenn das
hochаichtige gloЛКle NКchrichteninstitut Medrum nicht dКrüЛer getrommelt hтtte, … (Athanasian
23:20, 15. Okt. 2011 (Blog)

(4)

Auf jene AЛsender, die von den entferntesten Orten ihre KКrten zurückerhКlten, аКrten eine gКnze
Reihe Preise und Preislein. (A98/JUN.42247 St. Galler Tagblatt, 24.06.1998)

Stylizace v (3) a (4) je celkem zjevnáĽ v (3) neobvyklá.

1.2.4 Sufix -el
O sufixu -el Fleischer et al (2012:234-235)69 píšou:

Die übrigen Diminutivsuffixe spielen – wie angedeutet – in der Standardsprache nur eine geringe Rolle;
sie sind an bestimmte Lexeme gebunden. So erscheint -el in Bündel, Büschel (Gras-, Haar-), Krümel,
Rтnzel (← Ranzen), StКdtsтckel (vereinzeltes Maskulinum; ebenso landschaftlich der Hansel); nur in
Komposita z.B. Bтnkelsтnger („der von einer Bank aus seine Moritaten vortrug“)Ľ Heinzelmтnnchen
(zum Personennamen Heinz), Rösselsprung. Okkasionell werden expressivitätssteigernd einzelne
oberdeutsche Bildungen auf -le in Publizistik und Belletristik verwendet (…) Hтusle, Lтndle; usuell
geworden sind HтuslЛКuer/HтusleЛКuer.

Rešerše byla provedena jen na korpusu InterCorp 6Ľ kde bylo nalezeno 20.000 lemmat
substantiv končících na -(e)l. (Průzkum korpusu DeReKo možný není). Z nich kriteriím
deminutiv odpovídá jen několik málo slov. Ostatní (i uváděná ve zmíněné publikaci)
nevyhovují zcela definici deminutivaĽ nebývají v textech užita pragmaticky. Jsou proto
za azena mezi kvazideminutiva.

1.2.4.1 Deminutiva se sufixem -(e)l
1.
2.
3.

Brückl
Bündel
Gassl

4.
5.
6.

G(e)schтftl
Hтusl
Kindl

7.
8.
9.

Schaffel
Schnürl
Stück(e)l

Všechna tato deminutiva jsou v korpuse InterCorp de-cs (verze 6) zastoupena v jednotkách
dokladů. P idána byla deminutiva GКssl, Gschтftel a SchaffelĽ která nejsou sice doložena
v korpuse InterCorp de-cs (verze 6)Ľ užívají se ale v hovoru celkem často. Existence a (slabá)
frekvence všech těchto deminutiv v psaných textech byla ově ena na korpuse DeReKo.
Deminutivum Gassl lze dokonce dvakrát najít jako apelativní součást názvů vídeňských ulic:
RehgКßl (Wien XIX.) a Schmiedgassl (Wien XXI.). (Z grafické formy lze i odvoditĽ že první
z nich je jako oficiální název starší.) I když se jedná o velmi staré místní názvyĽ i
v současnosti odráží apelativní složka Gassl podobu obou ulic (osobně ově eno).

O něco méně explicitněĽ nicméně v podobném duchu o slábnoucí deminutivní funkci sufixu -el píše Fleischer
už v prvním vydání (1ř6ř:166).

69
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Deminutivům s -el v paralelním korpusu dopovídají v češtině vždy deminutiva:
n mecky
česky
Brückel
≈ můstek
Bündel
≈ uzlъček, rКneček, ЛКlъček
Hтusel
≈ domek, Кle i zпchodek
Kindl
≈ dъ пtko
Schnürl
≈ provпzek
Stück(e)l ≈ kousek, kousъček (chleЛК)
Poznámky k deminutvům na -(e)l
Polysémie/ p ekryv s kvazideminutivy
binden → Bund → Bündel
Tvar Bündel označuje p edevším něco svázaného: česky ≈ svazek, ranec, sufix -el je tedy
v tomto smyslu sufix mutační (od slovesa binden). Jen z ídka se užívá Bündel jako
deminutivum od substantiva (das) Bund.
Haus → Hтusel
Slovem Hтusel se může označit „malý dům/domek“Ľ běžně se však používá jako neutrální
označení záchoduĽ toalety. Z rakouské výslovnosti (diftong [ɔj] se v hovoru mění v [aj]) se
pak vytvo il český vulgarismus hajzl.
Kind → Kindl
Běžně: Kindl ≈ děckoĽ také dъ пtko (V románu Děti Vídně od Roberta Neumanna je Kindl
vlastníĽ „mluvící“ - nomen est omen)). Vedle toho se tvar (nezaměnitelně za základ Kind)
vyskytuje ve vazbách Berliner Kindl (pivo), a Münchner Kindl (postava v erbu města
Mnichova).
Schnur → Schnürl
V idiomu аie Кm Schnürl ≈ jКko nК drпtkпch nelze nahradit základem Schnur.
Většina původních deminutiv na -(e)l však neplní pragmatickou funkciĽ od základů se
významově diferencovala a pat í proto zcela do následující kapitoly.

1.2.4.2 Kvazideminutiva s -el
Za pravá deminutiva nelze považovat následující slova zakončená na -el nebo -l.
Banl
okasionální zkomolenina slova BankĽ jistý signál deminuce neseĽ
z kontextu (doklad v korpuse InterCorp de 7) ale není jasnéĽ jestli se
jedná v textu o náznak vady eči nebo součást systémové tvo ení
deminutiv
Bettl
≈ betl (v mariáši)
Brezel
z it. bracchia integrováno do němčiny sufixem -elĽ chybí tedy základ
Bündel
≈ častěji svazek, ranec; pokud mu odpovídá uzlъk, uzlъček, rКneček,
ЛКlъčekĽ jedná se deminutivum (viz výš). Kolokační partne i jsou
rozdílní.
Büschel
≈ chomпč, trs; Od Busch (≈ ke ) diferencováno.
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Butzl
Dirndl
FтrЛl
Foxl
Gürtel
Hendl
Kтsl
Knöchel
Kringel
Krügel
Krümel

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Lackl
Mтd(e)l,
Prügel
Rтnzel

≈

Sтckel

≈

Shtetl
Scheffel
Spтzl (většinou
jen pl. Spтtzle)
Stтngel/Stengel
Strud(e)l
Würstl
Zipfel

≈
≈
≈

prcek; Nemá základ.
dirndl/dyrndl, kroj; Od základu Dirne diferencováno.
ferblĽ „prší“ (karetní hra)
foбlъk; Základ Foxterier.
opКsek, pпsek; Od základu Gurt diferencováno.
ku пtko, kohoutek (jídlo); Základ nemůže být Henne.
sвrečkв; Od základu Kтse diferencováno.
kotnъk, klouЛ; Od základu Knochen diferencováno.
Základ †krinc (st ední horní němčina) vym el.
Od základu Krug diferencováno.
droЛek, droЛeček; užívá se p edevším jako kvantifikátor (ein paar
Krümel etаКs); od méně částého základu Krume: st ъd(k)К chleba
diferencováno. V hlavních kolokacích: Kruste und Krume, geporte
Krume, weiche Krume nemůže být Krümel.
holomek, kluk; Nemá základ (původ nejasný).
K základu Magd není ze synchronního pohledu vazba.
Základ asi jen v pragermánštině †bruga (dnes Stamm).
Ve významu „brašnaĽ aktovka“ od základu Ranzen diferencováno
(regionální výraz).
měšec, vпček, kКpsК; Od základu Sack diferencováno (v češtině
většinou odpovídá idiom namastit si kapsu).
štetl; z jidišĽ souvislost se Stadt zjevnáĽ označení je specifické.
mě ice; Od základu Schaff diferencováno.
speКtzle, nudle, pohКnkovц nočkв; Od základu Spatz diferencováno.

≈
≈
≈
≈

stonek, stvol, stopka; Od základu Stange diferencováno.
(většinou s -e-) štrůdl, zпvin; Nemá základĽ -el je mutační sufix.
pпrek; Od základu Wurst diferencovánoĽ nevnímá se jako dem.
cъp, cъpeček, cъpek; Základ Zipf má minimální výskyt.

≈

U některých slov končících na -(e)l není možné rozlišitĽ zda se jedná o deminutivum německé
nebo vliv jidiš. (V jidiš se tvo í dvoustupňová deminutiva Лukh → Лikhl → Лikhele.) Čeština
má k jidiš dálĽ proto se někdy v p ekladech použije vnit ní vysvětlivka (v (1) podtrženo).
(1)

Das Leben in einem Shtetl war sehr einfach.
Žili jsme ve štetlu ... prostým životem městečkК.

Sufix -(e)l (podobně jako -i) může „uzavírat“ zkrácené slovo: zde Foxl ← Foxterrier.
Podobně také u hypokoristika Gustl (Gustav).
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1.2.5 Sufix -erl
Jak již bylo uvedeno výšĽ sufixy -erl a -li bývají považovány pouze za prost edky dialektickéĽ
navíc mluvené eči. Zástupně za všechny je zde uveden postoj Erbenův (2006:ř4):

„[die Suffixe sind typisch für die] mundartlich bestimmten SprechspracheĽ in der die Hauptvarianten -el,
-erl, -le, -la, -li des Suffixes -lein vorkommen können.“

Signifikantní jeĽ že i první obsáhlá gramatika němčiny pro cizince (Helbig/Buscha: 1řř6:274)
uvádí také jen sufixy -chen a -lein bez zmínky regionálních variet.
Tento názor se bohužel odráží i ve funkčnosti největšího německého korpusu DeReKo.
Zatímco slova se sufixy -chen, -lein (a jiné afixy ‒ jejich seznam viz Káňa 2014:203) lze
vyvolat pomocí manažeru COSMAS II automatickyĽ není tomu tak u sufixů -elr a -li. Bez
omezení korpusu dokonce není možné vyvolat ani vzorek těchto slov. S jistotou lze jen íctĽ
že v archivu psaných textů (Archiv W) je kolem dvaceti tisíc různých tvarů slov končících na
-erl. Z tohoto „technického“ důvodů tedy bylo nutné vzít za základ jiné korpusy: p edevším to
byl InterCorp de-cs (verze 7) a jako kontrolní zdroj také zcela nep ístupnýĽ ale obsahem svých
textů mimo ádný korpus Austrian Media Corpus (AMC 2014) sestavený Rakouskou akademií
věd. Z korpusu DeReKoĽ Archiv W (2015) byl potom vytvo en subkorpus o rozsahu 602 103
150 slov z rakouských novin za posledních 15 let. Obsahoval tyto tituly: Burgenlтndische
Volkszeitung, Kleine Zeitung, Niederösterreichische NКchrichten, Neue Kronen-Zeitung,
OЛerösterreichische NКchrichten, Die Presse, SКlzЛurger Nachrichten Tiroler Tageszeitung a
Vorarlberger Nachrichten.
Doklady deminutiv a deminutivních tvarů v této kapitole jsou tedy výsledek průniku rešerší
těchto korpusů: InterCorp de-cs (verze 7)Ľ AMC a subkorpusu DeReKo (rakouský tisk).

1.2.5.1 Deminutiva se sufixem -erl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Achterl
Bankerl
Blumerl
Bröserl
Brückerl
Bummerl
Busserl
Deckerln
Engerl
Enkerl
Flascherl
Fleckerl
Freunderl
Früchterl
Fußerl
G´schichterl
Gaberl
Glaserl
Goscherl
G'schichterl
Gurkerl
Hakerl
Handerl
Hunterl
Kammerl

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Kapperl
Katzerl
Knocherl
Kofferl
Kommerl
KörЛerl
Kragerl
Kreuzerl
Krügerl
Krusterl
KüЛerl
Kugerl
Leberl
Lückerl
Lüfterl
Manderl
Mascherl
Mutterl
Nesterl
Nockerl
Packerl
Pfeiferl
Pferterl
Platzerl
Pupperl
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Ripperl
Sackerl
Sargerl
Sechserl
Semmerl
Schachterl
Schatzerl
Schтuferl
Schifferl
Schnapserl
Schneckerl
Schnitzerl
Schnürl
Schwammerl
Schweinderl
Staberl
Stamperl
Sternderl
StüЛerl
Stückerl
Taferl
Töpferl
Tröpferl
Viecherl
Vierterl

76. Wagerl
77. Vogerl
78. Wamperl

79. Waserl
80. Weckerl
81. Winkerl

82. Zimmerl
83. Zwergerl

V seznamu jsou všechna rakouská deminutiva doložená v psaných textech. Některá z nich je
však nutno považovat z vyloženě nahodilé tvary (1)Ľ (2).
(1)

„DКs Hemdchen fürs Sargerl für ihn, аird er doch sterЛen“, antwortete ihr die Mutter.
„Košulku pro něho do truhlв, kdвž mп um ъt,“ odpovědělК jъ mКtkК. (Vaculík: Sekyra)

(2)

Er hКtte Кuch nur gelтchelt, Кls RoЛert ihm, von der Universitтt kommend, im zаeiten Semester
triumphierend mitgeteilt hКtte, dКß er die Kommunisten geатhlt hКЛe, und er sКgte: So ein LКusЛuЛ,
атhlt die Kommerln, und dКrКn ist nКtürlich die ElisКЛeth schuld mit ihrem gКnzen Aufklтrungsgerede
Кus der großen Welt, sКg schonť
TКkц se jen usmъvКl, kdвž mu RoЛert, který Лвl nК univerzitě v druhцm semestru, po nпvrКtu domů
sdělil, že volil komunistв, К ekl: TКkový roš пk, volъ si komunisty К zК to může sКmoz ejmě ElisКЛeth
se svým věčným poučovпnъm К ečmi o velkцm světě, viďť (Bachmann[ová]: Povъdkв)

Je možnéĽ že výraz Kommerl (2) se užíval uprost ed 2. poloviny 20. století. V současné
rakouské němčině běžný není.
Znalci rakouského mluveného jazyka by mohli namítatĽ že zde ada deminutiv chybí. Dokud
ale nevznikne korpus mluvené ečiĽ bude jejich seriózní podchycení problematické.

Poznámky k deminutivům s -erl
Přehlásky
Většina rakouských deminutiv se sufixem -erl nemá umlaut:
Blume → Blumerl, ale Blümchen; Flasche → Flascherl, ale Flтschen; Fuß → Fußerl, ale
Füßchen; Glas → Glaserl, ale Glтschen; Vogel → Vogerl, ale Vögelchen, Vög(e)lein aj.
Polysémie / překryv s kvazideminutivy
Nock → Nockerl
Nockerl ≈ nokв, noček je nutno brát v rakouské němčině spíš jako základové slovo (3).
Nesufigované Nock se neužíváĽ resp. může být užito jako větší nok (4)Ľ známo také
z rakouských jídelních lístků.
(3)

MКn stecke mit der SchmКrrenschКufel große Nockerln КЛ, …
Lžičkou vвkrojъme většъ noky, …

(4)

Eine ovКle Form von etаК 20 cm Lтnge mit Butter einfetten. MКsse einfüllen und dКЛei drei Hügel
(also Nocken) formen. Im vorgeheizten Rohr bei 180 Grad bis 200 GrКd 10 Minuten ЛКcken. …
NON0ř/JAN.0Ř266 NÖNĽ 20.01.200řĽ S. 42:

Také (4) je z rakouských novin. Hügel je zde synonymem k NockĽ metaforicky vyjad uje něco
naddimenzionálního.
Schwamm → Schwammerl
Schwammerl (≈ h ъЛek) je častější než Schwamm (≈ houЛК nК mКzпnъ tКЛule a také
v idiomatických vazbách SchаКmm drüЛer, wie ein Schwamm saugen); v idiomu etwas
schießt аie SchаКmmerl Кus dem Boden nemá funkci deminutiva.
Sack → Sackerl
Sackrel (≈sпček, pвtlъk) je častější než základ SackĽ který je v rakouských textech doložen
p edevším ve frazémech: Katze im/aus dem Sack, mit Sack und Pack.
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Stamper → Stamperl
Stamperl (≈ kКlъšek (Hrabal), štКmprle (Hašek)) je v rakouské němčině běžný výraz a Stamper
se vyskytuje pouze proprium (p íjmení). V německé němčině se Stamper užívá i jako
sklenička bez stopkyĽ naopak Stamperl jen jako „exotismus“.
Wagen → Wagerl
Rozdíl mezi Wagen a Wagerl je stejný jako v češtině mezi vůz a vozъk/vozejk. Posun je vidět i
na diachronní ose: zatímco u Haška (Švejk) je Wagerl ≈ kočпrek, v současné rakouské
němčině se tak spíš označuje nпkupnъ vozъk.
Wampe → Wamperl
Základ Wampe se v mluvené rakouské němčině neužívá vůbecĽ v psaných textech z ídka.
Wecken → Weckerl
Základ Wecken má nižší frekvenciĽ místo toho se používá spíš Baguette.
V mluvené rakouské němčině je frekvence mnohých deminutiv obecně vyšší než jejich
základů a tvar často ani nebývá vnímán jako deminutivní (Sackerl, Stangerl, Staberl).

1.2.5.2 Kvazideminutiva s -erl
Nepravá deminutiva se sufixem -erl lze rozdělit zhruba do čty t íd:
Desubstantiva: BКrterl, FrКuerl, Hтferl, KКsperl, Kipferl, LeiЛerl, Mтderl, Stockerl, Zuckerl
Deverbativa: Guckerl, Krepierl, Pickerl, Plauscherl, Schluckerl, Schoberl, Tschecherl
Od interjekcí: Butzerl, Flitscherl, HКscherl, Töfferl
Od cizích slov: Marterl
V abecedním p ehledu:
Barterl
Butzerl
Flitscherl
Frauerl
Guckerl
Hтferl
Hascherl
Kasperl

Kipferl
Krepierl
Leiberl
Mтderl
Marterl
Pickerl
Pimperl
Plauscherl

Schluckerl
Schmankerl
SchöЛerl
Stockerl
Töfferl
Tschecherl
Zuckerl

Zakončení na -erl má také mnoho vlastních jmenĽ často homonymních se jmény obecnými.
Hledání dokladů apelativ (nap . SchoЛerl/SchöЛerl (5)Ľ (6)) to potom velmi znesnadňujeĽ
neboť propria často v drtivé většině p evládají70.
(5)

Erdтpfel- Schöberl
ZuЛereitung: Rohe Erdтpfel schтlen, reiЛen und аenn erforderlich in einem Tuch leicht Кusdrücken.
Dann gibt man Salz, Pfeffer und Knoblauch sowie nach Belieben Geselchtes oder Grammeln dazu. Die
Masse gut vermischen, auf ein mit Schweineschmalz gut befettetes Backblech geben und im Rohr
backen, bis das Schöberl eine schöne, goldЛrКune FКrЛe Лzа. Kruste hКt (etаК eine Stunde Лei 160
GrКd im Heißluftherd). (NON07/JUL.03135 NÖNĽ 04.07.2007Ľ S. 53.)

(6)

Die Mutter gibt die Schöberl auf den Boden der Suppenteller.
MКtkК nКndп nК dno tКlъ ů svítek. (Viewegh-ZapisovateleOt)

Doklad (5): DeReKo, (6): InterCorp (v. 7).
Schoberl a SchöЛerl jsou častá p íjmeníĽ z 2.Ř22 dokladů dotazu SchoЛerl/SchlöЛerl v korpuse DeReKo 2015
je jen 15 apelativ jako v (5).
70
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V rakouském úzu většina těchto kvazideminutiv ztratila veškerý evaluativní náboj. Týká se to
p edevším slov z jádra rakouského slovníkuĽ kam nesporně pat í BКrterl, FrКuerl, Hтferl,
Kasperl, Kipferl, Leiberl, Marterl, Pickerl, Schmankerl, Zuckerl.

. . . Odvozeniny od austriacismů
Základy následujících derivátů s -erl jsou austriacismy. Za znakem p ibližné ekvivalence (≈)
je uveden nejbližší německé nebo celoněmecké tautonymum.
austriacismus
teutonismus
Busserl
≈ Küsschen
Eierschwammerl ≈ Pfifferling
Goscherl
≈ Mund
Henderl
≈ Huhn
Kammerl
≈ Zimmerchen
Krügerl
≈ Bierglas mit Henkel
Nockerl
≈ Klößchen
Sackerl
≈ Tüte
Semmerl
≈ Brötchen
Stüberl
≈ (kleines) Gasthaus
Jedná se pouze o doklady z psaných textů. V mluvené eči je podobných slov mnohem víc.
Za azeno je také kompozitum Eierschwammerl. V Rakousku je idiomatizované v deminutivní
podobě. Ve Švýcarsku se vyskytuje jen v základovém tvaru Eierschwamm vedle (běžnějšího)
Pfifferling (zjištěno na datech korpusu DeReKo).

. . . Frekvence a sémantika
Nejfrekventovanější rakouská deminutiva označují jídla Gurkerl, Leberl, Nockerl, Semmerl,
Schnitzerl,Ripperl, Weckerl; jejich části Bröserl, Krusterl nebo (často metonymicky podle
(obsahu) nádoby) nápoje: Achterl, FlКscherl, GlКserl, Krügerl, SchnКpserl, StКmperl,
Vierterl.
Méně často jsou zastoupeny další kategorie.
Označení osob (i metaforicky): Enkerl, Engerl, Freunderl, Kommerl, Manderl, Mutterl,
Pupperl (většina dokladů je ve významu „mladá (naivní) žena“Ľ nikoliv „panenka“)Ľ
Schatzerl, Zwergerl („dítě“) a částí těla Fußerl, Goscherl, HКnderl, Knocherln, WКmperl
Názvy zví at: Hunterl, Katzerl, Pferterl, Schneckerl, Schweinderl, Viecherl, Vogerl
Názvy rostlin (i hub) a jejich částí: Blumerl, Früchterl, KКtzerl (PКlmз), SchаКmmerl
Označení (částí) od vů: Kapperl, Kragerln, Mascherl
Názvy staveb a jejich částí: Brückerl, KКmmerl, Nesterl, StüЛerl, Zimmerl
Názvy různých nástrojů a jiných výrobků (v širším smyslu): GКЛerl, Kofferl, KörЛerl,
KüЛerl, PКckerl (i abstraktně)Ľ Pfeiferl, SКckerl, SКrgerl, SchКchterl, Schтuferl/SchКuferl,
Schnürl, StКЛerl, TКferl; dopravních prost edků Schifferl, Wagerl
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Abstrakta: Busserl, G´schichterl. V podstatě je i zde otev ená možnost a deminutiva mohou
být vyloženými okasionalismy. Dokládá to nap . téma po adu „Unter Palmen“ rozhlasové
ve ejnoprávní stanice FM4 (ORF) 26.7.2013 (13:03): (Urlaubs-)Verbrecherl. Týkalo se
drobných prázdninových „p estupečků“71.

Závěrečná poznámka k tvarům se sufixem -erl
Zobecnění českých protějšků deminutiv s -erl na základě dat paralelního korpusu není pro
nedostatek dat spolehlivéĽ p esto se rýsují tyto výsledky:
V češtině deminutivním tvarům s -erl většinou (ale ne vždy) odpovídají deminutiva: nap .
deminutivu Hunterl odpovídá vždy pejsek, WКgerl ≈ vozъk/vozejk, ale Nockerl je z poloviny
dokladů nok, poloviny noček, Glaserl ≈ sklenkК nebo prcek, Schwammerl ≈ nejčastěji houba.
Z p íkladu (4) je vidětĽ že se rakouská němčina a čeština chovají stejně. Sufixy -erl a -ek zde
mají mutačníĽ nikoliv modifikační funkci.
Obecně lze tedy íctĽ že se -erl používá podobně jako české sufixy -ek, -ъk, -ka. Mnohé
deriváty s -erl nelze považovat za pravá deminutiva - jejich základy mají buď mnohem slabší
frekvenci (Nock) nebo se navzájem sémanticky diferencovaly (Schwamm x Schwammerl,
Wagen x Wagerl).
Užití je podobné jako v češtině: deminutivum může být použito ironicky (7)Ľ ale i ve
familiárním oslovení (Ř).
(7)

Er soll aussteigen und zu seinen Freunderln verschаinden, Лevor er von einem krтftigen
LodenjoppenКrm eine fтngt.
Jen К zmizъ К jde si zК svými kamarпdíčky, než to schвtп od jednц silnц lodenovц pКže. (Jelinek:
Pianistka)

(8)

"Du hast recht, Freunderl", meint erleichtert der andere und legt die Waffe beiseite.
"A to mпš, člověče, prКvdu," povъ s úlevou druhý, odklпdКje zЛrКň. (Capek: Tovarna na absolutno)

Vedle (Ř) také nap . holenku, p ъtelъčku. Doklady jsou však jen z jednoho dílaĽ mají tedy
slabou výpovědní hodnotu (viz také závěr).
Porovnáme-li protějšky některých lexémů s deminutivem na -chen a -erlĽ jeví seĽ že -chen má
deminutivnější charakter:
Stückchen ≈ kousekĽ ale často také kousъček; Stückerl ≈ jen kousek.
Wтgelchen ≈ vozъk, vozъček; Wagerl ≈ vozъk, vozejk.
Areálně se jedná o jednoznačné austriacismy (srov. také Kellermeier-Rehbein (2005:240)).
Nadvarietní platnost má jen Schmankerl. Slovo se dostalo do společného centra němčiny.
V německé i rakouské varietě má stejnou frekvenci.

71

Jako nejčastější bylo vyhodnoceno močení do bazénu.

341

1.2.6 Sufix -li
Typicky švýcarskýĽ spíš alemanský sufix -li má stejný původ jako ostatní tzv. „-l-ové“ sufixy
(Polzin 1901:6-Ř). Podobně jako rakouský sufix -erl bývá považován za substandaradní (viz
výš) prost edek tvorby deminutiv. Jiné funkce se mu nep ičítajíĽ má však i funkci mutační (viz
dál) a ve švýcarské varietě němčiny rozhodně nepat í ke substandardu.

1.2.6.1 Deminutiva se sufixem -li
Ve švýcarské psané němčině (doklady jsou p edevším z korpusu DeReKo 2013Ľ tudíž
p evážně z publicistických a jiných nebeletristických textů) jsou zcela běžná následující
deminutiva se sufixem -li:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

иmtli
Bтdli
Bтhnli
Bтndeli
Bтnkli
(Gummi)Bтrli
Beizli
Biberli
Bildli
Blтttli
Blüemli
Brötli
Büscheli/Böscheli
Cüpli
Dörfli
Enkeli
Eseli
Fтhnli
Flügeli
Föteli
Frтnkli
Gspтnli/Gschpтnli
Güggeli
Gатndli
Hтsli
Hüsli
Hüttli
Chörli
Chüechli
Kтppli
Kasperli/Chasperli

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Kтsseli
Kтstli
Kerli
Klösterli
Klötzli
KörЛli
Lтdli
Leberli
Leckerli/Lтckerli
Liedli
Löffeli
Lösli
Mandarinli
Mannli
Mтschgerli
Mтtteli
Mistkratzerli
Murmeli
Müesli/Müsli
Mutschli
Nötli
Nüdeli
Nüssli
Pтckli
Pтrkli
Peterli
Pflтsterli
Plтttli
Rтdli
Reisli
Rippli

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

RüeЛli
Rugeli
Sтckli
Sтli
Sтuli
Schlössli
Schöggeli
Sitzli
Spiessli
Sprüchli
Stтdtli
Sternli
StüЛli
Stückli
Tтli
Tierli
Töffli
Trickli
Tüechli
Tüpfli
Türmli
Versli
Wтdli
Wтgeli
Weggli
Wienerli
Würstli
Zöpfli
Zügli
Zündhölzli

K těmto je ještě nutno p ičíst adu kompozit. Nejčastější kompozita (p edevším
v žurnalistických) textech jsou se základem -chörli a sice tato (v po adí od
nejfrekventovanějšíchĽ v závorce je uveden absolutní počet dokladů v korpuse DeReKo
(2013) ‒ srov. Halfarová 2014:27): Kinderjodelchörli (282), TrКchtenchörli (235), Jodlerchörli
(154), Kinderchörli (124), NostКlgiechörli (124), Seniorenchörli (111), Bтuerinnenchörli (90),
FrКuenchörli (87), Jugendchörli (71), Singchörli (66).
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Další dlouhá ada by se skládala z názvů jednotlivých pěveckých sdružení OЛerlтnderchörli,
BergаКldchörli, KКiserchörli, RotЛКch-Chörli a mnohé jiné.

Nejdelší ady kompozit (podle frekvence sestupně) mají:
MКrktstüЛli, JтgerstüЛli, BтckerstüЛli, RКclettestüЛli, KКffeestüЛli,
-stübli
RКucherstüЛli (a dalších asi 500)
DrКhtseilЛтhnli, BergЛтhnli, SeilЛтhnli, EisenЛтhnli, MesseЛтhnli a několik
-bтhnli
vlastních názvů místních drah nap . GКiserЛтhnli, RheinЛтhnli
-chüechli Apfelchüechli, FКstnКchtchüechli, Chтschüechli, Osterchüechli
Některá kompozita existují pouze s deminutivní bází: Buebentrickli, Bettmümpferli,
PfКrreisтli, RтЛeliechtli, RКtzliedli, Vesperplтttli, WildmКnnli, Zigerstöckli. Tvary s bází
v základním tvaru jsou doloženy jen od PfКrreisтli ← Pfarrsaal a Vesperplтttli ←
Vesperplatte. Mají slabší frekvenci než kompozita s deminutivním základem. V podstatě jsou
tato kompozita v deminutivní podobně idiomatizována a nelze je považovat ani za pravá
kompozita.
Areálně se jedná u všech uvedených tvarů o jednoznačné helvetismy. Nadvarietní platnost má
jen Leckerli. Slovo se dostalo do centra obecné němčiny. V německé i švýcarské varietě má
stejnou frekvenci. Zdá se všakĽ že distribuce je lehce rozdílná: zatímco ve Švýcarsku se jedná
obecně o „pamlsek“Ľ je v Německu Leckerli spíš „pamlsek pro zví ata“.
Svým způsobem výjimečné je také GummiЛтrli. Má větší relativní frekvenci v rakouské
němčině než ve švýcarské.

Poznámky k deminutivům s -li
1) Ortografie
Některé tvary mají v písmu (ještě) „neustálenou podobu: Büscheli/Böscheli, Gspтnli/Gschpтnli,
Guezli/Guetzli/Guetsli, Kasperli/Chasperli, Leckerli/Lтckerli“ (Halfarová 2014:22).
Pokud substantivum končí na -l, redukuje se sufix na -i: Enkeli (← Enkel), Kerli (← Kerl),
Rugeli ← Rugel (mezi kvazideminutivy také Rolli ← rollen).

Přehlásky
Pokud může kmenová samohláska p ehlasovatĽ je oproti základu vždy umlat: Amt → иmtli,
Bad → Bтdli, BКhn → Bтhnli atd. Výjimkou je snad jen Rugel → Rugeli (Rügeli není
doloženo).
Polysémie / překryv s kvazideminutivy
Busch → Büscheli/Böscheli
Ve významu „chomáč“ nebo „rozcuchané vlasy“ mívá evaluativní charakter. Ve významu
„otep d eva“ není pravé deminutivum.
Mnoho slovĽ která mohou být užita evaluativně se kryje s označením pokrmů:
Maus → Müesli/Müsli a jiné významové p enosy
Označení hlodavce může být užito evaluativně. Pokrm („müsli“) je deminutivum tantum
(kvazideminutivům)Ľ podobně jak další označení jídel: Biberli (druh perníku)Ľ Mistkratzerli
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(„pečené ku e“)Ľ Wтdli (vep ové koleno). Jedná se tedy p edevším o metaforické nebo
metonymické p enosy významu do oblasti pokrmů.
Deminutiva od Biber, Mistkratzer a Wade jsou vzácná.

1.2.6.2 Kvazideminutiva s -li
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bienli
Bibeli
Biberli
Brügeli
Brunsli
Bünzli
Bürli
Büscheli/Böscheli
Egli
Gipfeli
Guezli/Guetzli/Guetsli
Heftli

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Höckli
Hörnli
Chrтnzli/Krтnzli
Lindauerli
MКilтnderli
Mтrli
Mödeli»
Müesli/Müsli
Müsterli
нrgeli
Pantli
Pflümli

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Plтtzli
Rolli
Röteli
Schenkeli
Schmutzli
Scholli
Spтtzli
Stтndli
Stтngeli
Stöckli
Wölfli
Zückerli

P edevším se jedná o metaforická (Biberli ‒ druh perníku; Brügeli ‒ čokoládová tyčinkaĽ
Hörnli) nebo metonymická (Müsli, Pflümli, Schmutzli aj.) označení.
Švýcarský sufix -li je multifunkční (obdobně jako rakouský -erl). Vytvá í (vedle deminutiv)
také názvy prost edků (Putzerli) nebo osob (Schmutzli). Funkce deminutivní však p evažuje.
Pokud má sufix deminutivní funkciĽ odpovídá mu i v češtině deminutivum (Schiffli ≈ lodičkК,
Blüemli ≈ kvъtek).

. . . Odvozeniny od helvetismů
Základy těchto slov jsou helvetismyĽ tedy tvary s užíváním omezeným jen ne německy mluvící
část Švýcarska. (V obecné mluvě pochopitelně s p esahy i do sousedních zemí.) Sufix zde má v
několika p ípadech funkci mutační (Gspтnli, Rolli) nebo reprodukční (Töffi). Za dvojtečkou je
uvedeno vysvětlení podle Variantenwörterbuch 2004 a Halfarová 2014:27-2Ř (p eklad T.K.)Ľ za
znakem p ibližné shody ≈ jsou ekvivalenty v německé (D) a/nebo rakouské (A) němčině.
Beizli:
hostinec nižší kategorie ≈ Kneipe (D), Beisel (A)
Biberli:
perníčky s mandlovou náplní (východošvýcarská specialita)
Cüpli
pohár šampaňského
Gspтnli: kamarád (u dětí)
Güggeli: pečené nebo grilované ku e ≈ Brathuhn (D), Brathendl (A)
Leckerli: obecně (i všeněmecky) „pamlsek“ ≈ Zuckerl (A); běžně však malý kvadratický
perníčekĽ p evážně ve spojení Basler Leckerli
Mistkratzerli: synonymum Güggeli ≈ Grillhтhnchen (D), Grillhendl (A)
Mutschli: žemle ≈ Brötchen (D), Semmel (A); sýr
Plтttli:
1. kachlička (na podlahu) nebo obklad na zeď ≈ Fließe (D, A)
2. studené jídlo podávané na prkně ≈ Bretteljause (A). V D pravděpodobně nemá
p ímý ekvivalent.
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vozík většinou jen s lidským pohonem (≈ kпrК, kotouč/kolečko), ≈ Schubkarre
(D), Scheibtruhe (A)
Schöggeli (Schoggi): čokoláda v pevné formě (tabulkaĽ tyčinka)
Töffli
moped ≈ Mofa, Moped (D, A)
Wтdli:
noha (většinou) zví ete. Pokud se jedná o označení jídla (pečené koleno) ≈
Eisbein (D), Stelze (A)
Rolli

Doložených protějšků v češtině z korpusu InterCorp de-cs (verze 7) není mnoho (srov.
Halfarová 2014:43). U dokladů je uveden i zdrojový text
Blüemli
≈ kvъtek (Hesse: Petr Camenzind)
(zehn Schаeizer) Frтnkli
≈ (deset švýcКrských) frКntъků (Grass: Jako rak)
Leckerli
≈ sladkosti, pКmlsek, mňКmkК (Viewegh: P ъpКd nevěrnц
Klпrв; Subtitles)
Miuchmтuchterli
≈ jazykolamy (Dürrenmatt: Podez enъ)
Pflümli
≈ slivovičkК (Grass: Mц stoletъ)
Schiffli
≈ lodičkК (Hesse: Petr Camenzind)
Schmutzli
≈ Schmutzli (PressEurop (publicistika))
Schuhputzerli
≈ čistič Лot (Canetti: ZКchrпněný jКzвk)
kein Weggli und kein Rтppli ≈ Кni desetnъk, Кni hКlъ (Dürrenmatt: Podez enъ)
Funkce těchto helvetismů je různá. Vedle deminutivní (u švýcarských nebo ve Švýcarsku
žijících autorů ‒ CanettiĽ DürrenmattĽ Hesse) mají funkci čistě deminutivní. Pokud jsou užity
u autorů z jiné německy mluvící oblasti nebo v p ekladuĽ pak mají funkci ještě „regionálně
pragmatickou“: obsahují konotaci švýcarského prost edí. P íklad Leckerli lze považovat
nejspíš za důkaz tohoĽ že se tvar dostal do všeněmeckého úzu. (Vieweghův p eklad vyšel ve
Vídni.)

1.2.7 Varianty s -erl a -li
Existuje ada rakouských a švýcarských deminutiv nebo kvazideminutiv od shodného
(všeněmeckého) základu. Ve standardu obou variet (doklady z korpusů DeReko 2014) jsou
tyto tvary:
Základ
Bank
Blume
Korb
Leber
Mann
Pack(en)
Rippe
Sack
Stern
Stube
Stück

austriacismus
Bankerl
Blumerl
KörЛerl
Lebrl
Mannderl
Packerl
Ripperl
Sackerl
Sternderl
StüЛerl
Stückerl

helvetismus
Bтnkli
Bümli
KörЛli
Leberli
Mannli
Pтckli
Rippli
Sтckli
Sternli
StüЛli
Stückli

Poznámka

v obou jídloĽ tvar s -chen doložen jen v CH

jídlo

většinou součást propria

Tabulka 65: Regionální deminutiva od shodných základů
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Vedle těchto tvarů regionálních se v rakouských a švýcarských textech vyskytují i
všeněmecké tvary deminutiv od uvedených základů s -chen nebo -lein (mimo Leber, od toho
se zjevně sufixem -chen ani -lein deminutivum běžně netvo í). Jelikož se jedná o texty psanéĽ
často celoněmecké tvary p evažují.
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1.2.8 Sufix -i
U slov končících na -i se k íží abreviace s derivací. K rešerši byla použita primárně data
korpusu InterCorp de-cs (verze 7). Teprve až jednotlivé lexémy mohly být zkontrolovány na
datech korpusu DeReKo (2014)Ľ protože dotaz na sufix -i nebo na všechny tvary končící na -i
v manažeru COSMAS II možný není (důvody srov. Káňa 2014:203).
V korpusu InterCorp de-cs (verze 7) je něco málo p es ř.000 různých tvarů německých
substantiv končících na -i. Ručně odfiltrována musela být:
a) substantiva zakončená na diftongy -ei a -ai typu Kanzlei, Partei, Gechrei, Kai, Lakai;
b) cizí slova končící na -i (nap . Taxi, Haiti, degli, Tsunami);
c) jména - většinou hypokoristika typu Heli, Seppi, Wolfi;
d) názvy měsíců Juni, Juli72 a jiné zde nesledované tvary.
Zbytek jsou deminutiva se sufixem -i (ta jsou uvedena dál) nebo slova vzniklá jako zkratkyĽ u
nichž je -i součástí kmene nezkráceného slova:
A[us]zubi[ldende/r]
Lolli[pop]
Spasti[ker/in]
Deli[katessenladen]
Mini[aturt]
Spezi[Кlist/Кlitтt]
Heli[kopter]
Navi[gКtionsgerтt]
Spu[ren]si[cherung]
Kanari[envogel]
Nazi[onalsozialist]
Sta[ts]si[cherheit]
Kombi[nationskraftwagen]
Promi[nente Person]
Uni[versitтt]
Krimi[nalroman]
Sozi[alist]
Výjimka je RabbiĽ což je základĽ tvar Rabbiner rozší ený integračním sufixem -er.
Uvedená zkrácená slova jsou (částečně) hovorováĽ nejsou to však pravá deminutiva. Vedle
nich stojí skupina (často zkrácených) slov nebo výrazůĽ jež p ijímají sufix -iĽ ta se blíží
pravým deminutivům.
Affi
← Affe
Ami
← Amerikaner/in
Kuli
← Kugel(schreiber)
Muli
← Maulesel
Multikulti
← MultikuturКlitтt
Ossi
← Ostdeutsche/r
Profi
← Professional
Pulli
← Pullover
Rolli
← Rollstuhl/Rollkragenpullover/Rollwagen (CH)
Rösti
← geröstete KКrtoffel (CH)
Schani
← Jean (A)
Trabi/Trabbi ← Trabant (p evládá psaní s jedním b)
Tussi
← Thusnelda (ženské jméno)
Vati
← Vater
Wessi
← Westdeutsche/r
Některé tyto tvary v jazyce etablovaly natolikĽ že se jako hovorové nebo deminutivní už
nevnímají (Kuli, Muli, Pulli, Rösti).

72

V absolutním počtu tvo í názvy těchto měsíců nejpočetnější skupinu slov zakončených na -i.

347

V oblasti alemanských dialektů se i do běžného úzu dostává množství slov se sufixem -iĽ která
mohou být odvozena od základu a splývají s alemanským sufixem -li: Kerli, Muli, Rolli.
Blízkost k deminutivům dokládají i některé protějšky v češtině:
n mecky
česky
Ami
≈ AmeričКn, Amъk
Lolli
≈ lъzпtko
Pulli
≈ svetr, svet ъk
Trabi
≈ trКЛъk
Někdy s deminutivy sdílí (jen) expresivitu:
n mecky
česky
Ossi/Wessi ≈ výchoďпk/zпpКďпk
Spasti
≈ idiot, kretцn, ЛlЛecĽ jako oslovení také držko, hКjzle
Tussi
≈
buchtК, kočkК, ženskп, kurvК
Často jsou tato slova jen nositeli hovorovosti (1):
(1)

DКß grКde immer die fleißigsten PuffЛesucher den eifersüchtigen Heini mКrkieren müssen - das is doch
zum Lachen!
Že nejvíc žпrlej vždycky ty, co vymetou všecky bordely - to bв se člověk posmпl! (buchheim-ponorka)

Z translatologického pohledu se v (1) jedná o kompenzaci v místě a druhu (srov.
Hervey/Higgins (1992:35-3ř) a Káňa (1řř3))Ľ kde je hovorový výraz nahrazen jinými druhy
hovorovosti (p edevším tedy morfologicky koncovkou).

1.2.8.1 Deminutiva se sufixem -i
Mezi německými substantivy končícími na -i tvo í deminutiva nevelkou skupinu. V seznamu
jsou uvedena pouze deminutiva od nezkrácených slov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bauchi
Bubi/Buubi
Burschi
Fischi
Fotzi
Gassi
Hasi
Hausi
Hirni

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hosi
Kтppi
Keksi
Kerli
Lumpi
Mami/Mammi
Mausi
Menschi
Mutti

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Omi/Omsi
Opi
Papi/ Pappi
Peitschi
Püppi
Schatzi
Schweinli
Tom(m)i/Tommy

Pokud je deminutivum vytvo eno od slova končícího na samohlásku -e nebo -a, pak se tato
vypouští: GКsse → GКssi, HКse → HКsi, OmК → Omi, PКpК → PКp(p)i, Puppe → Püpppi.
Ke zdvojení souhlásky může dochází u Mammi, Pappi a Tommi ( ≈Amъk).

Poznámky k deminutivům s -i
1ě P ehlásky
Umlaut je jen u Kтppi (← KКppe) a Püppi (← Puppe)Ľ možná protoĽ že Puppi se občas
vyskytuje jako familiární označení muže. České protějšky jsou různé: hošek (Remarque: T i
kКmКrпdi), Pupъk (Konsalik: Eбtпze), Puppi (Bachmann[ová]: Povъdkв)
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2) Dublety
Deminutiva od Mama jsou Mami, Mammi. Z kontrastivního pohledu se zdáĽ že by se mohlo
jednat o „stupňování“ deminuce. MКmi ≈ mпmК, mКmkК, mКtkК; MКmmi ≈ mКminkК,
mКmičkК. Tvar s dvěma -mm- je méně častý. V deminutivu Mutti je nahrazeno koncové -er
sufixem -i.
Podobné „stupňování“ lze sledovat i u dvojice Papi, Pappi: Papi ≈ spíš tпtК, ale i tatъnek;
Pappi ≈ častěji tКtъnekĽ méně často tпtК. Tvar s dvěma -pp- je méně častý.
Omi/Omsi: Tvar rozší ený o -s- je méně častý a žoviálnější (2)
(2)

Die Omsi kichert.
Bпbrle se směje. (Viewegh: ZКpisovКtele otcovskц lпskв)

Tvar Schweinli je vlastně deminutivum druhého stupně: Schаein → Schаein(d)l →
Schweinli.
V češtině slovům v seznamu většinou odpovídá deminutivumĽ výjimečně jiné expresivum
(nap . Hirni ≈ pitomec, Omsi ≈ ЛпЛrle).

1.2.8.2 Kvazideminutiva s -i
Neprůhledně vytvo ena jsou:

Futzi/Fuzzi údajně podle stejnojmenné postavy v jednom americkém westernovém
filmu (DUDEN - Universalwörterbuch 2006)
Gspusi
z it. sponsa („Braut“)
Heini
z propria Heinrich; česky ≈ podivъn, chlКp
Muschi
od Möse
Pussi
snad vypůjčený vulgarismus z angličtiny (pussy)
Scholli
z fr. joli! (interjekce: „hübsch“); jen ve vazbě mein lieber Scholli ≈
pКnenko skпkКvп, člověče!

Kvalifikátory
Jako derogativní kvalifikátory si v němčině konkurují tvary Heini a Futzi/Fuzzi. Více
kompozit má základ Heini.
-heini
Fernsehheini, Hallelujaheini, Kaugummiheini, Ordnungsheini, Psychoheini, Reichsheini,
Rennfahrerheini, Servierheini, Schutz-Heini, Stabsheini, Stahlhelmheini, Talentheini,
Tanzkapellen-Heini, Telefonheini, Turnheini, Versicherungs-Heini, Verwaltungsheini,
Waldheini, Zwiebackheini. Celkem 19.
-fuzzi
Aktienfuzzi, Computerfuzzi, Deputy-Fuzzi, Fotofuzzi, Kettenfuzzi, Kirchen-Fuzzi,Telefonfutzi,
Versicherungsfuzzi, Zeitungsfuzzi. Celkem 9.
Protějšky v češtině tvo í škálu od simplicií (vesměs expresiva p ъpКd, poserК)Ľ p es kompozita
(žvejkКčkožrout) až po kvazideminutiva (pisпlek).
německy
Heini
≈
Fuzzi

≈

česky
p ъpКd, žvejkКčkožrout (Kaugumiheini), fridolъn, poserК (Stabsheini),
pisпlek (Fernsehheini)
pisпlek (Zeitugsfuzzi), pКňпc z úvěrovц společnosti (Versicherungsfuzzi)
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Vedle výš uvedených a bez znalosti etymologie neprůhledných slov existuje ještě ada
motivovaných derivátů se sufixem -iĽ která tvo í následující kategorie (české protějšky jsou
podle korpusu InterCorp de-cs, verze 7):
a) Desubstantiva:
německy
česky
Guffti
≈ ti nКd hroЛem, holkв v černým, zпhroЛnъ pпrtв (Grufti-Party). P eklady
(vesměs z němčiny) nejsou p íliš výstižné. Jako ekvivalent se nabízí
(alespoň pro jeden z významů) nap . rКkvпči (doloženo několikrát
v korpusu SYN 2014).
Knasti
≈ (chybí doklady)Ľ česky snad nejvýstižněji mukl
Schleimi ≈ obluda, srab
b) Deadjektiva:
n mecky
Blondi
≈
Dummi
≈
Fetti
≈
Schwuli
≈

česky
bloncka
(většinou v oslovení) hlupпčku, tupče!, ЛlЛče!
tlus och, touštъk
teplouš, ЛuzerКnt, Лuzъk, ЛuznК, gayboy

c) Deverbativa
n mecky
Bussi ← busse(r)ln
Knacki ← knacken (hovorově „odsoudit“)
Schnucki ← schnuckeln, nuckeln
Stinki ← stinken

≈
≈
≈
≈

česky
pusinka
kriminпlnъk, mukl, trestКnec
(většinou v oslovení) lпskulinko
smrКďošek, smКrdlКvkК

d) Substantivizované interjekce
Pipi, Pipsi, Schischli, BКЛвpipi, Tschüssi
Okasionální tvary jsou Pipsi, Schischli. Běžná jsou Pipi ve verbonominální vazbě pipi machen
a Tschüssi.
n mecky
česky
Pipi (machen) ≈ čůrКt, lulКt, vвvenčit se
Tschüssi
≈ čКu, zКtъm, pК, nКzdпrek, Кhoooj, nКshle
K výše uvedeným p ipadají ještě zakončení na -ie (těch je v němčině celkem p es Ř.000).
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Deriváty se sufixem -ie jsou:
n mecky
česky
Aussie
≈ AustrКlКn, AustrКlпk
Fickie-fickie ≈ šukв šukв
Groupie
≈ fКndК, fКnoušek
Gruftie
≈ nКd hroЛem, holkв v černým (varianta ke Grufti)
Hippie
≈ hipъk
Junkie
≈ fe пk
Lordie
≈ Lordъk
Messie
≈ Лordelп
Oldie
≈ stКrп pъsničkК
Softie
≈ měkkej, něžnej medvъdek, měkotК, fňuknК
Speckie
≈ tlustп krпvК
Sweetie
≈ (p edevším v oslovení) srdъčko, Лroučku, zlКtъčko, zlКto
Teenie
≈ čtrnпctkК, mКturКntkК, dvКcъtkК, puЛer КčkК (většinou dívka)
Tussie
≈ ženskп, holkК - snaha o "zmodernění" anglickým sufixem -ie
Walkie
≈ vвsъlКčkК
Zajímavé jsou p edevším kvazianglicizmy Fickie, Speckie, Tussie a Gruftie mající německé
základy Fick(en), Speck, Gruft; dále Messie utvo ené v němčině uměle z anglického mess a
sufixu -ie. V anglický výraz neexistujeĽ odpovídá mu compulsive hoarder, scrooge; česky
snad nejvýstižněji Лordelп .

1.2.8.3 Rod slov se sufixem -i
U zkrácených slov se rod vždy ídí rodem úplné formy slova (srov. také Meyer 1řŘř:46).
P íslušnost k rodu je však poněkud složitější než naznačuje Duden-Grammatik (2005:741),
totiž že ctí rod základuĽ resp. p irozený rod. Korpusové rešerše však ukazujíĽ že tamĽ kde je
derivační sufix -i z etelnýĽ je substantivum většinou rodu st edního: Buchi, Bubi, Burschi,
Gspusi, Hasi, Hausi aj. Rod p irozený se sice uplatňuje často (Mami, Papi, Omi, Tommy),
nikoliv výhradně. U některých označení osob rod kolísá a mívá pragmatický význam.
(3)

Ich bin auch nicht Tom Jones, sondern der brave Burschi von nebenan

(4)

ЛleiЛt von ihnen üЛerhКupt niб üЛrig Кls ein тngstliches Burschi, das Eindruck machen will

(5)

Dieses liebe Burschi Лтckt stтndig seine Buchteln und kritzelt auf seine Zettel

Domnívám seĽ že když je zdůrazněna malostĽ milostĽ inklinuje se k rodu st ednímu (4)Ľ (5).
Pokud je znak p irozeného rodu silnější (3) uplatňuje se rod p irozený (zde maskulinum).
Slova na -ie mají většinou rod p irozený.
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. . . Frekvence a sémantika
Většinou se jedná o (familiární) označení osobĽ často v oslovení: Bubi, Burschi, Hasi, Hirni,
Kerli, MКusi, MКmi/MКmmi, Menschi, Mutti, Omi/Omsi, Opi, PКpi/ PКppi, Püppi, SchКtzi,
Schweinli nebo zví at (Lumpi). Zde se stírá rozdíl mezi apelativem a propriem.
Další kategorie jsou označení části t la (Bauchi, FotziĽ nedoloženéĽ ale známé Hanti, Haxi),
oblečení (Hosi, Kтppi) a stavby (Hausi), k nimž v širším smyslu pat í i GassiĽ p edevším
však ve vazbě Gassi gehenĽ kde nemá pragmatickou funkci (idiomatizováno).
Mimo Mammi, Papi, Omi a Schatzi mají v psaných textech slabou frekvenci. V mluvené
němčině má však tento sufix širokou distribuciĽ jak dokazuje jeden z p íkladů ústní lidové
slovesnosti:
Punkti, Punkti, Beistrich, Strich ‒
‒ ist das nicht ein Modgesicht?
Hanti, Hanti, Haxi, Haxi ‒
‒ fertig ist der Wiener-Maxi.
Sufix -i tedy p istupuje ochotně jak k apelativůmĽ tak k propriím a jeho distribuce je více
méně neomezená v eči s dětmi nebo domácími mazlíčky.
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1.2.9 Sufix -le
Mezi deminutivními sufixy se také často uvádí -le (Wrede 1908:112; Duden-Grammatik
2005:740, Fleischer et al 2012:234). V InterCorpu de-cs (verze 7) je Ř.366 různých
substantivních lemmat končících na -le. Z nich je pravých deminutiv jen málo.

1.2.9.1 Deminutiva se sufixem -le
1.
2.

Bтsle
Hтusle

3.
4.

Kasperle
Kerle

5.
6.

Menschele
Wegle

Vesměs se jedná o modifikaceĽ které mají silnou ná ečníĽ regionální konotaci (jihozápad
NěmeckaĽ Švábsko). Na rozdíl od -erl a -li se však švábština jako samostatná varieta němčiny
neetablovala. V češtině jim často odpovídá deminutivum.
n mecky
česky
≈ sest enkК
Bтsle
≈ chКlúpК, ЛКrпček
Hтusle
≈ Hurvъnek (Škvorecký), Kasperl (Kohout hvězdná hod.)
Kasperle
Kerle (většinou v kompozitu) ≈ chlКp, ničemК
≈ chudinka (malп) (Simmel), človъček,
Menschele
≈ cestičkК (jen v pъsničce)
Wegle

Fleischer (2012:234) k deminutivům s -le píše:

„Okkasionell werden expressivitätssteigernd enzelne oberdeutsche Bildungen auf -le in Publizistik und
Beletristik verwendet: Heimat. Zuahusesein […] Hтusle und Lтndle (Sonntag 1989); usuell geworden
sind HтuselЛКuer/HтusleЛКuer. Lтndle verzeichnet Dudenband 1 (200řĽ 670) als ‚landsch[aftliche]
Bez[eichnung] für Baden-Württemberg od[er] Vorarlberg’“.

Pokud se Lтndle užívá ve skutečně deminutivním významu, pak je to velice z ídkavé.
Korpuse DeReKo (2015) je p es 15.000 dokladů a kookurenční analýza potvrzujeĽ že se jedná
výhradně o označení Vorarlberska a Bádenska-Württemberska. V tomto kontextu se tedy
nejedná o pravé deminutivum (viz dál). Také jiné deriváty s -le mohou být použity jako
signály dialektu nebo dokonce jiné eči (1):
(1)

gКnz plötzlich und unerаКrtet und von einer Sekunde Кuf die Кndere üЛerkКm es ihn, Кusgerechnet
unter dem Bild der Muttergottes: unser Hтusle, Ferdchen, Muhkuh, Felt, Pfluk, Foier, Soldatski, warf
er in Кller Kürze offensichtlich die gesКmte FКmiliengeschichte Кus und fiel in einem rКsputinschen
Krampf auf die Erde...
zcelК nпhle К znenКdпnъ К v okКmihu ho to popКdlo zrovnК pod oЛrКzem Bohorodičkв: nпšК chКlůpК,
kяnik, kКrпvК, polje, pluggв, ogeň, soldпti, vвchrlil ze seЛe z ejmě v kostce rodinnou historii К pКdnul v
jurodivý k eči.. (Topol: Sestra)

Pro moderní p eklady sáhla p ekladatelka docela netypicky k regionálnímu tvaru. Ovšem
v kontextu p evodu ostatních rusismů je z ejmý záměr textu: naznačitĽ že mluvčího mate ština
je jiná než jazykĽ kterým jinak v díle mluví.
Ostatní uvedené tvary splňují všechny podmínky deminutiv.
Kerle se vyskytuje p edevším v kompozitech (2), (3).
(2)

Mistkerle!
Ten mizera
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Deminutiva od Kerl se sufixem -le jsou homonymní s plurálem základu (v korpusech se proto
hledají velice obtížně). Pokud bychom p ipustiliĽ že Kerle (v kompozitech) je deminutivum,
pak by se rýsovala škála funkcí podle determinantuĽ který je v těchto kompozitech
intenzifikátorem ( azeno od meliorativa po nejhrubší pejorativa):
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Prachtkerle
Teufelskerle
Lauskerle
Mistkerle
Saukerle
Aaskerle
Dreckskerle
Scheißkerle

pКšпk, chlКpпk
čertovský flКnďпk (Čapek), machr
uličnъk (Hašek: Švejk)
prevъt, ničemК, hКjzl, holomek (jen u p ekladu z češtiny)
sвčпk, osel, vůl, usoplenec, Лъdпk
mrcha (Čapek: VпlkК s mlokв a Waltari: Egвp Кn Sinuhet)
podělКnec, ničemК, mizerК, hКjzl, špъnК (Kundera), kurva
svině, ЛКstКrd, pКrchКnt, hКjzlъk, hКjzl, čurпk

Dokonce se může použít v augmentativním významu (3):
(3)

... als wir beide mit dem Korb direkt unter den Fenstern des Hegers, Herrn Novosad, diese Riesenkerle
von Forellen gefangen hatten....
kdвž jsme lovili do koše (...) p ъmo pod oknв pКnК hКjnцho NovosКdК, kde jsou největší mackové
pstruzi. (Filip: CestК ke h Лitovu)

Paralelní texty jsou p eklady jak z němčiny do češtinyĽ tak i naopak. Jedná-li se o p eklad
z češtiny (nebo jiného jazyka)Ľ pak je Kerle spíš forma plurálu.
Deminutiva se sufixem -le mají jednoznačně regionální charakter a v textech fungují jako
markery kolokviality a/nebo venkovského prost edí. Jen z ídka bývají ve funkci (1).

1.2.9.2 Kvazideminutiva s -le
Od základu Land a Magd jsou diferencována Lтndle a Mтdle.
česky
Lтndle

≈

Mтdle

≈

n mecky
provincie (Presseurope)Ľ někdy (5) se tím podtrhuje kolokviálnost/regionální
charakter textu
holkК, holčičkК

Oba tvary vznikly jako deminutiva. V současnosti jimi však nejsou.
Lтndle označuje Vorarlbersko (4) nebo Bádenska-Württembersko (viz výš).
(4)

…, dass das regionale Bewusstsein, egal, ob Kultur- oder Nachrichtensendung, vom Burgenland bis
zum Lтndle stКrk Кusgeprтgt ist. (profil, 15.12.2008, S. 6: In DeReKo)

P íkladĽ kde by bylo deminutivem od Land, v dostupných korpusech není.
Mтdle nemá v současné němčině základ.
Uvedená deminutiva i kvazideminutiva transportují vedle svých základních funkcí také
kolokviální a regionální konotace.
(5)

…Кus den Кlten Zeiten der LutschКnerkriege, die Gene meiner Urmutter, die sich аКhrscheinlich dicht
beim Altvater Čech hielt, Кls dessen Auge Кuf dКs Lтndle hier fiel ... ich habe helle, ganz typisch
slawische Haare ...
...ze stКrejch doЛ luckejch vпlek, tв genв mý prКprКmпmв co se drželК Кsi hned u prКprКotce ČechК,
kdвž si to tu vвЛrКl... mпm světlý úplně tвpický slovКnský vlКsв...

Také doklad (5) je z Topolova románu Sestra. Jeho německý p eklad vyšel v Berlíně a má
celoněmeckou působnost.
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1.2.10 Sufix -ke
Jen okrajově se vedle jihoněmeckého deminutivního sufixu -le z ídka uvádí také
severoněmecký sufix -ke (Fleischer et al. 2012:232)Ľ který má původ snad ve vlámštině a plnil
mimo jiných také deminutivní funkci. Sufix je rozpoznatelný jen etymologickým rozborem.
V korpusu InterCorp 7 je zastoupen nejčastěji (do abs. frekvence 5) u slov Molke (vlastně
Gemolkenes ≈ sвrovпtkК), Borke (snad od barsch), Rabauke (původně od reiben) jako sufix
mutační.
Deminutivní funkci mohl plnit u p íjmení Wutke, Riemke, Jahnke. V současném systému
standardní němčiny nemá smysl o něm jako o deminutivním prost edku uvažovat.

1.2.11 Sufixy -ine, -ette, -it
Mezi okrajové deminutivní sufixy (podle Fleischer et al. 2012:234) pat í též -ine, -ette, -it.
Z nich jen sufix -ette tvo í jedno pravé deminutivum se signifikantnější frekvencí.

1.2.12.1 Deminutivum se sufixem -ette
1.

Statuette

Deminutivní funkci tohoto slova potvrzují protějšky v češtině:
n mecky
česky
Statue
≈ socha
Statuette ≈ soškК
Ostatní tvary končící na -ine a -ette nejsou deminutiva:
-ine: Violine, Sonatine
-ette: Zigarette, Diskette, Klarinette, Rosette, Statuette, Amorette
Uvedena jsou všechna slova v korpusu InterCorp 7 cs-de (verze 7) od nejčastějšího do
absolutní frekvence 5. Jedná se pouze o historické derivátyĽ ze současného pohledu to jsou
simplicia.
Fleischer et al (2012:234) ještě uvádějí jako deminutivní sufixy -it: Meteorit a -elle: Novelle,
Bagetelle, Frikadelle s dodatkemĽ že slova nejsou synchronně analyzovatelná.

1.2.13 Sufix -ling
Sufix -ling se jako vysloveně deminutivní neuvádí. Fleischer et al. (2012) deriváty s -ling
popisují jako transpoziční (mutační)Ľ p edevším jako nositele vlastností. U desubstantiv
(Fleischer et al. 2012:217) upozorňují na často pejorativní konotaci. Tím by se deriváty
se sufixem -ling od některých deminutiv utvo ených jinýmiĽ jednoznačně deminutivními
sufixy nelišily. Pejorace je jedna z funkcí deminutiv (srov. nap . Klimaszewska 1řŘ3:11).
Slova utvo ená -ling však nesplňují víc podmínekĽ aby mohla být považována za deminutivní.
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V Korpuse DeReKo je kolem 45 tisíc tvarů končících na -lingĽ mezi nejfrekventovanější
z nich pat í:
Ankömmling
Bückling
Dтumling
Eindringling
Erdling
Erstling
Fтustling
Feigling
Fiesling
Findling
Flüchtling
Fremdling
Frischling
Günstling
Hтftling
Halbling
Hтuptling
Höfling

Jüngling
Keimling
Lehrling
Liebling
Lüstling
Mischling
Naivling
Neuling
Perversling
Pflegling
Prüfling
Rohling
Sтmling
Sтugling
Setzling
Schтdling
Schmetterling
Schößling

Schreiberling
Schützling
Schатchling
Sonderling
Sperling
Sprössling
Steckling
Stichling
Strтfling
Weichling
Weßling
Widerling
Wildling
Winzling
Wüstling
Zögling

Srovnání některých těchto slov s jejich českými protějšky naznačujeĽ že se jedná o výrazy
deminutivům velice blízké.
n mecky
česky
Dтumling
≈ pКleček
Dichterling
≈ (ňпkej) Лпsnъk
Erdling
≈ pozemš Кn, lidstvo, kluk pozemskп
Feigling
≈ zЛКЛělec, srКЛ, strКšpвtel
Fiesling
≈ hКjzlъk
Günstling
≈ milпček osudu
Jüngling
≈ mlКdъk, vвzпЛlъk
Liebling
≈ milпček
NeuКnkömmling
≈ novпček
Sтugling
≈ kojenec, droЛeček
Schmetterling
≈ motýlek, Лělпsek
Schönling
≈ hezounek
Schößling
≈ odnož, semenпček, úponek
Schreiberling
≈ pisпlek
Schатchling
≈ slКЛoch, lКzКr, zЛКЛělec, pпpěrkК, tintъtko
Spröss/ßling
≈ potomek, rКtolest, sвnпtor, sвnek, sprКtek
Weißling/Kohlаeißling ≈ Лělпsek
Winzling
≈ droЛeček
Wölfling
≈ kпčК (hra); vlček etiopský
Zögling
≈ chovКnec, svě enec
Většina je odvozena od slov jiného slovního druhu.
Deadjektiva: feige → Feigling, fies → Fiesling, jung → Jüngling, lieЛ → Liebling, neu →
Neuling, pervers → Perversling, schwach → Schwтchling, аild → Wildling, winzig →
Winzling.
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Deverbativa: ankommen → Ankömling, sich Лücken → Bückling, eindringen →
Eindringling, flüchten → Flüchtling, prüfen → Prüfling, setzen → Setzling, strafen →
Strтfling, ziehen → Zögling.
Tato slova za typická deminutiva považovat nelzeĽ neboť nemají substantivní základ.
Desubstantiv je relativně méně:
DКumen → DтumlingĽ č. ≈ PКleček ‒ pohádková bytostĽ zde by se dalo uvažovat o deminuci.
FКust → FтustlingĽ č. ≈ pКlčпkв ‒ sufix má specifikační funkci.
Erde → Erdling (obyvatelské jméno)
Schreiber → Schreiberling, č. pisпlek ‒ funkcí podobná některým deminutivům
Wolf → Wölfling ≈ 1. kпčК (dětská hra) p enesený významĽ od základu Wolf se diferencovalo;
2. vlček etiopský: v tomto významu je -ling sufix specifikační.
Ani tyto deriváty nelze z většiny považovat za pravá deminutivaĽ protože:
a) derivát základ nemodifikujeĽ -ling je spíš specifikační sufix (Faus → Fтustling);
b) základ a derivát nepat í do stejného sémantického pole (Erde → Erdling).
Nejblíž deminutivu jsou Dтumling a Schreiberling.
S jistotou lze íctĽ že sufix -ling většinou p idává základu p edevším expresivní rysĽ tedy
pozitivní (1) nebo negativní (2) konotaci.
(1)

»HКllo Erdlingť HКst du nicht Hunger, Kleinerť« sКgte ZКphods Stimme.
"Hej ty tam," ozvКl se ZКfodův hlКs, "mпš hlКd ty kluku pozemskп?" (Adams: StopК ův průvodce…)

(2)

Ich аill WeihnКchten nicht mit Frтulein Müsli SelЛstmord und ihrem Sprössling verbringen.
Ne, nechci strпvit vпnoce s pКnъ seЛevrКžednou К jejъm smradem. (subtitles)

V zásadě má sufix -ling podobnou funkci jako české sufixy deminutivníĽ které mají i jiné
funkceĽ nap . mutační (srov. -oušek, -пsek). Rozdíl je snad jen v tomĽ že -ling primárně nemá
funkci umenšovací.
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B. Kombinované sufixy
Částečně jsou v odborné literatu e zmiňovány (Fleischer et al 2012:233Ľ Erben 2006:ř4)
rozší ené deminutivní sufixy. Nejčastěji se uvádí -elchen (s variantou -erchen) Büchelchen,
Blümelchen, Sтchelchen (Fleischer et al. 2012:234)Ľ které auto i citují z díla J.W.Goetha. Zdá
seĽ že v současné němčině je kombinací víc a dokladů je také několikĽ byť se všechna
doložená slova svojí frekvencí blíží okasionalismům. Od všech následně uvedených tvarů
jsou doloženy alespoň dva doklady ve dvou různých textech.

1.2.14 Sufix -elchen
Zakončení -elchen je možné považovat buď za samostatný sufix (bez další segmentace) nap .
Auge → иugelchen, Ding → Dingelchen, Junge → Jüngelchen, SКche → Sтchelchen, nebo
za aglutinaci sufixů -el a -chen: Brücke → Brückel → Brückelchen; Bund → Bündel →
BündelchenĽ (†Magd →) Mтdel → Mтdelchen aj.

1.2.14.1 Deminutiva se sufixem -elchen
1.
2.
3.
4.
5.

иugelchen
Brückelchen
Bündelchen
Büschelchen
Dingelchen

6.
7.
8.
9.
10.

Jüngelchen
Krümelchen
Mтdelchen
Sтchelchen
Sтchelchen

11. Stückelchen
12. Wтgelchen
13. Zipfelchen

Slova jsou doložena v korpuse DeReKo (2015). V korpuse InterCorp de-cs (verze 7) pak jen
ta z nichĽ u nichž je uveden český protějšek.
n mecky
иugelchen
Brückelchen
Bündelchen
Büschelchen
Dingelchen
Jüngelchen
Jüngelchen
Krümelchen
Mтdelchen
Sтchelchen
Sтchelchen
Stückelchen
Wтgelchen
Wтgelchen
Zipfelchen

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

česky
uzlъček, kluЛъčko
chumпček, chomпček, chomпč
ozdoЛК, věcička
chlКpeček, mlКdъček
droЛeček, ЛoЛeček
holčičkК, děvčпtko, děvenkК
věcičkК, serepetičkК, p ъpКdeček
vozъk, vozъček, kočпrek
cъpek, cъpeček

Jsou zde uvedena i deminutiva s -chen utvo ená od základů končících na -el: Bündelchen,
Büschelchen, Krümelchen, Mтdelchen, Zipfelchen. Tyto základy jsou samy na hranici
deminutiva a nedeminutiva (viz sufix -el).
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Dingelchen, Jüngelchen, Sтchelchen formálně p edstavují deminutiva 2. stupně. Od Ding je
doloženo Dingchen s velmi slabou frekvencí; Junge má deminutivum Jüngchen/Jongchen.
K Sache deminutivum *Sтchchen neexistujeĽ je to tedy deminutivum tvarem 2. stupněĽ ale
významem 1. stupněĽ podobně jako v češtině nap . městečko od město (chybí *městko).
Uvedená deminutiva se také vyskytují jako báze kompozit. Nejvíc kompozit je s -атgelchen
(celkem p es 400 různýchĽ nejčastější jsou: EinkКufsатgelchen, Leiterатgelchen,
Handwтgelchen, Gehатgelchen, Rollатgelchen, Golfатgelchen, Elektroатgelchen,
Hozатgelchen, TrКnsportатgelchen); dál Jüngelchen (40 různých kompozit) a Brückelchen
(30 různých kompozit).
Varianty s -erchen jsou uvedeny u prostého sufixu -chenĽ protože splývají buď s plurálem
(Kinderchen)Ľ nebo mohou být považovány za odvozeniny od deadjektiva (Dummerchen).

1.2.15 Sufix -ilein
Rozší ený deminutivní sufix -ilein se neuvádí. V korpuse DeReKo (2015) je celkem 310
forem končících na -ilein, deminutiva jsou jen tato:

1.2.15.1 Deminutiva se sufixem -ilein
1.
2.
3.
4.
5.

Bubilein
Hasilein
Herzilein
Hundilein
Katzilein

6.
7.
8.
9.
10.

Mamilein
Mausilein
Mi(e)tzilen
Muttilein
Omilein

11.
12.
13.
14.

Opilein
Papilein
Papilein
Schatzilein

U některých z nich lze doložit i české protějšky.
česky
n mecky
Hasilein
Herzilein
Hundilein
Mamilein
Mausilein
Mi(e)tzilen, Katzilein
≈
kočičkК
Muttilein, Mamilein
≈
mami (jen v oslovení)
Omilein
Opilein
≈
veterпn
Papilein
Papilein
≈
tК uldК73
Schatzilein
≈
zlКtъčko
České protějšky jsou jen u dokladůĽ které jsou v korpuse InterCorp de-cs (verze 7).

73

Na -ulda v češtině končí dál jen šikuldК (a šuldК končící na -da).
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Sufix se velmi často používá jako hypokoristickýĽ p edevším v oslovení. V korpuse DeReKo
(2015) je kolem 50 různých jmen se sufixem -ilein, v InterCorpu de-cs jen tato:
česky
n mecky
Janilein
≈
Jani
Puppilein
≈
BoЛečku, kočičko
Schorschilein ≈
Šoršъčku
Jejich výskyt je omezen většinou na jeden text.

1.2.16 Sufix -ichen
V největším korpuse němčiny (DeReKo 2015) je doloženo pouze jedno deminutivum s tímto
zakončením.
1.

Mammichen

V psaných textech je toto slovo velmi slabě zastoupeno.
(1)

Bei der folgenden Schwangerschaft erlitt sie eine Fehlgeburt und starb bald darauf an einer
Zuckerkrankheit. Den Buben, die aufs Land geschickt worden waren, sagte der Vater dann nur:
«Mammichen ist jetzt in den Himmel gekommen.» (NZZ am Sonntag, 06.03.2011, S. 65.)

Používá se p edevším v mluvené ečiĽ z praxe vímĽ že se nejedná o okasionalismus. Z dokladů
však nelze usoudit jeho regionální distribuci: (1) je ze švýcarských novin.

1.2.17 Sufix -leinchen
Kombinace obou „základních“ sufixů -leinchen je v korpuse DeReKo (2015) doložena u
několika málo slov. Všechna mají velmi slabou frekvenci (do 10 dokladůĽ čili pod 1‰
pMW/i.p.m). Jedná se o jednoznačná deminutiva.

1.2.17.1 Deminutivum se sufixem -leinchen
1.
2.

Büchleinchen
Hтus(e)leinchen

3.
4.

Muttileinchen
Omaleinchen

5.

Papileinchen

Všechny tvary jsou doložena alespoň ve dvou různých textech. Vedle těchto najdeme
v korpuse DeReKo (2015) hapaxy RepКrКtürleichen, Fehlerleinchen, Engelleinchen.
V DeReKo s nejčastějším výskytem i InterCorpu de-cs (verze 7) je také doklad
Frтuleinchen ≈
slečinkК
Jedná se však o prostý deminutivní sufix -chen p ipojený k Frтulein (původně deminutivumĽ
dnes simplex).

1.2.18 Sufix -chenlein
Opačná kombinace dvou nejčastějších německých sufixů deminutiv -chenlein je doložena jen
u propria Gritchenlein.
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Deminutiva se sufixy -leinchen, -chenlein a -ichen jsou možnáĽ ale zjevně okrajová.
V korpusech doložena nejsou.

. Rod německých substantivních deminutiv
V zásadě platíĽ že německá substantiva jsou rodu st edního (důvod popisuje nap . Dvo ák
1ř32). P irozený rod někdy p ebíjí rod gramatický. Z konfliktu p irozeného a gramatického
rodu mohou vznikat textové diskongruence
(1)

Wir machen gerade Aufnahmen hier um die Ecke in einem süßen AppКrtement, nette Leute, ein TopMтdel, aber sie ist neu, und da kann es schon mal ein Problemchen geben.

Běžně se však užívá p irozený rod u hypokoristik vytvo ených deminutivním sufixem.
(2)

Pankratius, Servatius, Bonifaz und die kalte Sopherl
die kalte Sopherl uns Лeglückenť
die Kalte Sopherl ertrтglich PКnkrКtius
die Лerühmte Sopherl vom Naschmarkt
und d`"Kalte Sopherl".Dann wird`s
die Лerühmte Sopherl,
die "nasse Sopherl" bevor, die

Typ (2) p evládá. MéněĽ ovšem nikoliv ojediněle se vyskytne i rod gramatický (3)Ľ (4):
(3)

Lieber verzichte ich, als dass mein Sopherl und der Fred Hunger leiden.

(4)

Das "kalte Sopherl" hatte das Schau-Eбerzieren Кnlтsslich des 50. GeЛurtstКgs der GКrde des
österreichischen Bundesheeres ein аenig verpatzt.

P íklad (3) je z německého (bavorského) textuĽ p íklad (4) z rakouskéhoĽ personifikace je
v něm potlačena. Zdá seĽ že knižnější (spisovnější) je ctění rodu gramatického p edevším u
celoněmeckých sufixů -chen a -lein. Regionální sufixy a mluvená eč obecně mají tendenci
zachovávat původní rod. Tento jev by měl být ale ještě doložen na větším množství dat.
Domnívám seĽ že zde mohou být i značné rozdíly regionální.
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2. Deminutiva adjektiv
. Systém deminutivních prostředků adjektiv
Nekonsekventně bývá mezi německými deminutivy zmiňován adjektivní (a zároveň
adverbiální) sufix -lich. Uvádí ho jako deminutivní nap . Fleischer et al. (2012:232). DudenGrammatik (2005:76ř) ho popisuje jako modifikační sufix adjektivĽ který p idává rys
p ibližnosti („nur annähernd“)Ľ menšího množství („ein wenig“). V podstatě tato
charakteristika funkci sufixu -lich celkem p esně vystihujeĽ srovnáme-li německá deadjektiva
s -lich s jejich českými protějšky.
Z korpusu InterCorp de-cs (verze 7) byla vytěžena všechna adjektiva končící na -lich (kolem
2.056 různých lemmat). Do seznamu byla za azena jen taĽ která mají adjektivní základ.
U všech jsou uvedeny české protějšky podle frekvence (od nejčastějšího sestupně). Pokud jim
v češtině odpovídá adjektivní deminutivumĽ je zvýrazněno tučným písmem.
n mecky
česky
тltlich
≈ postКršъ, stКrý, oЛstКrožnъ, stпrnoucъ (sta ičký jen 2x)
тrmlich
≈ uЛohý, chudý, chudoЛný, nuzný (Obecně vyšší styl oproti arm ≈ chudý.)
Лlтsslich
≈ poЛledlý, ЛezvýrКzný, vвЛledlý
Лlтulich
≈ nКmodrКlý, modrКvý
Лrтunlich
≈ nКhnědlý, snědý, hnědКvý, zКhnědlý
dтmlich
≈ hloupý, pitomý, ЛlЛý, zКtrКcený, stupidnъ
dicklich
≈ oЛtloustlý, ЛКculКtý, zКvКlitý
dümmlich
≈ p ihlouplý, hlupпcký, omezený
fтlschlich
≈ klКmný, zkreslený, fКlešný dojem (fтlschlicher Eindruck)
gтnzlich
≈ úplný, nКdoЛro, nКprostý, kompletnъ
gelblich
≈ nКžloutlý, žlutКvý, zКžloutlý
grтulich
≈ šedКvý, šedivý, šedoЛъlý (homonymum s grтulich ≈ hrůzný, děsivý)
grau-rötlich ≈ šedočervený
gröЛlich
≈ hruЛý
grünlich
≈ nКzelenКlý, zelenКvý, zelenkКvý
gütlich
≈ smъrný: p edevším v ustálených právnických spojeních (gütliche
Beilegung eines Falles, der Streitigkeit); p пtelský (gütliche Lösung); a
v idiomu sich Кn etа. gütlich tun ≈ pochutnпvКt si ne něčem
kтrglich
≈ uЛohý (kтrglicher GehКlt), Лъdný (kтrglicher GКrten)
kleinlich
≈ mКlicherný, uЛožпcký
krтnklich
≈ churКvý, neduživý, stonКvý
lautlich
≈ zvukový, Кkustický; hlпskový
lieblich
≈ lъЛezný, půvКЛný, p ekrпsný
reiflich
≈ uvпžlivý, zrКlý, důklКdný, pečlivý
reichlich
≈ ЛohКtý, hojný
reinlich
≈ čistotný, vвmвdlený
rötlich
≈ nКčervenКlý, nКrudlý, růžový, červenКvý, zКrudlý
rundlich
≈ kulКtý, kulaťoučký, ЛКculКtý
sтuЛerlich
≈ pečlivý, úhledný, ozdoЛný, čistýĽ velmi z ídka i čisťounký
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schатchlich
schатrzlich
süßlich
weichlich
аeißlich
zтrtlich

≈
≈
≈
≈
≈
≈

slКЛý, slКЛošský, slКЛounký, slaboučký, chКЛý
černКvý, zčerКnlý, snědý
nКslпdlý, slКdký
choulostivý, změkčilý, k ehký, zženštilý, ЛКculКtý
ЛělКvý, Лledý
něžný, jemný, lпskвplný

Z tohoto interjazykového kontrastu je zjevnéĽ že německý sufix -lich není sufixem
deminutivním. V češtině mu odpovídá spíš sufix -Кvý (p edevším u barev)Ľ cirkumfixy na--lý,
p i--lý, prefix ob- v kombinaci se sufixem (oЛstКrožnъ, oЛtloustlý) a p edevším lexikální
prost edkyĽ jimiž se vyjad uje menší míra něčeho.
Jiné syntetické prost edkyĽ jimiž by se dala v němčině vyjád it deminuce adjektivĽ nejsou.
Valta (1ř71:67) tvrdíĽ že „skutečnou kategorii adjektivních deminutiv němčina nemá“.
Stejného názoru jsou Dressler / Merlini Barbaresi (1řř4:106): „German adverbs are generally
identical with adjectives. In generalĽ they are likewise not diminutivized.“
Je nutno se smí it s tímĽ že derivační prost edekĽ který by odrážel citové postoje adjektivem
němčina prostě nemá. Dokládají to i německé protějšky českých adjektivních deminutivĽ které
jsou uvedeny v p íslušné kapitole o českých adjektivních deminutivech.
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3. Deminutiva verb
. Systém deminutivních prostředků verb
V literatu e se verbální deminuce uvádí většinou v souvislosti s aspektem. Je to dáno také tímĽ
že derivace (p edevším sufixace) německých sloves je velice omezená. Němčina má podle
údajů Duden-Grammatik (2005:718) a Fleischer et al. (2012:232) v zásadě jen dva
deverbativní sufixy -(e)l(n) a -(e)r(n). Domnívám seĽ že by se k nim měl počítat i rakouský (e)rl(n)Ľ který se užívá i v tamním standardu.
Automatický dotaz na slovesa končící těmito sufixy v korpuse DeReKo (2015) možný neníĽ
doklady se tedy opírají p edevším o data korpusu InterCorp de-cs (verze 7). Na datech
korpusu DeReKo bylo ově enoĽ zda slovesa splňují podmínky deminutivĽ dále z nich byly
získány informace o kookurencích a regionálním rozložení.

. Popis jednotlivých prostředků
V následujících kapitolách budou podrobněji popsány sufixyĽ které podle odborné literatury
(viz výš) vytvá ení německá deminutiva. K nim bude p idán také signifikantní rakouský sufix.
-(e)ln
-(e)rn
-(e)rln
Tabulka 66: Deminutivní prost edky německých verb

3.2.1 Sufix -eln
V korpuse InterCorp de-cs (verze 7) je p es 1.100 sloves končících v infinitivu na -ln. Z nich
má zhruba 7Ř0 vyšší frekvenci než 1. Jen necelá stovka z nich jsou deverbativa. Pokud je
zjevný vztah k základuĽ mívají rys iterativníĽ atenuativí nebo frekventativní. P evažující
iterativní funkce je zjevná z úryvku románu Das Wetter vor 15 Jahren (1). Autor zde
explicitně zdůrazňuje frekvenci obou činností.
(1)

„Ich glКuЛ, Rтuspern und Hüsteln hКt Кuch so eine Frequenz, die sich Лesonders gut üЛertrтgt. MКn
hört dКs jК Кuch Кm HКndв oft üЛerdeutlich, аenn sich jemКnd in der Nтhe rтuspert oder so.“ (Wolf
Haas: Das Wetter vor 15 Jahren. 2010. S. 203.)74

Z p íkladu těchto substantivizovaných sloves je zjevnéĽ že hranice mezi jednotlivými
funkcemi slovesných derivátů budou velmi mlhavé. Domnívám seĽ že zde expicitně uvedený
p evažující rysy iterace nevylučuje vnímání slovesa hüsteln jako slovesa deminutivního.
Označení „deminutivum“ je zde uvedeno s vědomímĽ že se nemusí (v primární funkci) o
deminutiva jednat.

74

Doklad je p ímo z primární literatury. Román není v žádném z dostupných korpusů za azen.
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3.2.1.1 Deminutiva se sufixem -eln
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ab/aufwiegeln
Лlödeln
drтngeln
deuteln
fтlteln
hтufeln
hüsteln
köcheln

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

krтnkeln
krтuseln
kritteln
rangeln
ruckeln
sтuseln
schrumpeln
schатcheln

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

spötteln
sticheln
tтnzeln
trтufeln
tröpfeln
werkeln
zischeln
zündeln

Poznámky k deminutivům s -eln
1ě P ehlásky
Oproti základu je umlaut u těchto derivátů:
fКlten → fтlten, husten → hüsteln, krКnken → krтnkeln, sКusen → sтuseln, spotten →
spötteln a tКnzen → tтnzeln.
2ě Resufixace a jiné zm ny
Deminutivum kritteln vzniklo nahrazením sufixu -isier(en).
Sloveso schrumpeln má základ schrumpfen. V užití se pravděpodobně jedná o tautonyma:
schrumpeln bude nejspíš severoněmecký výraz.
3ě P ekryv s kvazideminutivy
deuten → deuteln
Sloveso deuteln se vyskytuje témě výhradně ve frazému daran gibt es nicht zu deuteln.
drтngen → drтngeln
Kookurenční analýzy naznačujíĽ že by se mezi drтngen a drтngeln mohlo jednat také o rozdíl
sémantický:
drтngen: p edevším jmdn. (Кn den RКnd) drтngen;
drтngeln: sich (durch die Massen) drтngeln.
(ab-/auf)wiegen → (ab-/auf)wiegeln
Sémantické rozdíly jsou v obecné němčině už za hranicí modifikace u dvojic se základem
wiegen (původně hornoněmecky a dnes p edevším ve švýcarské němčině „sich bewegen“).
Deminutivum simplexu (*wiegeln) neexistujeĽ resp. není doloženo. Deminutivní tvary mají
pouze slovesná kompozita aЛ/Кufаiegen → КЛ/Кufаiegeln.
(verblöden) ‒ blödeln
Jednoduchý základ taktéž neexistuje k deminutivnímu tvaru Лlödeln. Deminutivum se tedy
tvo í jen od prefigovaného základu verЛlöden → verЛlödeln. Podle dokladů DeReKo (2015)
pat í základ verЛlöden do všeněmeckého lexikaĽ verЛlödeln je naopak jednoznačný
austriacismus.
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3.2.1.2 Funkce sloves s -eln
Výš uvedená slovesa lze použít pragmatickyĽ evaluativněĽ aniž by se změnil denotativní
význam výpovědi (2). Názorně na p íkladu tropfen → tröpflen:
(2)

"Es tröpfelt!" sagte Volkmar leise.
"Krпpe," ekl VolkmКr tiše.
-«Es tropft gКnz schön», lКssen sich Rückkehrer vernehmen

Další funkce těchto derivátů jsou vidět z kontrastu s češtinouĽ pokud existují doklady. TamĽ
kde paralelní data chybíĽ jsou v závorce uvedeny vlastní návrhy ekvivalentů podle dokladů
v korpuse DeReKo (2015).
n mecky
ab/aufwiegeln
blödeln
drтngeln
deuteln
fтlteln

≈
≈
≈
≈
≈

česky
poЛu ovКt
ЛlЛnout, dělКt srКndičkв
tlКčit, nКlцhКt
dodat, rozumovat
(krКЛКtět (se), plisovКt)

hтufeln
hüsteln
köcheln
krтnkeln
krтuseln

≈
≈
≈
≈
≈

vršit; hтufen: hromКdit
odkКšlКt si, zКkКšlКt, pokКšlпvКt
poЛuЛlпvКt, v ъt
ch Кdnout, postonпvКt, churКvět, mКrodit
(čechrКt, špulit)

kritteln
rangeln
ruckeln
sтuseln
schrumpeln
schwтcheln
spötteln

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

sekýrovКt, peskovКt
p etlКčovКt se, dпt si lekci
t пst se, kвmпcet se
ševelit, švito it, šumět
scvrknout se
oslКЛovКt, vzdКlovКt se (světlo v tunelu)
vtipkovat

sticheln
tтnzeln

≈ popichovat
≈ tКnčit, poskКkovКt, pКnпčkovКt, capat,
jКkoЛв tКnčit
≈ nakapat, pokapat
≈ krпpКt, sprchnout, kпpnout
≈ verkovat, makat
≈ sвknout, zКsвčet, šeptnout
≈ hrпt si se sirkКmК

trтufeln
tröpfeln
werkeln
zischeln
zündeln

poznámka
neprefigované *wiegeln
na rozdíl od verblödeln

od falten (≈sklпdКt) částečně
diferencováno

základ krausen se jeví spíš jako
málo frekventovaný
konkurenční tvar od adj. kraus

spíš atenuativum k schwachen
částečně diferencováno od
spotten (≈ vy-/posmъvКt se)

spíš intenzívum od werken

Všechna výš uvedená slovesa zapadají do systému deminutiv ‒ splňují většinu podmínek
deliminace deminutiv. Odchylka je p edevším u českých protějšků (viz dál): nenacházíme zde
česká slovesná deminutiva. Vysvětlení může být následující:
- německá slovesná deminutiva jsou specifickáĽ v češtině jim neodpovídají slovesná
deminutivaĽ pouze prefigovaná slovesa s po-. Potom bychom mohli považovat slovesa
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-

určující menší míru (s prefixem po-) za funkční ekvivalenty německých deminutivĽ nebo
dokonce i za deminutivaĽ jak uvádí mj. Nekula 2013.
tato německá slovesná deminutiva nejsou deminutivaĽ nýbrž slova určující menší
intenzitu.
výsledek je zkreslenýĽ protože není dostatek dat.

Na druhé straně v několika p ípadech je zjevnéĽ že v každém jazyce je vyjád eno
deminutivum tam, kde to jde:
(1)

Seine Hose war kurz, reich gefтltelt, КЛer nur eine, höchstens КnderthКlЛ SpКnnen lКng.
…nК jeho těle nezЛývКlo mnoho mъstК pro kКlhotв: všКk tКkц Лвlв jeho kКlhotв kratičké, ЛohКtě
na asené, Кle toliko jednu, nejvýš půldruhц pъdě dlouhц. Neff-Krasna_carodejka

(2)

Dies аКr kКum mehr Кls ein dünner WКsserfКden, der Кus dem nКckten Fels tröpfelte.
Bвlo to pouze několik kapiček klouzajících po oЛnКženц skпle. Кllende-mestonetvoru

Domnívám seĽ že problém může být uspokojivě vy ešen jen na velkém vzorku různých textů.

3.2.1.3 Kvazideminutiva s -eln
Vedle výš uvedenýchĽ ekněme „deminutivních“ slovesĽ je mezi německými slovesy
končícími na -el(n) ještě ada slovĽ která mají k deminutivům blízkoĽ některá z nich se často
jako deminutiva uvádějíĽ ovšem skutečnými deminutivy podle zde postulované definice
nejsou. Důvody jsou uvedeny v poznámkách. Pokud je český ekvivalent v závorceĽ jedná se o
návrh autora. Ostatní ekvivalenty jsou doloženy.
Lemma
тhneln
*bтndeln
baumeln
betteln
fтcheln
fтlteln
faseln
frösteln
funkeln
gтngeln
grübeln
hтkeln
hтnseln
hтtscheln
hoppeln

humpeln
klingeln

kraxeln

Poznámka a nejčast jší české ekvivalenty
deadjektivum od тhnlich
jen kompozita КnЛтndeln (D), anbandeln (A) ≈ zКčъt si s někým; od Bтndel (dem. od
Band)
nedoložený základ
iterativum od bitten
od fachen diferencováno; doklady jen jako desubstantivum od Fтcher
≈ plisovat - termín; od falten diferencováno
≈ ЛlпЛolit; základ †fasen už vym el
nedoložený základ
(jen) iterativum funken
iterativum od †gengen (= st edohornoněmecké kausativum od gehen)
od graben; dnes bez významového vztahu
pravděpodobně desubstantivum (viz dál)Ľ nemá základ podobně jako ≈ v č. hпčkovКt
st edohornoněmecký základ †hansen (asi od Hansa) vym el
≈ hýčkКt, mКzlit; nejistý původĽ snad od hatschen
základ hoppen je z ídkavéĽ p edevším se vyskytuje v íkance Hoppe, hoppe Reiter,
dále má hoppen spíš augmentativní význam: von A zu B hoppen ≈ hopnout někКm,
hopКt od … k …
není vyloučen základ humpenĽ ovšem s minimální frekvencí
Duden (2006) považuje klingeln za zdrobnělinu od klingen. Podle kookurenční
analýzy a českých protějšků se jedná spíš o frekventativum:
klingen ≈ znъt, vвpКdКt
klingeln ≈ zvonit, vвzvпnět, cinkКt;
od substantiva Kraxe; slovesný základ nedoložen
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pravděpodobně deminutivum od kuschen (viz Duden 2006); není mezi nimi
sémantický vztah
lтcheln, be~ Uvádí se jako deminutivum (Fleischer 1ř6ř:2ř1)Ľ podle kookurenční analýzy a
českých protějšků je jedná spíš o snížení intenzity (atenuativum):
lКchen ≈ smпt se, zКsmпt se
lтcheln ≈ usmпt se, usmъvКt se, zКzuЛit se, ušklъЛnout se
Лelтcheln ≈ vвsmъvКt se
základ je jen einmummen (→ einmummeln)Ľ má slabší frekvenci
mummeln
společný etymon s murrenĽ což je však mnohem méně frekventníĽ p evažuje
murmeln
v německých originálech. Sloveso murmeln má distribuci rovnoměrnější. Je také
možnéĽ že rozdíl v užití bude regionální.
pтppeln/auf nemá společný etymon s peppen (Pep, peppig - z angl. pepper); pтppeln = „mit Brei
aufziehen“ (Duden 2006); nemá základ.
pтppeln
(jen) iterativum od dolnoněmeckého pricken (stechen)
prickeln
rappeln/auf základ rapen zastaralý a dnes ojedinělý pouze v dolní němčině
rappeln
iterativum k †rütten (Kluge 2002)Ľ dnes již vym elé
rütteln
schmunzeln iterativum k †smunzen (Duden 2006)
schnackeln onomatopoieĽ základ schnacken se užívá na severuĽ tvar s -l- schnackeln na jihu;
pragmatické užití je tedy témě vyloučené
schnakseln (jen) iterativum k schnackeln (Duden 2006). Užívá se však pouze na jihu D a v A
pouze v diferencovaném významu od základu (≈ šoustКt, mrdКt)
schnippeln, základem by mohlo být onomatopoie schnippen ≈ lusknout. Vzhledem k tomuĽ že
schnipseln schnipplen ≈ rozštъpnout, ust ihnout, pižlКt není mezi nimi modifikační vztah.
Schnippen může být také odvozené od substantiva Schnip(ps)el.
schütteln/ab ≈ zКvrtět, pot пst; původně intenzivum základu schütten ≈ vвsвpКt, nКsвpКt, nКlъt, od
něhož se ale sémanticky odklonilo
schwindeln původně snad atenuativum nebo intenzivum od schwinden; v současné němčině jsou
však významy diferencovány
straucheln asi staré intenzivum od †strauchen (Duden 2006)
původně snad intenzivum od streichen (Kluge 2002); dnes významově diferencováno
streicheln
≈ КpkКt, cupkКt; základ tippen ≈ poklepКt, ukКt, zК ukКt je už sémantický velmi
tippeln
vzdálený
původně iterativum od trampen (Duden 2006)Ľ významy se však diferencovaly
trampeln
základ *trippen nedoložen
trippeln
≈ šeptКt, šuškКt: staré terminativum k tuschen „p ivést někoho k mlčení“; dnes
tuscheln
diferencováno: tuschen ≈ poklepat
základ již neexistuje (ve st ední horní němčině †verzerten)
verzтrteln
intezivum k wacken/waagen ≈ kolъЛКt se; dnes diferencováno
wackeln
fonetická (jihoněmecká) obměna wackeln
watscheln
iterativum k wimmenĽ které je však velmi vzácné
wimmeln
pravděpodobně společný etymon s winkenĽ od něhož je ale sémanticky vzdáleno
winkeln
wurschteln/ původně intenzivum k wursten („dělat bu ty“)Ľ dnes diferencovánoĽ základ méně
durchwursc běžný
hteln
nemá základ; souvislost s zappen („p epínat kanály na TV“) není
zappeln
kuscheln
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zuckeln

≈ vвvlъknout, vвpo пdat se; původně iterativum od zucken ≈ pokrčit, škuЛnout, trhnout,
dnes ovšem diferencováno

3.2.1.4 Nedeminutiva s -eln
U dalších německých sloves zakončených na -(e)l(n) nelze mluvit o modifikaci. Většinou se
jedná o:
1) velice vzdálené sémantické vztahy: schunkeln ← schuckeln = schКukeln
2) desubstantiva:
a. od jména zakončeného na -el: Лündeln ← Bündel, deckeln ← Deckel, kКcheln
← KКchel, lümmeln ← Lümmel, riegeln ← Riegel, scheiteln ← Scheitel,
strudeln ← Strudel, tingeln ← zkrácenina od TingeltКngel, аürfeln ← Würfel;
b. nebo bez -el: fтdeln ← FКden, (hтckeln nejspíš od nedoloženého *Hтckel, tedy
Hтckchen ‒ viz výš)Ľ hКngeln/hтngeln ← HКng, nтseln, nuscheln ← NКse,
schlтngeln ← SchlКnge, siedeln ← Sitz, аitzeln ← Witz
3) slovesné interjekce: fideln, fummeln, giggeln, gurgeln, mümmeln
Nejsou uvedeny všechny kategorieĽ jen ty nejčetnější. Popis německých sloves zakončených
na -eln by měl být p edmětem dalšího výzkumu.
Zdá seĽ že v některých p ípadech je rozdíl mezi základem a derivátem jen v regionálním užití.
Nap . aufpeppen má několik tisíc dokladů v DeReKo (2015). Nejvyšší poměrné zastoupení
(p.m.i./pMW.) má v textech z Německa; naopak aufpeppeln má jen několik desítek dokladů a
nejvyšší pMW v rakouských textech. I obecně jsou slovesa s -(e)l(n) častější na jihu německy
mluvících zemí.

3.2.2 Sufix -ern
V korpusu InterCorp de-cs (verze 7) je doloženo celkem 1.176 různých lemmat sloves
končících na -ern. Frekvenci vyšší než 1 má Ř05 lemmat. Z velké části se jedná o
1) desubstantiva od
a. názvů profesí: Лindern ← Binder (jen v rakouské němčině)Ľ
tischlern←Tischler
b. p íslušenského názvu ‒ zde je doloženo jen jedno: zigeunern←Zigeuner
c. názvů nástrojů a p ístrojů: ЛКggern → BКgger, rтdern (pouze ve významu
„lámat kolem“) ← RКd, flКttern ← zjevně utvo eno od Falter s rotací;
2) odvozeniny interjekcí: ballern, rattern.
Desubstantivum se někdy může krýt s deverbativem: schneidern ← Schneider nebo
schneiden. Vzhledem k významu slovesa schneidern („šít na míru“) je zjevnější vztah
k substantivu Schneider.
Výjimečně se -ern může použít i jako verbální koncovka od výpůjčkyĽ pokud je tvar s -en už
obsazen. Výpůjčka z angličtiny (to) flick má v němčině tvar slovesa → flickern „blikotatĽ
zablesknout se“Ľ neboť flicken je obsazeno významem „flikovat“. Další význam je „používat
Flickr“ (sdílení fotek). Oba významy jsou doloženy v korpusu DeReKo (2015).
Modifikací sloves (i etymologicky) vznikla v podstatě jen tato slovesa končící na -ern:
*тschern/einз, verз
löchern/durch., zer.,
klappern/abklappern
prachern
knabbern/ an~, ab~, herum~
reichern
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schlingern
schlтfern
stтnkern

steigern
stochern/ rumstochern
zögern

Rozdíly mezi základy a deriváty s -ern jsou poměrně složité. Většinou se jedná o (starší (1))
kauzativa.
(1)

Tief in der NКcht, dК meinte sie, eine Stimme zu hören, die sКng und sprach nicht, die raunte und
schlтferte ein,
HluЛoko v noci se jъ zdпlo, že slвšъ hlКs, který zpъvКl К nehovo il, šepotКl К uspпval,

Modifikace do slovesného deminutiva sufixem -ern doložena není. Zjevně tento prost edek
vytvá í jen kauzativa nebo iterativa:
тschern: kauzativum od aschen ≈ odklepnout si cigКretu;
stтnkern: kauzativum od stinkenĽ typický kontext: die Luft mit Лilligen ZigКretten stтnkern.
U schlingern ← schlingen, stochern ← †stochen = stoßen, steigern ← steigen a zögern
←(raná st ední horní němčina †zogen = sich von A nach B bewegen) plní -ern iterativní
funkciĽ jak je vidět i z českých protějšků u nejfrekventovanějšího z nich:
steigen ≈ stoupКt, vвstoupit
steigern ≈ stupňovКt, vвstupňovКt, zvвšovКt
Základy ke knabbern (pravděpodobná je zvuková ikoničnost slova) a prachern (†prachen) již
vymizely.
U ostatních sloves (klappen → klappern, lochen → löchern, durchlochen → durchlöchern,
kauen → kauern, lasten → lтstern, lochen → löchern) může být vztah slovesa s -ern a -en
neprůhledný (srov. Fleischer 1ř6ř:2ř2). Data paralelního korpusu InterCorp de-cs (verze 7)
nejasnosti však celkem jednoznačně rozkrývají:
klappen, klappern
n mecky
česky
klappen
≈ vвjъt, fungovКt, klКpnout ve smвslu „podК it se“
klappern ≈ klapat, cvakat, drkotat
kauen, kauern
n mecky
česky
kauen
≈ žvýkКt, kousat, p ežvвkovКt
kauern
≈ krčit, (s)choulit se
lasten, lтstern
n mecky
česky
lasten
≈ tъžit, ležet, dolehnout, spočъvКt
lтstern
≈ rouhat se, hanobit
lochen, löchern
Zdá seĽ že v současné němčině se jedná o diferenciaci významu:
n mecky
česky
lochen
≈ udělКt dъru nebo vprКvit mъček do jКmkв
löchern
dotazovat se, vrtКt do někoho, oЛtěžovКt
Verbální kompozita durchlochen a durchlöchern jsou úplná synonymaĽ p ičemž durchlochen
ustupuje.
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3.2.3 Sufix -erln
Slovesa končící na -erln jsou běžná jen v rakouské němčiněĽ pochopitelné s p esahem do
sousedních regionů. Za nadregionální lze považovat jen fensterlnĽ kterému je zjevně
„rozumět“ i v severních oblastech Německa (1).
(1)

Sie mussten üЛer eine Feuerwehrleiter am Rathaus "fensterln", WКsser pumpen und im Joch trКgen…
(Nordkurier, 04.10.2004 in DeReKo 2015)

Ostatní slovesa na -erln jsou sice běžná v rakouském hovoruĽ v psaných textech jsou však
vzácnějšíĽ pat í do mluveného standardu (jsou známa i z ve ejnoprávního rozhlasu a televize).

3.2.3.1 Deminutiva se sufixem -erln
1.
2.
3.

abbusserln
aufzuckerln
gaberln

4.
5.
6.

hockerln
kasperln/verkasperln
nerverln

7.

schnürln

Pouze tato (v korpuse DeReKo 2015 a v AMC) doložená slovesa mají ve stejných korpusech
také doloženy základy КuЛЛusse(l)n, Кufzuckern, gКЛeln, hocken, nerven, schnüren a splňují i
ostatní kritéria vymezující deminutiva.

Poznámka k deminutivům s -erln
Slovesa kasperln a schnürln mohou být za azena mezi slovesa utvo ená modifikací kaspern a
schnüren pomocí vložení sufixu -ln (viz výš) nebo také transpozicí (a to je pravděpodobnější)
deminutivního substantiva Kasperl a Schürl.

3.2.3.2 Kvazideminutiva -erln
Lemma
fensterln
hтckerln
magerln
mascherln/auf~
papierln
papperln/auf~/bebapperln
piperln
schurln/herum~
stierln/herum~/heraus~
wurlen

Poznámka a nejčast jší české ekvivalenty
nemá slovesný základ
(v A. „auf den Arm nehmen“) nemá základ
nemá základ
desubstantivum od MascherlĽ nemá slovesný základ
nemá slovesný základ
≈ papat; (← pappen ≈ (na)lepit, p ilъpnout) diferencováno
nemá slovesný základ
snad od scheuern nebo od propria Schurl (A. George)
nemá slovesné základy
snad iterativum od st hn. wurrren (jen A, jih D)

Frekvence uvedených pravých deminutiv i kvazideminutiv je v kontextu všech německých
variet psaných textů velmi nízkáĽ slovesa však mají víc než jeden doklad.
Jen po jednom dokladu (bez rozlišení deminutiv a kvazideminutiv) mají ještě:
abhakerln, abmagerln, aufstaberln, baucherln, beziffereln, einringerln, einsackerln,
einschnürln, flКnkerln, hКmmerln, kummerln, pöfferln, sтuerln, scheiterln,
scherberln/verschreberln, schnauferln, schneiberln, schreiberln, sieberln/wegsieberln,
titschgerln/titschkerln, verhтtscherln, аeinЛerln, аischerln, zertrümmerln
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Nejsou zde rozlišeny simplicia a prefigovaná slova. Seznam je pouze orientačníĽ naznačuje
bezb ehost rakouských deminutivních tvarů sloves. I když se jedná z pohledu korpusových
dat o hapaxy, z běžného života (ve Vídni) jsou tato slova známa.
Kontrastivní pohled na rakouská verbální deminutiva možný v současné době není.
V paralelním korpusu InterCorp de-cs (verze 7) je zastoupeno pouze jedno kvazideminutivum
ve starším textu:
(2)

Um sieЛen Uhr КЛend hКt der Mestek dКnn dКs PКnorКmК zugemКcht und gesКgt: ‚MeerjungfrКu, Sie
können nach Haus gehn.' Sie hat sich umgezogen, und um zehn Uhr abend hat man sie sich in der
TКЛorgКsse herumgehn und gКnz unКuffтllig jedem Herrn, dem sie Лegegnet is, sКgen sehn: ,NК, du
hüЛscher Junge, komm Лißl titschkerln.’
V sedum hodin večer pКk Mestek zКv el pКnorпmu К ek: 'Mo skп pКnno, můžete jъt domů,' vonК se
p evlъklК К v deset večer už ji Лвlo vidět chodit po TпЛorskej ulici К zcelК nenпpКdně kКždýmu pпnovi,
kterýho potkКlК, ъkКt: 'Hezoune, šel si to zafilipínkovat.'

Doklad je z Haškova ŠvejkaĽ který je zdrojem velké části všech rakouských deminutiv
v korpusu InterCorp de-cs (od verze 4).
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. Deminutiva ostatních slovních druhů
Mimo výš uvedené slovní druhy lze ještě uvažovat o deminutivech od číslovek a interjekcí.
Deminutiva od číslovek jsou formálně substantiva. Interjekce mají jen tvary substantivních
deminutiv.

. Deminutiva od číslovek
V němčině lze teoreticky vytvo it běžnými deminutivními prost edky deminutivum od
jakékoliv číslovkyĽ v korpuse DeReKo (2015) jsou doloženy se signifikantní frekvencí jen
Milliтrdchen, Milliönchen/Millonchen.
Z rakouské němčiny pak jsou ve zmíněném korpusu doklady Fünferl, Sechserl, Zehnerl,
ZаКnzigerl, Fünfzigerl a HundeterlĽ které většinou označují bankovky a mince. Běžné jsou
také deminutiva od zlomků Achtetrl, Vierterl ve spojení s vínem. Všechna jsou naprosto
běžná v hovorovém úzu (p edevším východ Rakouska).
Všeněmecké Achtelchen a Viertelchen jsou méně běžná.

. Deminutiva interjekcí
Deminutiva německých interjekcí popisují p edevším Dressler / Merlini Barbaresi (1994:
103-110). OstatníĽ běžné zdroje se o těchto deminutivech nezmiňují.

. . Deminutivní prostředky interjekcí
Prost edky tvo ení deminutiv jsou shodné se substantivnímiĽ omezené jen na -chen, -li a -i.
Jiné nebyly p i analýze korpusů zjištěny.

4.2.1.1 Sufix -chen
1.
2.
3.
4.
5.

Gottchen/Göttchen
HКllöchen
Pröst(er)chen
Tagchen
Tschüsschen
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P ehlásky jsou u deminutiv od Hallo, Prost a z ídka (Ach) Gott (2).
(1) ist, (WolfgКng Beuß CDU: Gottchen, Gottchen!) dass Sie an dieser Stelle
großen BКyern – na und? Gottchen, ja!Was haben sie sich die
der Anrede "Herr/FrКu/Frтulein". Gottchen, Frтulein! Wo leben wir denn? (DeReKo)
(2)

Ach, Göttchen, seufzte der Verkтufer, dК аolle er doch gleich Кm nтchsten TКg die
Gebrauchsanweisung losschicken.(InterCorp)

(3)

Tagchen. Dick
Dobrej, Dicku!
Tagchen, Spook.
Tady jste, Spooku.

(4)

Tagchen, sagt Papa endlich, siehst du wieder aus,
Nazdпrek , ъkп konečně tпtК , tв zКs vвpКdпš,

České protějšky nesou náznak hovorové eči (3) nebo obsahují deminutivum (4).

4.2.1.2 Sufix -li/-le
1.
2.

Pröstli
Tschüssli/Tschüssle

I když se jedná o tvary hovorové a regionální (typické sufixy helvetismů a obecně
alemanských dialektůĽ tedy z oblasti Švýcarska a jihozápadu Německa)Ľ jsou všechny
doloženy v korpusu DeReKo (2015).
(1)

Noch ein Pröstli, noch ein Stösschen, dort ein Cüpli; krКtzend, spuckend und Лeissend zerfтllt die Welt,
von der sich die mКchtgeile TrКuergemeinde schliesslich Кus der Affтre singt.

(2)

Die Kellnerinnen sprКchen sich gegenseitig mit «SchКtzi» Кn und verabschiedeten Stammkunden mit
einem «Tschüssli». Sie ЛrКchten Erdnüssli und Oliven Кn den Tisch, аКren Кusnehmend freundlich und
erkundigten sich fКst im Duett nКch den Wünschen. Der AmКrone аurde etаКs gКr kühl serviert; Лesser
als zu warm.

(3)

Tschüssle, eure Imke!

(4)

DКЛei finde ich die schатЛische Form Tschüssle besonders interessant, da sie eine Lehnwortbildung
durch den Diminuitiv dКrstellt, der für dКs nordniedersтchsische SprКchgefühl (HH, SH,
NordostniedersКchsen) тußerst Лefremdlich ist.

Často se však jedná o doklady z metajazyka (4). V paralelním korpusu InterCorp doklady
nejsou.

4.2.1.3 Sufix -i
1.
2.
3.

тtschi-Лтtschi
Tschüssi
Tschaui/Ciaoiii

Interjekce тtsch-Лтtsch → тtschi-Лтtchi (1) odpovídá českému heč-peč → heči-peči (v
korpusech nedoloženo).
(1)

Es ist wie ein Sportabzeichen, das ich mir auf den Kamin stellen kann. Nach dem Motto: Ätschbтtsch,
ich hab mehr als Du.
Heute umgekehrt: Ätschibтtschi, ich verdien' noch weniger als Du und ich hab viieel viieel mehr
Arbeit!
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O něco častější jsou zjevně deminutiva pozdravů (2).
(2)

DКnke für den Tee. Tschaui. Tschüssi.
Ale děkuju zК čКj. - Ahojda. - Papušky pп!

Deminutivum pozdravu Tschüssi má vedle (2) protějšky ≈ nКzdпrek, nКshle, pК, tКk pК, Кhoj.
Škála je tedy podobná jako u deminutivních interjekcí se sufixem -chen.
Do skupiny deminutiv interjekcí se sufixem -i pat í také Halli jako monokolokát v ustáleném
spojení Halli hallo. Bokem (ovšem se stejnou fonopragmatickou funkcí) stojí (m)jamii a
pfuiiiĽ pop . i huschi a rozší ené od -(s)t- bumsti (v Krausově dramatu Die letzten Tage der
Menscheit), schwup(s)ti/schwub(s)ti.
Vedle deminutiv s těmito sufixy jsou ještě doloženy tvary Tschüssing, Tschüssikoаski běžné
ve st edním Německu a okasionalismy Tschüssel üЛer Schüssel a Tschüssilein. Pozdravy lze
tedy modifikovat různými prost edkyĽ nejen typicky deminutivními.

. . Frekvence a sémantika
Dokladů je velmi máloĽ jejich vytěžování z korpusů je problematické. Citoslovce lze vyvolat
automaticky v InterCorpu de-cs (od verze 7 s rozší eným taggingem v německé části) i jiných
jednojazyčných německých korpusech. Mezi nimi většinou žádná deminutiva interjekcí
nejsouĽ protože je automatický tagger nerozpozná. Nap . v korpuse InterCorp de-cs (verze 7)
je většina těchto (pro RFTagger zjevně nebývalých) tvarů označena jako cizojazyčný prvek
(FM). Těch je ve verzi Ř InterCorpu dohromady p es 130.000 různých. Mezi
nejfrekventovanějíšími 800, tj. do frekvence 100 žádná deminutivní citoslovce nejsou.
Podle významu je možné sledovat u deminutiv německých citoslovcí podobné kategorie jako
u českých (viz oddíl II.Ľ kap. ř.3): pozdravy (nejčastější)Ľ výk ik emocí (тtschi-Лтtschi),
deminutiva citoslovcí vyjad ujících ne-/libost (jammii ‒ nedoložené v korpusech), a
deminutiva citoslovcí zvuků a pobídnutí (huschi, bumsti).
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IV. KONTRASTIVNÍ POHLED

P edešlé kapitoly obsahují kontrastivní pohled p edevším v místechĽ kde je vhodné použít jiný
jazyk jako důkaz za azení slov do kategorie deminutivaĽ kvazideminutiva a nedeminutiva.
Tato kapitola srovná česká a německá deminutiva navzájem a částečně s anglickými v určitém
systematickém sledu.
V kontrastu jsou stěžejní p edevším tyto úhly pohleduĽ z nichž se systém protějšků jeví
nejplastičtěji:
1. čemu odpovídají jednotlivé stupně českých deminutivĽ jak se od sebe liší
2. jaké jazykové prost edky se užívají v protějším jazyceĽ když slovo deminutivní tvary
běžně netvo í.
Shrnutí obou bodů: jak se tvo í (stupně) evaluaceĽ když ji/je nelze tvo it morfologicky.

. Řady českých deminutiv a jejich protějšky
Deminutivní ady tvo í jen kolem 170 českých substantiv (viz oddíl II.Ľ kap. 1.3.2). V zásadě
lze souhlasit s výsledky diplomové práce Doležalové (200Ř)Ľ v níž autorka na materiálu
korpusu syn2005 dochází k závěruĽ že ady „formálně i sémanticky úplné jsou vzácné“
(Doležalová 200Ř:33). Pokud existujíĽ pak platíĽ že druhý (a další) stupeň je „deminutivnější“Ľ
jak píše Nekula (2004:113):

„Z hlediska formálního má sice čeština v oblasti deminutiv prost edek navíc (sekundární deminutiva).
Z hlediska funkčního však spíše platíĽ že primární deminutivum v češtině zdrobňuje a v rámci mluvního
aktu minimalizuje méně (intenzivně) než německé deminutivumĽ které pokrývá i oblast vyhrazenou v
češtině sekundárním deminutivům. Ve srovnání s německým deminutivem je funkční dosah českého
primárního deminutiva menší než funkční dosah deminutiva německého.“

Toto zjištění o českých deminutivech ve zdvo ilostní funkci se v podstatě neliší od
jakéhokoliv jiného expresiva v češtině. Kontrastivní pohled na problematiku expresivity
jiných stylistických odchylek se praktikuje p edevším v rámci translatologie na p ekladech
uměleckých děl (srov. Knittlová 2010Ľ Levý 1ř63).

Kontrasty deminutiv mezi češtinou a němčinou se jeví celkem jednoznačně: tamĽ kde je
v češtině užito deminutivum pragmatickyĽ evaluativně a v němčině je možné v ekvivalentu
vytvo it deminutivumĽ lze s velkou pravděpodobností očekávatĽ že se zde ve větším množství
dokladů vyskytne také deminutivum německé. Jelikož angličtina netvo í deminutiva ani
v takové mí e jako němčinaĽ bývá odpovídající význam vyjád en jinak. Pokud se jedná o
české deminutivumĽ jehož primárním posláním je vyjád ení velikostiĽ pak je stejná entita
popsána v angličtině perifrasticky („analytickým deminutivem“) s kvantifikátory little nebo
small (viz také Bauer 1řř7:563)Ľ častěji však lexikálně (srov. ady od ЛoudК, cъp).
V následujícím p ehledu jsou uvedeny některé nejfrekventovanější ady českých deminutiv a
jejich nejčastější protějšky (data jsou z korpusu InterCorp cs-de-en, verze 8 a z programu
Treq). Deminutivní tvary jsou vysázeny tučně. (P ehled všech základů českých substantivĽ od
nichž jsou doloženy deminutivní ady jsou uvedeny v oddíle II.Ľ kap. 1.3.2 Deminutivní ady).
anděl → andílek → andělíček
česky
n mecky
Кnděl
≈ Engel
≈ Engel, méně často Engelchen
andílek
≈ EngelchenĽ občas také Engel
andělíček
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≈
≈
≈

anglicky
angel
(little) angel
little angel

Rozdíl mezi základem a deminutivy je z etelný taktéž z kolokační analýzy: základní tvar má
za signifikantní kolokační partnery lexémyĽ které se neslučují s deminucíĽ tedy s pozitivní
(nebo ironickou) evaluací.
česky
Кnděl
pekelný, pohКnský
Кnděl, Кnděl smrti;
dцmoni
andílek
mКlý, doЛrý andílek

andělíček
ЛКculКtý, ok ъdlený,
ЛКroknъ andělíček

n mecky

anglicky

≈ rettender, gefallener Engel; Engel
und Teufel,
Dтmonen

≈ fallen angel,
devils,
demons

≈ Engelchen: verkleidet als (kleine)
Engelchen und Teufelchen,
pКusЛтckige Engelchen
mein, kleiner Engel

≈ precious,

≈ Engelchen: armes, verlorenes
Engelchen
kleiner Engel

≈ guardian, little, small angel

sweet angel,
darling

Vysokou míru kolokability mezi slovy Кnděl a dцmon zap íčiňuje nejen několikerý výskyt
názvu knihy a stejnojmenného filmu D. Browna: Andělц К dцmoniĽ nýbrž i běžný kontextĽ
v němž tato opozita vystupují společně. Kolokace byly srovnány ještě s daty korpusu
syn2010, z něhož jsou i konkordance (1).
(1)

To, co nКpsКl Лпsnъk, udělп anděl nebo démon…
Co kdвž jsou Лrпnв neЛe К peklК neustпle nedov enц К andělé К dцmoni courКjъ sem К tКmť
RКnъ Лolševici Лвli t eЛК anděly či démony, podle toho , jКk se nК ně chceme dъvКt, Кle rozhodně to
neЛвli rozumnъ lidц.
Z mвlordК Лв mohl Лýt vznпšejъcъ se démon neЛo pКdКjъcъ anděl.

Kolokace byly vypočteny na okolním textu v rozpětí 4 pozice p ed i za výrazem (KWIC). U
ostatních protějšků byly kolokační analýzy provedeny jen částečně. Protějšky jednotlivých
stupňů jsou však z ejmé z p ehledů.
bedna → bedýnka → bednička
česky
n mecky
bedna
≈ Kiste, Kasten
≈ Kiste; Kistel, Kтstschen,
bedýnka
bednička ≈ Kiste, Kistel, Dose, Steige

≈
≈
≈

anglicky
crate, box
box (bez p ívlastků)
(apple, ice, small) box, crate

blůza → blůzka → blůzička
česky
n mecky
ЛlůzК
≈ Bluse
≈ Bluse, Sommerfтhnchen
blůzka
≈ Bluse, Blüschen
blůzička

≈
≈
≈

anglicky
blouse, shirt, jacket
blouse, shirt
blouse
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bouda → budka → boudička
česky
n mecky
bouda
≈ Hütte, Bude
≈ Zelle, Beichtstuhl, FührerhКus,
budka
Schuppen, Telefonhтuschen,
Verschlag
boudička ≈ Hütte

≈
≈

anglicky
shed
booth, box, (birdhouse)

≈

basket, box, tent

NetypickýĽ p esto funkční p eklad tvaru budka (2) vystihuje explicitnost němčiny. Slovo
budka zde není pravým deminutivem (nahrazení základem bouda by vzniklo augmentativum),
z kontextu je z ejméĽ že se jedná o budku telefonníĽ p esto se p ekladatel zjevně chtěl co
nejvíc p iblížit originálu (čeština) i morfologicky.
(2)

KКnn mКn Лei dir hören, аie es Кufs Telefonhтuschen regnet?
Je tКm u vпs slвšet , jКk pršъ nК budku? (Klíma: Lцto)

V němčině netypické deminutivní označení Telefonhтuschen pro české telefonnъ ЛudkК
(běžně ≈ Telefonzelle) zde může být zvoleno pod vlivem originálu.
U živých (a malých) bytostí se tvo í deminutiva ve všech t ech jazycích poměrně hojně.
V této oblasti lexika jsou rozdíly mezi užíváním deminutiv v češtině němčině a angličtině asi
vůbec nejmenší.
dítě → dítko → děťпtko/díťпtko
česky
n mecky
dъtě
≈ Kind, Junge, Mтdchen, Sohn,
Tochter
≈ Kind, Musterkind, Lieblingskind,
dítko
Kinder-Sтugling, Sorgenkind, klein
Kindlein, kleines Kind
děťпtko ≈ Kind, kleines Geschöpf, Sтugling,
Baby, Kindlein, Kindchen
díťпtko ≈ Kindl

anglicky
≈ child, kid, baby
≈ (sweet, my dear) child, baby, kid,
babe
≈ baby, (little, small, poor) child,
kid, kiddy
≈ baby

Nezvyklý tvar v češtině může mít v němčině podobu regionálního deminutiva (3).
(3)

„TКk co nпm vlКstně chвЛъ, Jenъčkuť“ zeptКlК se ho, „snКd jenom to díťпtko. (…)“
«WКs fehlt uns dКnn, LieЛsterť» frКgte sie, «vielleicht nur noch dКs Kindl. (…)» (Kohout: Hvězdnп
hodinК vrКhů)

pes → psík → psíček
česky
n mecky
pes
≈ streunender, аilder, rтudiger Hund,
Köter
≈ kleiner, junger Hund, Hündchen,
psík
Schoßhund
≈ gutes Hündchen, Hundi
psíček
pejsпnek ≈ Welpe, Hundchen
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anglicky
≈ stray, wild, barking, mad,
(god)damn, fucking dog, hound
≈ beloved, little dog, beagle
≈ lapdog, doggy, doggie, little dog
≈ pooch, poochi

Podobný obraz kontrastů se rýsuje i u těch označení živých bytostíĽ která nemají v češtině
doloženu aduĽ ale jen jedno deminutivum. V obou protějších jazycích jsou zde pravá
deminutiva:
česky
n mecky
anglicky
děvče
≈ Kleine, Jungmтdchen, Mтdel,
≈ girl, kid, lady, woman
Tochter, Dame, Frau
děvčпtko ≈ Kind, kleines Mтdchen, Magdlein,
≈ girl, child, baby, kiddo, girlie
Töchterchen, Kindchen
Rozdíly mezi sledovanými jazyky jsou z etelné a dob e vidět na slovechĽ která se užívají jako
kvantifikátory: vedle zdrobnělin od cъp také drobet → droЛъtek, krapet → krКpъtek (viz odd.
II., kap. 1.A.I.1.1.14 (sufix -ek)) a p edevším kus → kousek → kousъček.
cíp → cípek → cípeček
česky
n mecky
cъp
≈ Zipfel, Ecke, Winkel
≈ Eckchen, Zipfel, Zipfelchen
cípek
cípeček ≈ Zipfel, kleiner Zipfel, Zipfelchen

anglicky
≈ side, cone, corner, part, tip, point
≈ corner, hem
≈ edge

Angličtina mívá na místě českého deminutiva základy (4)Ľ (6) nebo perifrázi s little (5).
Němčina vykazuje v kvantifikátorech velkou shodu s češtinou. Vedle (2) je to zde často
Zipfelchen, EckchenĽ u jiných kvantifikátorů pak Stückchen (≈ kousek, kousъček),
Schlubberchen (≈ krКpъtek) aj.
(4)

Okolo očъ mělК černou mКsku, neviděl jsem Кni cípek jejъ kůže, jen oči.
Um die Augen trug sie eine schwarze Maske, ich hab kein Fleckchen Haut gesehen, nur die Augen.
She was wearing a black mask, so I couldn't see even a wedge of skin, only her eyes. Topol-Sestra

(5)

T eЛК tuhle, vidъte ten cípek země omývКný z jednц strКnв mo emť
Seht Ihr hier dieses Stück Erde, seitlich vom Ozean umspültť
Do you see that little speck of land, for instance, washed by the sea on one side? BulgakovMistrAMarketk

(6)

Pro jistotu jsem si v kКfetцrii vвměnil dvК kvяtrв К měl jsem zпsoЛu dКjmů. Lehkomвslně jsem jeden
vsunul do otvoru. Totiž: chtěl vsunout. Ale ЛвlК tКm nit. Vztekle jsem dКjm zКmпčkl dovnit , К
sКmoz ejmě, nКpresovКl jsem ho do otvoru tКk, že do kКsв sice nespКdl, Кle koukКt ho zůstКl jen mКlý
cípeček. Dve e zůstКlв jКko SesКme. Bez velkц nКděje jsem se pokusil vвtпhnout dКjm zК ten cípeček.
DokпzКl jsem si pouze zlomit nehet.
Just to be certain I had changed two quarters in the cafeteria and I now had a supply of dimes. Without
thinking, I put one into the slot. That is, I tried to, but it was blocked by the thread. Angrily I tried to
force it in, but it stuck fast. The door was locked as tight as Ali Baba's cave. Without much hope, I tried
to pull the dime out by the protruding edge, but I only succeeded in breaking my fingernails.

Slova označující látky nebo živly (zde je uvedeno d evo a oheň) bývají p edevším
v základním tvaru (d evo ≈ Holz ≈ аood; oheň ≈ Feuer ≈ fire). Deminutivní tvar v češtině
označuje výrobek z této látky: hlъnК → hlinkК, pitъ → pitъčko, mlцko → mlъčko, plпtno →
plпtýnko ale i voda → vodka (vytvo eno v ruštině). Sufixy zde mají funkci specifikační.
V jiných jazycích to bývá odlišeno spíš lexikálněĽ tedy nap . d ъvko ≈ něm. Pflock ≈ angl.
stickĽ nebo syntakticky (kompozitemĽ p ívlastkovou vazbou)Ľ v němčině však částečně také
deminutivním tvarem (StтЛchen).
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d evo → d ívko → d evíčko
česky
n mecky
d evo
≈ Holz, Holzstück
≈ Stтbchen, Stöckchen, Stecken,
d ívko
kleiner Holzpflock, Hölzchen,
Holzrest
d evíčko ≈ Hölzel, Kleinholz
oheň → ohýnek → ohníček
česky
n mecky
oheň
≈ Feuer, Flamme, Lagerfeuer
ohýnek ≈ kleiner Feuer, Feuerchen, Flamme,
Funke
ohníček ≈ Лißchen Feuer, Feuerchen,
Kartofelfeuer

anglicky
≈ wood, log
≈ stick, straw

≈ stick

anglicky
≈ fire
≈ small, little fire
≈ bit of fire, bonfire, shine

Výš v textu jsou popsány i následující deminutivní ady. P íslušná kapitola je uvedena v
závorce:
bпba → babka x bпbina x babička x bпbrle (kap. česká subst. B.IV.2),
květ → kvítek → kvíteček (kap. česká subst. A.III.2.1)
kůl → kolík → kůlek (kap. česká subst., pozámka k pravým dem. na -ek)
mпma → mamina x maminka, (kap. česká subst. B.IV.2), holka → holčina x holčička
(tamtéž)
vůz → vozík → vozíček (kap. něm. subst., pozn. k -erl)
Na adách dort → dortъk → dortъček, dům → domek → domeček, dvůr → dvorek →
dvoreček, stůl → stolek → stoleček, strana → strпnkК → strпnečkКĽ ale i na p íkladechĽ kde
je v češtině doloženo jen jedno deminutivum (nap . ulice → uličkК) jsou z etelná rozlišení
lexikálníĽ které je zjevné p edevším na základě kontextu: dvůr je v češtině větší prostor (Ř)Ľ
(9), dort, dům, stůl v kuchyni, psКcъ stůl nebo ulice mají ve většině kontextů normální
(prototypickou) velikost. Naopak tamĽ kde se mluví o nějaké menší věciĽ nemůže být v češtině
(na rozdíl od němčiny a angličtiny) základní tvar: nelze nap . spojit vybavení relativně malého
prostoru limuzíny s označením *stůlĽ nýbrž jen stolek nebo stoleček (11). V češtiněĽ ale ani
v němčině nelze také nahradit pКdesпt dortъčků základový slovem (*pКdesпt dortů)Ľ neboť by
vznikl mylný dojem o jejich podobě. Angličtina si zde (7) pomáhá výpůjčkou. Evaluativně
jsou použita deminutiva v (10).
česky
n mecky
anglicky
dort
≈ Torte, Kuchen
≈ cake, pie, tart
≈ Muffin
≈ cake, cupcake, cookie
dortík
≈ cupcake, pastry, pastille
dortíček ≈ Törtchen, Pastille
(7)

nl

Z pekК stvъ od Siemonsů p išlo pКdesпt dortíčků, Лпječnц!
Vom Bтcker sind 50 Törtchen gekommen, herrlich
Fifty petits fours arrived from Siemons' Bakery, delicious!
Van Siemons zijn vijftig taartjes gekomen, heerlijk!. Frankova-DenikA_Franko

ešení (7) v češtině a němčině může být pod vlivem originálu (holandština). Deminutivní tvar
však nemá hodnotu evaluativníĽ nýbrž sémantickou.
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česky
dvůr
dvorek
dvoreček

n mecky
≈ Hof, Hopfplatz, Hof
≈ Hof, (kleiner) Hinterhof
≈ Höfchen

anglicky
≈ courtyard, yard, court (nap . Vienna court)
≈ (small) backyard
≈ small courtyard

(8)

A prпvě v tom okКmžiku dКleko nК jednom dvo e ve městě zКkokrhКl kohout.
Und in eben diesem Augenblick, fern in irgendeinem Hof der StКdt, krтhte ein HКhn.
And in that very moment, away behind in some courtyard of the City, a cock crowed.(Tolkien: Pán
prstenů)

(9)

Kdвž šel p es dvůr, slвšel, že ve větru ЛouchКjъ dve e.
Als er üЛer den Hofplatz ging, hörte er eine Tür im Winde Кuf- und zuschlagen.
As he crossed the house yard he heard a door slam. (Lagerlof-Podiv_cesta)

dům → domek → domeček
česky
n mecky
dům
HКus, GeЛтude, Heim
≈ Hтuschen, HКus, Hütte, CottКge, KКte
domek
domeček ≈ Haus, Hтuschen, Hтuslein, kleines
GeЛтude, PuppenhКus, GeЛтude,
Hütte, Hтusel, нrtchen
(10)

PКn Ocet К pКnъ Octovп žili v lКhvi od octК. Jedenkrпt, kdвž Лвl pКn Ocet prвč, zКmetКlК pКnъ Octovп,
pečlivп to hospodвně, celý domeček. Jeden smolný úder smetпku způsoЛil, že se domeček rozЛil К s
inčenъm sesвpКl. PКnъ Octovп vвděšeně vвЛěhlК muži nКproti, К kdвž ho uvidělК, volКlК: „PКne Ocet,
jsme dočistК nК mizině, zЛo ilК jsem dům, je nК kousky!“
Mr and Mrs Vinegar lived in a vinegar bottle. Now, one day, when Mr Vinegar was from home, Mrs
Vinegar, who was a very good housewife, was busily sweeping her house, when an unlucky thump of
the broom brought the whole house clitter-clatter, clitter-clatter, about her ears. In an agony of grief
she rushed forth to meet her husband. On seeing him she exclaimed, “O Mr VinegКr, Mr VinegКr, аe
are ruined: I have knocked the house down, and it is all to pieces!” (anonym: Anglické pohádky)

stůl → stolek → stoleček
česky
n mecky
stůl
≈ Tisch, Tischplatte, Tafel, Pult
stolek

≈ Tisch, Nachttisch, Tischchen

stoleček

≈ Tischen, Tisch, Marmortischen,
Klapptisch

(11)

anglicky
≈ house, home, building
≈ house, cottage, building, cabin
≈ house, bungalow, cottage

anglicky
≈ (kitchen, dining, round) table,
(writing, antique) desk
≈ (bedside, coffee, picinc, folding)
table, desk, nightstand
≈ (little, side, loа, smКll, limousine´s)
table

Stoleček v limuzъně Лвl rozložený К pokrвtý lněným uЛrusem.
The limousine's table was folded down and covered with a linen cloth. (harris-mlceni_jehn)
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ulice → ulička
česky
n mecky
ulice
≈ StrКße, GКsse
≈ Gasse, Gтßchen, (StrКße)
ulička

anglicky
≈ street, road
≈ alley, street, aisle

Podobné rozdíly jsou vidět na adě strana → strпnka → strпnečka.
Další kontrasty jsou uvedeny v p íslušných kapitolách:
brпcha →brпška, chudina → chudinka aj. (kap. česká subst. A.V.2.1)
kluk → klučina (kap. česká subst. A.V.3.1)
Protějšky českých deminutiv v němčině a angličtině se mění v závislosti na funkci deminutiva
i kontextu. Kde není deminutivní tvar užit pragmatickyĽ není deminutivum ani v protějším
jazyce (11)Ľ (12). Signifikantní jsou nejčastější kolokace se základovým slovem duše (spasit
duši, v/z hlouЛi duše, vвmlпtit duši), v nichž většinou nelze základní tvar nahradit
deminutivem. Realizace *spКsit dušičku, *v/z hlouЛi dušičkв, *vвmlпtit dušičku jsou extrémně
vzácné (0-2 doklady v korpusu syn2010). Naopak v těsném spojení v někom je mКlп dušičkК
(synonymně „bát se“) (11) nelze nahradit deminutivum základovým tvaremĽ podobně jako ve
(12)Ľ jedná se tedy o kvazideminutivum.
česky
duše
dušička

dušinka

n mecky
Seele, Geist
≈ Seele, Seelchen, kleiner Geist,
mein Herz (oslovení)
Лis zur оЛelkeit Angst hКЛen (frazém)
≈ mein Herz, Herzchen, Seelchen, Liebste, armer
Mensch, liebes Herz: všechno oslovení drahéĽ
milé nebo soucit vzbuzující osoby

(11)

ukrad sem mrkev...tak v mě byla malп dušičkК!
MohrrüЛen geklКut...dК аКr ich КЛer sooo klein!
stole a carrot ... the jitters I had! (Topol: Sestra)

(12)

Jп dušičkв pod hrnъčkв dпvno nedпvпm.
Ich stecke schon lange keine Seelen mehr in Töpfchen.
I stopped putting souls into pots long time ago. (Werich: Fimfпrum)

(13)

Měl útlocitnou dušičku.
Bilbo hatte eine gute kleine Seele.
He was a kindly little soul. (Tolkien: Hobit)

anglicky
≈ soul, spirit, mind
≈
(littel) soul
≈ my dear, dear soul,

V (13) je v češtině deminutivum užito pragmaticky a vystihuje pozitivní evaluaci
v anglickém originále. Alternativní p eklady z anglického originálu (nap . Bвl to doЛrпček.)
by se kvůli signálu little pravděpodobně také deminutivu v češtině nevyhnuly.
Tvary dušičkК a dušinkК mají částečně vymezené funkce. Z uvedených dokladů a protějšků
plyneĽ že slovo dušinkК se používá p edevším v osloveních.
PodchytitĽ jak fungují ady deminutiv v češtině a co jim odpovídá v němčině a angličtině je
mnohem problematičtější u dalších slovních druhů. Vedle substantiv lze uvažovat o
deminutivních adách už jen u několika málo českých adjektiv a adverbií.
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Deminutivní
čistý
→
droЛně →
droЛný →
krпtký →
k ehký →
lehký
→
mКlý
→
mКlý
→
mКlý
→
slКЛě
→
slКЛý
→
tence
→
tenký
→
ticho
→
úzký
→

ady adjektiv a adverbií
čis ounký
drobounce
droЛounký
krК ounký
k ehounký
lehounký
mКličký
mКlinký
mКlounký
slabounce
slКЛounký
tenounce/tenounce
tenounký
tichounko
uzounký

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Tabulka 67: Deminutivní ady českých adjektiv a adverbií

čistulinký/(čis oulinký)/(čis ulinký)
droboulince
droЛoulinký
(krК oulinký)
(k ehoulinký)
lehoulinký
(mКliličký)
mКlilinký/mКlininký
(mКloulinký)
slaboulince
slКЛoulinký
tenoulince
tenoulinký
tichoulinko
uzoulinký

U většiny z nich však chybí v paralelních korpusech data. Srovnání se tedy musí zúžit jen na
ady od základů krпtký, mКlý, slКЛý, slКЛě, tenký a tence. Pro názornost jsou uvedena i některá
typická spojení. Vzhledem k nedostatku paralelních textů pro t i jazyky (cs-de-en) bylo nutné
provést rešerši zvlášť v paralelním korpuse cs-de a cs-enĽ protějšky proto nejsou úplné. TamĽ
kde chybíĽ je protějšek nahrazen pomlčkami („--“).
krпtký → kraťounký → kraťoulinký
česky
n mecky
krпtký
≈ kurz
krпťounký (14)
≈ ganz kurz
kraťoulinký (15) ≈ klitzeklein

anglicky
≈ short, brief
≈ for a minute
≈ teeny-weeny little

(14)

Kdвž jsme se ocitli poЛlъž jeho kКncelп e, zeptКl se mě, jestli Лв mi nevКdilК kraťounkп zКstпvkК.
Als аir in der Nтhe seines Büros аКren, frКgte er mich, oЛ ich etаКs dКgegen hтtte, аenn er kurz nach
seiner Post sehe.
When we were near his office, he asked if it would be all right to stop in for a minute. (Grisham: Advokát chudých)

(15)

Klidne, jen me nechte prepudrovКt si nos К vвrъdit si kraťoulinký telefonпt.
Weil ich mir nur ganz kurz die Nase pudern gehen und einen klitzekleinen Anruf tтtigen muss.
We can, if you'll just give me a chance to powder my nose... ...and make one teeny-weeny little phone
call. (subtitles)

(16)

Kraťoulinkп vezre.
Die extrakurze Kurzfassung.
The short, short version. (subtitles)
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malý → malinký → malilinký/malininký
česky
n mecky
mКlý
≈ klein
malinký
≈ kleines Problem
proЛlцm
≈ winzige Rose
růže
≈ kleine Tierchen
zvъ пtkК
≈ аinzuige Tüte
tКškК
malilinký (17)
≈ ganz klein
(17)

≈
≈

≈

anglicky
small, little
slight hitch
tiny rose
tiny little beasts
little tiny bag
very small

Nos mělК jКko malilinký ЛrКmЛůrek К celý puntъkКtý od pih.
Ihre Nase hatte dieselbe Form wie eine ganz kleine KКrtoffel und аКr völlig von Sommersprossen
üЛersтt.
Her nose was the shape of a very small potato, and was dotted with freckles. (Lindgren: Pippi…)

slabý → slabounký → slaboulinký x
česky
n mecky
slКЛý
≈ schwach
slabounký
světцlko
≈ unbestimmter Lichtschein
p edzvěst ≈ schwache Vorahnung
nпdech
≈ zarter Hauch
tělo
≈ schатchlicher Körper
slaboulinký
vůně
≈ kaum wahrnehmbarer Duft
hlas
≈ schwache Stimme
zпpКch
≈ -slabě → slabounce → slaboulince x
česky
n mecky
slКЛě
≈ schwach
slabounce
Лъt (srdce) ≈ sehr schwaches (Herzklopfen)
prosvъtКt
≈ schwach zu schimmern
scheinen
slaboulince
tušit
≈ verschwommen ahnen
zКchvъvКt ≈ -≈
vzdychat
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≈
≈
≈
≈
≈

≈

anglicky
week, faint

faint, presage
-feeble body
--the faintest tang of (a
cigarette)

anglicky
≈ weak(ly), faint(ly),
≈ very faint (heartbeat)
≈ seem to shine faintly

-≈ vibrate very slightly
(make a) wonderfully small sigh

tenký → tenounký → tenoulinký
česky
n mecky
tenký
≈ dünn, schmКl
tenounký
hlas
≈ dünner geаordene
Stimme, kleine stimme
slпmkК
winziger Strohhalm
tenoulinký paprsek
chleЛъček
≈ hКuchdünner
had
≈ Senderstrahl
světelnп škvъrК
≈ -≈ --tence → tenounce → tenoulince
česky
n mecky
tence
≈ dünn
tenounce
zakviknout
≈ feinstes Quiken
zКhrпt
≈ leise spielen
tenoulince
podez ъvКvп ≈ leicht Кrgаöhnisch
znъt (hudЛК)
--

anglicky
≈ thin, fine
≈ forced voice, little voice
≈ tiny straw

the thinnest sandwiches
hair-thin snakes
very faint strip of light

anglicky
≈ thin
≈ thin hissing
--≈ feeble strains (of music) waft

Protějšky v němčině i angličtině podtrhují funkci českých adjektivních a adverbiálních
deminutiv: vesměs kvalitu nebo kvantitu adjektiva nebo adverbia zdůrazňujíĽ zesilují a
p idávají mu expresivitu. Prost edky se však liší částečně podle typologie jazyka (kompozita
v němčině hКuchdünnĽ několikaslovné fráze v angličtině very faintly)Ľ p edevším však
v distribuci popisované skutečnosti. Zatímco čeština shlukuje informace do několika málo
slovĽ angličtina a částečně i němčina je rozprostírají do delšího úseku výpovědi: slabounce
prosvъtКt ≈ schwach zu schimmern scheinen ≈ seem to shine faintlyĽ dál také (17). Markantní
je také rozdíl v užití lexika a metafor. Vznikají tak jakési supletivní ady „sémantického“
stupňování kvality/kvantityĽ jimž v češtině odpovídají ady deminutivní:
schwach → zart → kaum wahrnehmbar
thin → tiny → hair thin.
Někdy do ady vstupuje i morfologické stupňování:
week → faint → the faintest.
Právě zde je vidět souvislost a legitimita diskusí o tomĽ zda pat í deminuce k flexi či
slovotvorbě (srov. Bauer 1997, Polterauer 1981).
Další p íklady kontrastu adjektivních a adverbiálních deminutiv jsou uvedeny dál.
U ostatních slovních druhů ady nejsou. Kontrast mohl být tedy sledován jen na ose základ →
(kvazi)deminutivum. P íklady jsou uvedeny výš v textu v kapitolách k jednotlivým slovním
druhům.
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. Deminutiva bez deminutivních protějšků
Pokud v protějším jazyce stojí slovoĽ které běžně deminutivum netvo íĽ odpovídá českému
deminutivu v němčině většinou některý z těchto ekvivalentů:
a) základový tvar slovníkového ekvivalentu: cukrпrničkК ≈ Konditorei;
b) kompozitum: hпďпtko ≈ Schlangenkind. Báze Kind zde má funkci evaluativníĽ protože
hпdě ≈ junge SchlКnge, SchlКngenЛrut.
c) p ívlastková vazba: winzige Konditorei, kleine Schlange.
Následující seznam vznikl jako výsledek základní rešerše všech českých deminutiv a všech
jejich protějšků v korpuse InterCorp cs-de (verze 6). Uvedeny jsou jen ty německé protějškyĽ
u nichž nejsou doložena deminutiva. (Porovnání s angličtinou zůstává prozatím dezideratem.)
V zásadě však i zde platí: pokud existuje takový ekvivalent českého deminutivaĽ od kterého
lze běžně v němčině utvo it deminutivumĽ pak se ve větším množství dokladů objeví právě
toto německé deminutivum: čъsъlko ≈ Nummerchen, dъlko ≈ Werklein, Werkl.
Základy označené indexem (a) mohou plnit funkci augmentativa.
česky
barva
bavlna
boule
cigпro
cukrпrnК
cukrle
čъslo
děvče
dъlo
dlпto
dlКždice
dovolenп
drпhК
fena(a)
fontпnК
hпdě

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

barvička
bavlnka
bulka
cigпrko
cukrпrnička
cukrlпtko
číslíčko
děvčпtko
dílko
dlпtko
dlaždička
dovolenka
drпžka
fenka
fontпnka
hпďпtko

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

hadice
harfa
hospodвně
chodba

→
→
→
→

hadička
harfička
hospodyňka
chodbička

≈
≈
≈
≈

chudina
jezero

→ chudinka
→ jezírko

≈
≈

kachle
kКše

→ kachlička
→ kašička

≈
≈

n mecky
Tusche, Farbe
Baumwolle
Beule, Höcker, Schаellung
Zigarillo
kleine, stille, winzige Konditorei
Bonbon
Zahl
Mтdchen
Erzeugnis
Schnitzeisen, Meißel
Fliese
ein Paar Tage Urlaub
Schiene, Rutschbahn
Hündin
Quelle, Wasserbecken
kleine SchlКnge, SchlКngenknтul,
Schlangenkind
Schlauch, kleiner (Gummi)Schlauch
Harfe
Hausfrau
GКng, enges Gemтuer, kleiner SeitengКng,
enger Verschlag, kleiner Korridor
Pipimтdchen, die Arme, die иrmste
kleiner Weiher, Lagune, Wasserloch, kleiner
See (častoĽ protože Seechen velmi vzácené)
Fliese
Brei
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→
→
→
→
→

kКvпrnК
kmotra
knihovna
(ko КlК)(a)
kyvadlo

lednice
letadlo
mez
naslouchadlo
nemluvně
novina
opěrК
past
plocha
pohodlъ
prпdlo
p edsъň
rпnК
rodina
rukavice
sranda
sýkorК
topor(o)(a)
vrstva
vrtпk

≈ Cafe, Kaffeehaus, kleines Kafeehaus/Cafe:
≈ Patin, Gevatterin, Gevatter Tod
≈ Biliothek, Bücherei
alička ≈ Branntwein, Alkohol
≈ Pendel; v němč. nemá dem. V DeReKo
Pendelchen (jen 3 doklady) v uvozovkách jako
p eklad it. Pendolino
→ lednička
≈ EisschrКnk, KühlschrКnk, EiskКsten
→ letadýlko
≈ Flugzeug
→ mezička
≈ Grenze, Grenzstein
→ naslouchпtko ≈ Ohrhörer
→ nemluvňпtko ≈ Neugeborenes
→ novinka
≈ Nachricht, Mitteilung
→ opěrka
≈ Armlehne
→ pastička
≈ (Mause)Falle
→ ploška
≈ Ebene
→ pohodlíčko
≈ (gute Кlte) Gemütlichkeit
→ prпdýlko
≈ Bettатsche, Wтschestück
→ p edsíňka
≈ Vorzimmer
→ ranka
≈ Wunde
→ rodinka
≈ Familie
→ rukavička
≈ Handschuh
→ srandička
≈ Jux
→ sýkorka
≈ Meise
→ topůrko
≈ Stiel
→ vrstvička
≈ Schicht
→ vrtпček
≈ Bohrer
kavпrnička
kmot ička
knihovnička
ko alka → ko
kyvadélko

Tabulka 6Ř: Limity německých deminutiv: deminutivní tvar nedoložen

Vedle těchto slovĽ která zjevně deminutiva netvo í (nejsou doložena) je ještě ada německých
deminutiv s minimální frekvencí (v korpusu DeReKo hapaxy a do 5 výskytů). Ta jsou
uvedena v následující tabulce (Tabulka 6ř) v závorce za běžným ekvivalentemĽ u nich je
číslem uveden absolutní počet výskytů v korpuse DeReKoĽ p íp. i s odkazem na p íslušnou
varietu (D = německáĽ A = rakouskáĽ CH = švýcarská).
formule
fazole
hadice
jezero
jizva
kachle
klisna
matrace
mýdlo

→
→
→
→
→
→
→
→
→

formulka
fazolka
hadička
jezírko
jizvička
kachlička
klisnička
matračka
mýdlíčko

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Formel (Formelchen (D 1) / Förmelchen (D 1))
Bohne, Fisole (Fisolchen (A 1) / Fisölchen (A 1)
Schlauch (Schlтuchchen)
See, Teich (Seechen, Teichchen)
Narbe (Nтrbchen (1))
Fliese, Kachel (Flieschen (2), Kachelchen)
Stute (Stütchen, Stutchen)
Matratze (Matrтtzchen)
Seife (Seifchen)
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rafika
raketa
rakev
slabost
stezka
tulipпn
tvrďпk

→
→
→
→
→
→
→

rafička
raketka
rakvička
slabůstka
stezička
tulipпnek
tvrďпček

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Zeiger (Zeigerchen)
Rakete (Raketchen (CH))
Sarg (Sтrgchen (4), Sarglein (CH 4 ), Sargerl (A 1)
Schатche (Schwächlein)
Pfad, Pfтdchen (Pfтdlein (1))
Tulpe (Tülpchen)
Melone (Melönchen)

Tabulka 6ř: Limity německých deminutiv: deminutivní tvar velmi vzácný

Na základě korpusových analýz lze tedy celkem s jistotou tvrditĽ že v němčině nejsou běžná
deminutiva od následujících substantiv (jsou uvedena abecedně a jedná se o průnik tabulek
6Ř a 6ř). Slova označená otazníkem jsou výhradně z tabulky 69).
Arme (der/die Arme)
Armlehne
Baumwolle
Beule
Bohrer
Bonbon
Brei
Bücherei
Cafe, Kaffeehaus
Ebene
Erzeugnis
Falle
Familie
Farbe
Fisole?
Fliese
Fliese
Fliese?
Flugzeug
Formel?
Gang
Gemтuer
Gemütlichkeit
Geschаür
Gevatter Tod
Gevatterin
Grenze, Grenzstein
Handschuh

Harfe
Hausfrau
Höcker
Hündin
Jux
Kachel?
Konditorei
Korridor
KühlschrКnk, EisschrКnk,
Eiskasten
Lagune
Mтdchen
Matratze?
Meise
Meißel
Melone?
Nachricht, Mitteilung
Narbe?
Neugeborenes
Ohrhörer
Patin
Pendel
Pfad?
Quelle
Rakete?
Rinne
Rutschbahn
Sarg?

See
Seife?
Schiene
Schicht
Schlange
Schlauch
Schlauch?
Schnitzeisen
Schатcheť
Schwellung
Stickgarn
Stiel
Stute?
Teich?
Tulpe?
Tusche
Urlaub
Verschlag
Vorzimmer
Wтsche
Wasserbecken
Wasserloch
Weiher
Wunde
Zahl
Zeiger?
Zigarillo

V němčiněĽ ale i v češtině je pochopitelně mnohem víc substantivĽ která deminutiva netvo í.
(Některá z nich ‒ nap . kuchyňské p ístroje a nástroje ‒ jsou zmíněna výš v textu.) Avšak jen
u zde uvedených dochází mezi češtinou a němčinou k tvarové divergenci: v češtině existuje
(kvazi)deminutivum, v němčině jen základní tvar.
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Český a německý systém deminutivních tvarů se však kryjí v oblasti některých
kvazideminutiv:
cukrпtko
≈
Zuckerl
děvče
≈
Mтdchen
dostКvenъčko
≈
Stтndchen
historka
≈
Histörchen
hrnek
≈
Hтferl
h ъЛek
≈
Schwammerl
huЛičkК
≈
Busserl
hůlkК
≈
StтЛchen
chleЛъček
≈
Brötchen
kalhotky
≈
Höschen
kroužek, sedпnek ≈
Krтnzchen
lebka
≈
Schтdel
milпček
≈
Liebchen
pisпtko
≈
Griffel
pohпdkК
≈
Mтrchen
rolničkК
≈
Glöckchen
sпček
≈
Sackerl
sКmeček
≈
Mтnnchen
sКmičkК
≈
Weibchen
slovъčko
≈
Vokabel (pův. latinské dem.)
tъlko
≈
Hemdchen, Leibchen, Leiberl
uЛožпtko
≈
Armutschkerl
umъrпček
≈
SterЛeglöckchen/-lein, Totenglöcklein
Tabulka 70: Shody kvazideminutiva v češtině a němčině

V tabulce 70 se jedná p edevším o původní deminutivaĽ jejichž základ se p estal používat
(shodně v obou jazycích nap . hrnek ≈ Hтferl) a o slova utvo ená podobnou motivací (tъlko ≈
Leibchen, Leiberl). Jistou roli nesporně hrál i blízký kontakt obou jazyků. V této oblasti jsou
si němčina (p edevším rakouská) a čeština bližší než němčina s angličtinou. K porovnání je
zde uvedeno jen několik málo p íkladů kontrastu všech t í jazyků. Formální deminutiva jsou
zvýrazněna tučným písmem.
česky
n mecky
anglicky
≈ fairy-tale
pohпdka
≈ Mтrchen
≈ mug
hrnek
≈ Hтferl
≈ pencil, stylus
pisпtko
≈ Griffel
tílko
≈ Hemdchen, Leibchen, Leiberl ≈ undershirt, top
Další p íklady jsou uvedeny průběžně také v kapitole německých deminutiv.
U ostatních slovních druhů je kontrastivní popis poněkud problematičtější z důvodu slabé
frekvence deminutivĽ tedy nedostatku dat. P esto lze i zde na základě korpusových analýz
dojít k určitým opatrným zobecněnímĽ která by ovšem ještě měla být podrobněji popsána na
větším množství textů.
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Zatímco u mnohých (většiny?) substantiv lze alespoň hypoteticky vytvo it deminutivní tvar
nejen v češtiněĽ ale i v němčiněĽ omezeně i v angličtiněĽ u ostatních slovních druhů je tato
možnost silně omezenáĽ resp. zcela nemožná.
U adjektiv a adverbií se v češtině za pouze pragmatické/evaluativní dají považovat jen sufixy
-ičký, -ičce, -oučký, -oučce atd. ‒ viz p íslušné kapitoly v oddíle II. Sémantická „umenšení“ se
tvo í v češtině prost edky ostatnímiĽ uvedenými tamtéž. Jak již bylo uvedeno výšĽ adjektivní a
adverbiální deminutiva nic nezmenšujíĽ naopak zdůrazňují míru. Jelikož se v němčině (a snad
ani v angličtině) o deminutivních adjektivech uvažovat nedáĽ je nutné zjistitĽ co na jejich
místě v textovém invariantu stojí. Výzkum byl proveden na vzorku nejfrekventovanějších
adjektivních a adverbiálních deminutiv v korpuse InterCorp cs-de (verze 7).
mпlo → maličko, malinko
V němčině deminutivům odpovídají intenzifikátory etwas (1), ein bisschen, ein wenig, ein
kleines Stück, einen HКuchĽ někdy i z etězení intenzifikátorů: ganz kleines StückchenĽ pop .
explicitní vyjád ení způsobu i míry děje (4).
(1)

Kvidův otec, který maličko zЛledl, se nК poslednъ chvъli rozhodl tvп it poЛКveně.
Quidos Vater, der etwas blaß аurde, Лeschloß im letzten AugenЛlick, eine heitere Miene Кufzusetzen.
(Viewegh: Bпječnп lцtК pod psК)

(2)

VвpКdКlo to, jКko Лв všechnв úhlв К linie, všechnв tvКrв К oЛrвsв Лвlв maličko zdeformovКnц - КvšКk
způsoЛem, jКký vlКstně neeбistovКl.
Es аКr, Кls атren Кlle Winkel und Linien, Кlle Formen und Umrisse ein ganz kleines Stückchen
verschoben - aber in eine Richtung, die es eigentlich gar nicht gab. (Hohlbein: DъvkК)

(3)

Jenom je maličko nКslпdlп…
Nur einen Hauch süßlich- (Konsalik: Červený šъp)

(4)

Mпm dojem, že po mц poznпmce seЛou maličko škuЛl.
Mir scheint, dass er nach meiner Bemerkung ganz unmerklich Кuf seinem Stuhl zurückgezuckt ist.
(Kaiser: Nep пtelц К lпskК)

Z (3) je vidět též rozdíl mezi pragmatickým (-ičko) a sémantickým (na--lп) užitím
modifikačních afixů.
trochu → trošičku
Protějšky jsou velmi podobné jako u mКličko a malinko (≈ ein wenig, ein bisschen jsou
nejčastější protějšky). Uplatňuje se také metaforika (5): p íměr funkčně odpovídá českému
deminutivu.
(5)

MontКg usedl nК studený ЛlКtnъk DrКkК, pohnul hlКvou trošičku vlevo, trošičku vprКvo, vlevo, vprКvo,
vlevo, vpravo, vlevo...
MontКg sКß Кuf der kКlten StoßstКnge des DrКchens und Лeаegte den Kopf einen Fingerbreit nach
links, einen Fingerbreit nach rechts, nach links, rechts, links, rechts, links... (Bradbury: 451 stupňů…)

pomalu → pomaloučku
Ve většině p ípadů českému adverbiálnímu deminutivu odpovídá v němčině základ. Z ídka je
emotivní náboj kompenzován jinde (6).
(6)

K druhцmu konci p ivпzКlК jednoho z chlКpců К pomКloučku, opКtrně ho spouštělК dolů, kde už nК
něho čekКlК jeho maminka.
Dann band sie den einen der Jungen Кn dКs Кndere Ende des Seiles und ließ ihn langsam und
vorsichtig zu der überglücklichen Mama hinunter, die auf dem Platz stand. (Lindgren: Pippi)
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ticho → tichounce; potichu → potichoučku
České deminutivum zde zjevně zdůrazňuje míru (7)Ľ (Ř). Ta někdy může klesat až k nulovému
bodu (9).
(7)

Zpod p ikrývkв se vвsunulК mКlп, ЛuclКtп rukК, uchopilК kliku dve ъ К tichounce, opКtrně otev elК.
Eine kleine dicke HКnd streckte sich herКus und pКckte den Türgriff und mКchte die Tür sehr leise und
vorsichtig auf. (Lindgren: KКrkulъn)

(8)

DКl se do zpěvu - zpočпtku potichoučku, tКkže slovům neЛвlo rozumět.
He had begun to sing — too softly at first for his words to be heard.

(9)

Proto tichounce sledovКli BКlúК К BКgýru К MКugliho džunglъ, Кž Лвl čКs k polednъmu pozd imnutъ,
Daher folgten sie vorsichtig und gerтuschlos Balu, Baghira und dem Knaben durch die Dschungel, bis
die Zeit der Mittagsruhe herankam.
Therefore they followed Baloo and Bagheera and Mowgli through the jungle very quietly till it was
time for the midday nap, (Kipling: KnihК džunglъ)

Další protějšky jsou v němčině sehr leise, anglicky very quietly, on the quiet. někdy se
podobný emotivní náboj může v němčině vyjád it také metaforou (10).
(10)

TКk se tedв lпdovКl s gustem krmenц husв К p islouchКl jednъm uchem tichounce hrКjъcъmu rпdiu, kterц
ho spojovКlo se světem, kdвž ho p ъmo uhodilК melodie.
Also schlug er sich mit dem Appetit einer MКstgКns den MКgen voll und hörte mit einem Ohr Кuf dКs
flüsternd spielende Radio, das ihn mit der Welt verЛКnd, Кls ihn eine Melodie Кufhorchen ließ.
(Kohout: Hvězdnп hodinК vrКhů)

Podobné protějšky jako (10) jsou mit leiser Stimme; mit flüstender Stimme.
blízko → blizoučko
Protějšky českého deminutiva jsou intenzifikátory: v němčině so, ganz, v angličtině so, very,
pop . i (běžný) vulgární emotivní marker (11).
(11)

BКrneв, jseš tКkhle Лlъzko, tКkhle blizoučko.
Barney, you 're this close. You 're this fucking close. (subtitles)

lehce → lehounce
Většina protějšků jsou základní tvaryĽ (11)Ľ (12)Ľ které však mají v němčině nebo angličtině
silnější emotivní náboj než český základ lehce (13), (14).
(11)

…lehounce se zКsmпlК:
und lтchelte fein.

(12)

Ale lehounce se zКsmпl:
Aber er lachte sanft.

(13)

Mъsto toho p inпšel vůni, kterou tКk doЛ e znКl, К zvuk poliЛku - který se lehounce Лlъžil, Кž mu
spočinul nК rtech.
Er trug vielmehr einen Duft herЛei, den er nur Кllzugut kКnnte, und einen Kuß, der sich gКnz sКchte
Кuf seine Lippen legte, und er аußte nicht, аie ihm geschКh.
Instead, it brought the scent of a perfume he knew well, and the touch of a kiss – a kiss that came from
far away, slowly, slowly, until it rested on his lips. (Coelho: Alchymista)

(14)

nep ъhodnost svц nКhotв (lehounce osvъcenц špinКvým světlem venkovnъ lucernв);
Unschicklichkeit meiner Nacktheit (die schwach vom schmutzigen Licht der LКterne drКußen
beleuchtet wurde)
my nakedness (faintly luminous in the dirty yellow of the streetlamp) (Kundera: Žert)

Pochopitelně záleží také na adjektivu či slovesuĽ které adverbium blíž charakterizuje.
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teplo → teploučko
Protějšky jsou v němčině buď s kvalifikátorem schön nebo hüЛsch (warm), v angličtině je
deminutivum vystiženo často „lexikálně“ adverbiem toastyĽ pop . intenzifikátorem (15)
(15)

"Mпte tu teploučko," eklК.
"Warm ist es hier", sagte sie.
'It seems rather warm in here,' she said. (Lindgren: Pippi)

Deminutivum v (15) má význam více méně pouze pozitivního hodnocení. Pokud by místo
něho stál základ teplo Ľ mohla by být výpověď chápána negativně.
Souhrnn :
Tam, kde je v češtině adjektivní nebo adverbiální deminutivumĽ bývá v němčině:
1) nejčastěji kompozitum založené na metafo e:
lehoulinký ≈ federleicht
Лěloučký, Лělounký ≈ hellhтutig, Лlütenаeiß, kтseаeiß, schneeаeiß, Лlütenаeiß
Лleďoučký ≈ hochblond
slКďoučký ≈ honigsüß
žlu oučký ≈ goldblond/gelb
2) základ a kvantifikátor (analytické vyjád ení)
pitomoučký ≈ echt albern
tlus oučký ≈ ziemlich dick
měkoučký ≈ so weich
3) perifráze
měkounký ≈ weich und zart
4) expresivum
měkoučký ≈ wuschelig, drall
pitomoučký ≈ töricht
Často se protějšky kryjí s protějšky adjektiv označující jen zmenšenou míru (s cirkumfixy p i-lý, nК--lý):
hloupoučký ≈ dтmmlich, dümmlich ≈ silly, stupid
Ovšem po adí četnosti protějšků bývá buď opačnéĽ nebo je z kontextu zjevnéĽ že se jím
vyjad uje určitá shovívavostĽ pochopení a význam se tak oslabuje. Důležitou roli ve
zprost edkování adekvátní „nálady“ textu zde jednoznačně hraje širší textová pasážĽ p ípadně
i celkový styl textu.
Zjevná je i funkce zesilovací:
Лъlý ≈ аeiß, Лělounký ≈ sehr аeiß, Лěloučký ≈ strКhlend аeiß, schnee аeiß; hned ≈ gleich →
hnedlinko ≈ nur ein Moment, im Nu.
Anglické protějšky zde nebyly systematicky sledovány. Lze však p edpokládatĽ že budou
podobné jako u ad (viz výš) a ve vyšší mí e se také budou vyskytovat jiné poetické
prost edky nap . na úrovni syntaxe (16).
(16)

Tichoulinko jКko hпdek v mechu...
Softly, softly, like a snake in the moss... Fischerova-Hodina_mezi

Některé jiné p íklady této kategorie jsou uvedeny (pro nedostatek kapacity a dat taktéž
nesystematicky) v popisech jednotlivých českých deminutivních prost edků.
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Českým deminutivním slovesům v němčině neodpovídají slovesná deminutiva. V angličtině
se netvo íĽ proto o nich nelze uvažovat. Německé slovesné modifikace (p edevším s -eln) se
zde nevyskytují. Tento fakt napovídá tomuĽ že německá slovesná deminutiva vyjad ují
p edevším snížení intenzity děje. Jen v mála p ípadech se jimi děj také hodnotí a je možné je
považovat za evaluativníĽ tedy použité pragmaticky (viz také oddíl IIIĽ kap. 3.). Následující
doklady z etelně ukazujíĽ že konotace odpovídající českým slovesným deminutivům se
vyjad ují různě. Za p íklady poslouží jen odvozeniny od sloves poЛlъt (se) a spпtĽ od nichž je
dokladů nejvíc.
(17)

ŽКludek mi zůstКl někde nКho e (jinКk Лвch se zКručeně poblinkala),…
My stomach remained somewhere up top (otherwise I would definitely have lost my lunch)… (Kohout:
Sněžъm)

(18)

Jen se trochu poblinkal.
Es ist nur ein bißchen Kotze.
It's a little bit of throw-up. (subtitles)

(19)

Poblinkп se, jestli nedпš pozor!
Gleich kotzt sie dich voll, wenn du nicht aufpasst.
She's gonna upchuck if you don't watch out! (subtitles)

(20)

NКšel ho stojъcъho u oknК s tКk ЛlКženým К spokojeným výrКzem, jКký může mъt jen jednoměsъčnъ
roЛпtko, kterц se nКpilo, nКcucКlo К nвnъ spinkп.
The pious chaplain took a gulp and his eyes bugged out. (Hašek: Švejk)

(21)

Asi p ichпzъ k soЛě, kdвž se krпsně vyspinkal.
Sie kommen gerКde zu sich, аürde ich sКgen, nКch einem wunderbaren Schlaf.
Just coming round again, I should say, after a bee-autiful sleep. (Tolkien: Hobit)

(22)

„OdpočКli jsme siť Vyspinkali seť“ ekl.
„Sind аir Кusgeruhtť HКЛen аir schön geschlafenť“ frКgte er.
„Are аe restedť HКve аe hКd beautiful sleepť“' he sКid. (Tolkien: Pпn prstenů)

(23)

„… teď mвslete nК to, že se pěkně vвkoupete, jп vпm uvК ъm čajíček, uložъm do postele К vyspinkпte
se.“
„… denken Sie jetzt nur dКrКn, dКß Sie schön ЛКden, ich аerde Ihnen einen Tee kochen, Sie ins Bett
stecken, und das Kindchen wird sich ausschlafen.“ (Filip: Blпzen ve městě)

(24)

„Rпčil jste spinkat, žeť Nu, ЛlКhorodъ, jКk se vпm tu lъЛъť“
Geruhten Sie gut zu schlafenť Nun. Verehrtester, аie gefтllt es Ihnen hierť“ (Čapek: Krakatit)

(25)

„Vidъš, kКm chodъ spinkat číčať“
„Siehst du, аo dКs Miezekтtzchen schlтftť“ (Vonnegut: Kolъbka)

(26)

Můj milпček už spinkп?
Schlтft mein Geliebter schon? (Bachmann[ová]: Povidky)

(27)

Půjdeme spinkat!
Zeit für ein Nickerchen.
It's naptime! (subtitles)

Rýsují se zde tyto kategorie protějšků:
 Konotace se rozdělí do perifráze: gut schlafen
 Konotace je na jiném slově (20) (v translatologii se mluví o kompenzaci v místě):
vyspinkat se ≈ das Kindchen
 Konotaci odpovídá zcela jiná syntaktická struktura (kompenzace druhu) (1)Ľ (27).
Různé kombinace těchto struktur vytvá ejí podobný dojem jako česká deminutiva.
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V nominálnějších germánských jazycích se tedy tyto emoce a evaluace vystihují p edevším
analyticky a lexikálně.
Deminutivní sufix v češtině má často funkci eufemizační. Zjevné to je na p íkladech sloves
kadit → kakat ≈ něm. groß mКchen, angl.. go stinkв, Лlъt → blinkat (viz tam)Ľ ale i jiných
slovních druhů (ЛlЛoučký, h ъšek ≈ něm. kleine Sünde, angl. detail of his life), kde se
v německých nebo anglických protějšcích objevují různé opisy a metafory.
Intenzifikace je zjevná u protějšků českých zájmen a částic. Podobně jako u adjektivĽ adverbií
i slovesĽ deminutivum sémantiku slova zdůrazňuje až absolutizuje:
všecičko, všecinko ≈ аirklich Кlles; kКždičký ≈ jeder einzelne; trošinku ≈ ziemlich.
U číslovek a citoslovcí protějšky českých deminutiv kopírují protějšky substantivních
deminutivĽ jimiž formálně jsou. P íklady jsou uvedeny v p íslušných kapitolách.
V opačném pohledu je celkem markantníĽ že německým deminutivům v češtině z drtivé
většiny odpovídají deminutiva. Výjimky (nap . roš пrnК ≈ BuЛenstückchen, kКЛinК ≈
Führerhтuschen, prКpor („vojenský útvar“) ≈ Fтhnlein, Leckerli ≈ sladkost) jsou uvedeny
průběžně v textu. Projevuje se zde p edevším idiomatizace.
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3. Kontrast s dalšími jazyky
Zdá seĽ že v kontrastivním pohledu češtiny s jinými jazyky bude nemálo shod. I v typologicky
a geneticky odlišné maďarštině jsou protějšky strukturně shodné s němčinou nebo
angličtinou. V pragmatickém užití se často v textu objeví pravé deminutivum (sufix -cska)
(1), (2), resp. sufix -ka) (3), v sémantickém užití může být kompozitum (4), (5) nebo
atributivní vazba (6).
(1)

Z nitra domečku je slвšet sКkrovпnъ montцrů, kte ъ ovšem nejsou včКs hotovi К teď to honem dohпnějъ.
A hпzacska ЛelsejцЛől kihКllКtszott К szerelők kпromkodпsК, Кkik termцszetesen nem kцszültek el
időЛen, цs most seЛtцЛen igвekeztek utolцrni mКgukКt.

(Čapek: TovпrnК nК КЛsolutno)

(2)

To se ti, chlapečku, tКk lehce nepodК ъ.
Nem megв Кz olвКn könnвen, fiacskпm. (Hašek: Švejk)

(3)

Ígв hпt Лejпrom К vпroska szцlцt, цs nem nцzem К felirКtokКt.
Tak beru ty kraje městečka К nedъvпm se nК nпpisв. (Hašek: Švejk)

(4)

Městečko zКžilo p ekvКpenъ i pocit pýchв, kdвž se sem jeho krпsnп dcerК MКriК vrпtilК v doprovodu
cizince, který ji hodlКl pozvКt Evropв К udělКt z nъ slКvnou hvězdu.
A kisvпros lКkяi meglepődtek, de egвЛen Лüszkцk is voltКk rп, Кmikor megpillКntottпk egв külföldivel,
Кki mКgпvКl КkКrjК vinni EurяpпЛК, hogв ott sztпrt fКrКgjon Лelőle.(Coelho: Jedenпct minut)

(5)

Tak toho chlapečka odved nК komisК stvъ К zКv eli je tКm, to dvouletý dъtě.
Ígв Лe is vitte ezt К kisfiút К kКpitпnвsпgrК, цs ott ezt К kцtцves gвermeket le is csuktпk. (Hašek: Švejk)

(6)

TК četlК nějКkou černou knížečku К p itom pilК kКfe.
Az К mпsik egв kis fekete könyvet olvКsott kпvцzпs közЛen. (Salinger: Kdo chвtп v žitě)

I když je možnéĽ že maďarský deminutivní aparát vznikl pod vlivem (okolních?) slovanských
jazyků (nápadná shoda hláskové podoby) Ľ je zjevnéĽ že se používá velice podobně jako nap .
německý. Zde by se zase mohl projevovat vliv němčiny. Zodpovězení těchto otázek však
nebylo cílem této práce.
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V. ZÁVĚRY

V oddíle I.Ľ kapitola 1.2.7 jsou uvedeny otázkyĽ které vyplynuly z rešerší odborné literatury.
Některé z nich mohou být alespoň z části zodpovězeny a podloženy korpusovými doklady.

1. Hranice deminutiva
P edevším z dotazníků vyplýváĽ že za deminutivum považují (rodilí) mluvčí češtiny i
němčiny jen jednoslovné tvary zakončené deminutivními sufixyĽ které se běžně uvádějí
v gramatikách i odborných publikacích a učí se i ve školách. V oblasti jmen jsou
problematické pouze deriváty od jiných slovních druhů s deminutivním sufixem (typ č.
novпček, něm. Neuling, angl. sweetie). Těchto slov není mnohoĽ jsou však frekventovaná.
Sufixy mají jednoznačně evaluativní nábojĽ mezi pravými deminutivy nejsou za azena pro
chybějící základové slovo.
Hranice mezi jednoznačným deminutivem a nedeminutivem nejsou zcela ostré ani po analýze
korpusových dat. Jednoznačná deminutiva jsou sufigované deriváty se základem a
jednoznačně evaluativním (deminutivním) sufixemĽ v „šedé“ (p echodové) zóně stojí slova
která mají s pravým deminutivem nějaký společný (formální nebo sémantický) rys. Do
p echodové zóny pat í slova nesplňující některé z kritérií vymezení deminutiva a česká
slova prefixoidem pidi-. Ostatní prost edkyĽ které se jako deminutivní (někdy) uvádějí (slova
s mini- nebo slovesa s po-) skutečná deminutiva netvo í.
S jistotou lze íctĽ že v ve zde zkoumaných jazycíchĽ p edevším v češtiněĽ němčiněĽ ale i
v angličtině existují jednoznačná deminutivaĽ nejednoznačná deminutiva a nedeminutiva se
stejným zakončením jako deminutiva. Názorně to uvádějí tabulky (71) pro češtinu a (72) pro
němčinu.
pravé dem.
ЛotičkК
zákl. sém „bota“
-

p ekryv s kvazidem.
ЛotičkК
polysémní tvar
-

kvazidem.
ЛotičkК
zákl. sém „blok“
-

nedem.
skalnička

Tabulka 71: Distribuce deminutivních sufixů v češtině

pravé dem.
Zünglein
zákl. sém „jazyk“
-

p ekryv s kvazidem.
Zünglein
polysémní tvar
-

kvazidem.
Zünglein
zákl. sém „ukazovadlo“
-

nedem.
(allein, klein)

Tabulka 72: Distribuce deminutivních sufixů v němčině

Z tabulek je zjevnéĽ že morfologické prost edky se v češtině k ížíĽ v němčině nikoliv.
V němčině končí některá slova homonymně s deminutivním sufixem (zde allein, klein).
V češtině však i nedeminutivum může mít shodný sufix s deminutivem. Tato shoda tvarů má
ten důsledekĽ že mluvčí jednoznačná nedeminutiva za deminutiva někdy považují (viz dál
specifičnost prost edků).
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. Deminutiva za hranicí slova a jako univerzální jev
Pro p ehlednost se v této práci rozlišuje mezi deminutivem a deminutivním vyjád ením. Do
kategorie deminutivního vyjád ení spadají takzvaná „analytická deminutiva“ typu mКlц
město, kleine StКdt, little/smКll toаn. V podstatě je jednoĽ jak se tyto kategorie nazývajíĽ
důležité jeĽ že z protějšků celkem z etelně vychází najevoĽ že takovéto vyjád ení nemá žádnou
evaluativní hodnotu v češtiněĽ velmi omezenou v němčině a spojení s little celkem běžnou
v angličtině. Průzkum mezi jinými mluvčími než českými a německými nebyl provedenĽ
p esto se domnívámĽ že většina anglických rodilých mluvčích by spojení dear/dearest mother
nebo little house za skutečné deminutivum neoznačila (podobně petit mчre ve francouzštině)Ľ
neboť vedle těchto existuje mummy, housie. TamĽ kde to morfologie nedovoluje (nap . story)
je t eba se smí it s tímĽ že deminutivum prostě není. Korpusová data toto jednoznačně
dokládají: protějšky spojení little story jsou v češtině v první adě nedeminutiva (spojení
krпtký, mКlý, jeden, můj, ten p ъЛěh), pak kvazideminutiva (pohпdkК, historkК). Pouze ve
dvou dokladech (z celkem 54) je deminutivum člпneček.
Pokud je výskyt skutečných deminutiv nap . v angličtině ve srovnání s češtinou velmi
omezenĽ je možné p edpokládatĽ že by mohl existovat (izolační) jazykĽ který deminutiva ve
smyslu aplikovaném zde nemá vůbec. Záleží však (p edevším) na definici pojmu. Od ní se
může odvíjet další výzkumĽ ale i diskuse. V tomto ohledu je t eba zdůraznit faktĽ že zde
uvedené vymezení deminutiv je v rozporu s některými renomovanými statěmi
interjazykového výzkumu deminutiv (Dressler 1řř3Ľ Bauer 1řř7). Rozdíl je p edevším
v rozlišování pravých deminutiv a kvazideminutivĽ dále také ve vyjmutí „analytických“ a
„inherentních“ deminutiv ze systému. Nutno však podotknoutĽ že tím v žádném p ípadě není
pop en možný evaluativní charakter těchto útvarů.
Nelze zap ítĽ že zde uvedený postoj vyplynul také z nutnosti ukotvit nějaký bodĽ od něhož by
se mohla odvíjet analýza korpusových dat. P i zúženém pohledu jen na češtinu a němčinu se
však pojetí neliší v podstatě vůbec. Dressler (p ímý kontakt na ja e 2015) považuje za
deminutiva mj. všechna německá slova končící na -chen a tato pak adí do (zhruba deseti) t íd
opacityĽ p ičemž ta nejméně průhledná by odpovídala zhruba kvazideminutivům uváděným
zde. O kategorii „nedeminutiv“ v němčině v tom smyslu, jak jsou uvedeny zde pro češtinu
(nap . Лъlek, dnešek, Лiftek, slКneček, půlkК, sКmohonkК cцdцčko atd.)Ľ uvažovat nelze. Důvod
je nutné hledat ve specifičnosti německých deminutivních sufixů a částečné aspecifičnosti
českých sufixůĽ které vytvá ení (p edevším primární) deminutivaĽ ale slouží také jako sufixy
mutační.

Frekvence deminutiv a statistiky jejich výskytů
Výzkum deminutiv na korpusech ukázalĽ že pravá deminutiva jsou relativně slabě frekventní.
Platí to nejen pro němčinuĽ kde se s tímto jaksi počítáĽ ale i pro češtinu. Čím „hlouběji“ jdeme
ke dnu frekvence určitého sufixuĽ tím hustější je zastoupení pravých deminutiv. Frekvenční
seznam slov i se specificky deminutivním sufixem (nap . -ъček) má v horní frekvenčním
pásmu (tabulka 73) p edevším kvazideminutiva a polysémní slovaĽ která fungují také jako
deminutiva tantum (nap . v idiomech). V dolním frekvenčním pásmu (tabulka 74) ‒ v korpusu
syn2010 vlastně hapaxy ‒ jsou p edevším pravá deminutiva. Z frekvenčního „stropu“ i „dna“
byla odfiltrována vlastní jména.
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Pořadí
lemma
a s. počet i.p.m.
…
372
případíček
1
0
378
pu prlíček
1
0
385
uhlíček
1
0
386
důstoj íček
1
0
387
špačíček
1
0
389
zákol íček
1
0
390
oto yklíček 1
0
391
laze íček
1
0
394
pudlíček
1
0
396
vra íček
1
0
397
záso íček
1
0
398
švagříček
1
0
399
paklíček
1
0
400
kale dáříček 1
0
401
flastříček
1
0
403
papežíček
1
0
Tabulka 74: Frekvence slov s -ъček „dno“

Pořadí
lemma
a s. počet i.p.m.
1
alíček
3457
28
2
že říček
2705
22
3
ko íček
1415
12
4
jídel íček
1028
8
5
klíček
995
8
6
íček
988
8
7
kousíček
580
5
8
Havlíček
567
9
hře íček
484
4
10
Ku íček
475
11
ratříček
467
4
12
hle íček
454
4
13
človíček
398
3
14
azlíček
397
3
15
střevíček
393
3
16
ry íček
381
3
….
Tabulka 73: Frekvence slov s -ъček „strop“

Tato relativně vysoká frekvence kvazideminutiv oproti pravým deminutivům je společná
oběma jazykům. Nejfrekventovanější vůbec (zahrnuty jsou všechny sufixy a všechny slovní
druhy) jsou:
v němčině Mтdchen, Mтrchen, Brötchen; Frтulein, Zünglein, Schтrflein; SchmКnkerl;
v češtině strпnkК, vъčko, dъvkК, oЛrпzek, tКЛulkК, schůzkК.
Tato slova mají frekvenci i nad 100 i.p.m. (nap . strпnkК 160 i.p.m.). Vedle nich nejčastější
evaluativně užitá deminutiva (holčičkК, vesničkК, strýček) mají frekvenci podstatně nižší: jen
od 12 do 20 i.p.m. Běžná frekvence substantivních deminutiv v češtině je však pod 10
výskytů na milion tokenůĽ u ostatních slovních druhů pod 1 (míní se výskyt ve vyváženém
korpusu syn2010).
U němčiny je frekvence substantivních deminutiv užívaných pragmaticky pod jedním
výskytem na milion tokenů (ově ováno na datech korpusu DeReKo 2014). U ostatních
slovních druhů jsou většinou frekvence pod jedním promile.
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ádek „centrum“ v grafu 1 naznačuje průměrnou frekvenci autosémantik centra slovní
zásoby. ádky „kvazideminutiva“ a „deminutiva“ naznačují jejich poměrné zastoupení ve
vyvážených korpusech psaného jazyka (syn 2010 pro češtinu a DeReKo release 2014 pro
němčinu).
Graf 1: Nástin frekvence deminutivních tvarů v češtině a němčině
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Srovnání byla provedena během rešerší a pak ještě kontrolně na nejčastějších substantivních
ekvivalentech těchto deminutiv: myška - Mäuschen, pejsek - Hündchen, žáček Schülerchen/Schülerlein, dvířka - Türchen, ptáček - Vöglein/Vogelchen. Toto zprůměrování je
pochopitelně velmi problematické, protože je vztaženo na všechny texty korpusu bez rozlišení
stylu. Dále je nutno zdůraznit, že nebyla rozlišena polyfunkčnost (odfiltrována
kvazideminutiva) např. být potichu jako myška - still wie ein Mäuschen sein, vyletí ptáček
apod. Přesto má určitou výpovědní hodnotu o užívání deminutiv v češtině oproti němčině.
Sestavení podrobných statistik výskytů je práce pro několikačlenný tým a zůstává
prozatím dezideratem.
Překvapivý je ovšem fakt, že v počtu různých deminutivních tvarů substantiv nezůstává
němčina za češtinou příliš pozadu. V tabulkách 7 a Ř (v oddíle I., kap. 4.4) jsou uvedeny
počty různých lemmat s jednotlivými deminutivními sufixy substantiv českých (7.545) a
německých (v součtu 6.653, tedy zakončení substantiv -chen, -lein, -li, -erl). V distribuci
deminutivních sufixů jsou na tom oba jazyky tedy podobně, liší však ve frekvenci deminutiv.

3. Struktury protějšků deminutiv
V práci byla provedena analýza protějšků českých deminutiv v němčině a částečně i
angličtině, Dále také protějšků německých deminutiv v češtině.
Většina struktur protějšků českých deminutiv v němčině je známá už z dřívějších
kontrastivních prací (Dobrovský 1Ř0ř, Nekula 2010, 2013, na největším textovém základě
pak Březina 1řŘ3). (K angličtině srov. Chamonikolasová/Rambousek 2007, francouzštině
Dvořák 1ř32). Výsledky se v principu shodují.
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. Protějšky českých deminutiv
Nejnápadnějším protějškem českých deminutiv v němčině je vyjád ení pomocí p ívlastku
(podle některých tzv. „analytické deminutivum“). Toto obstarávají v němčině p edevším
následující adjektiva:
arm
Кrmes Ding ≈ chudinkК
bisschen
Лisschen Geld ≈ úplКteček
dünn
dünnes HККr ≈ chloupek
eng
enges TКl ≈ údolъčko
etwas
etаКs NКchtisch ≈ moučnъček
fein
feiner OЛerst ≈ šцfъček
gut alt
gute Кlte Gemütlichkeit ≈ pohodlъčko),
harmlos
hКrmloser Pimmel ≈ chudinkК
jung
junger SoldКt ≈ vojпček
klein
(univerzální)
kurz
kurze Sтge ≈ pilkК
langsam
lКngsКme Nummer ≈ ploužпček75
lieb
lieЛer Kollege ≈ kolegпček; lieЛes Vieh ≈ doЛвteček
nett klein
nettes kleines Vermögen ≈ jměnъčko
niederig
nierdige MКuer ≈ zъdkК
prтzis
prтzise ArЛeit ≈ prпcičkК
sanft
sКnfter Irre ≈ Лlпzъnek
schmal
schmale Leiter ≈ žeЛ ъček
schmтchtig
schmтchtiger SoldКt ≈ vojпček
schön
schöne Stirn ≈ čъlko
winzig; leicht
leichtes Ding ≈ hrКčičkК
V angličtině je pak většinou little a small.
Nápadné jeĽ že se zde hodnotícího rysu výpovědi dosáhne hlavně pomocí metaforiky (gute
Кlte Gemütlichkeit, sКnfter Irre, leichtes Ding atd.).
K zesílení pragmatické úlohy mohou být adjektiva taktéž v superlativu:
Кllerkleinste Flтche ≈ ploškК
kleinste Kasserolle ≈ kКstrůlek
kleinste Spur ≈ stopičkК
Často se hodnotící element p enese celý do adjektiva/atributivní pozice:
armes liebes Ding ≈ chudinka
armseliger Deutscher ≈ Němčъk
artiges Wort ≈ zdvo ilůstkК
bisschen von Schinken ≈ šunčičkК
Bruchteil der Sekunde ≈ setinka
glтnzende/Лlitzende Augen ≈ jisk ičkК v očъch

75

České ploužпk nemá běžně p ímý ekvivalent. Jen v rakouské němčině je mi znám výraz L'amour-Hatscher.
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kahler Fleck ≈ lysinka
mittelmтßiger LiterКt ≈ pisпlek
schweinisches Geschreibsel ≈ prasečinkК
Steirer Bua ≈ ŠtКjerпček
törichtes Zeug ≈ blbinka
Winzigkeit von einer Frau ≈ pпpěrkК
V některých p ípadech je atributivní vazba spojená do kompozita: Flitterwerk ≈ nicůtkК.
Českým deminutivům odpovídají někdy kombinace p ívlastkové vazby a deminutivního tvaru
(někte í auto i toto označují za „analyticko-syntetické“ deminutivum):
winziges Teilchen ≈ zlomeček
kleines Lüftchen ≈ vět ъk
kleines Türmchen ≈ věžičkК
feines Teilchen ≈ tělъsko
Takové etězení deminutivních signálů v němčině p íliš běžné nebývá. Evaluativní hodnotu
má buď adjektivum (winzig, fein) a určované substantivum má neevaluativníĽ deminutivní
tvar (Teilchen je kvazideminutivumĽ nebo má evaluativní hodnotu substantivum (Türmchen) a
adjektivum zde má p edevším svou původní hodnotu kvantitativní. V těchto p ípadech je
v češtině většinou také kvantifikátor (mКlý).
Určitá míra empatie se v němčině vyjad uje/zdůrazňuje (p edevším v oslovení)
p ivlastňovacím zájmenem mein.
mein Mтdchen! ≈ děvenko!
mein kleiner Hund! ≈ pejseku!
V češtině zde zájmeno většinou chybí.
Kompozita
Markantní je také zastoupení kompozit. Českému deminutivu odpovídají kompozitaĽ v nichž
zdrobňovací význam leží buď na determinantu nebo na bázi. Většinou se jedná o
metafory/p irovnáníĽ kompozitum by mohlo být rozvito do propozice nap . školičkК ≈ školК
(je) mКlп/velkп jКko nК vesnici = Dorfschule.
Zdrobn ní determinantem
Dorfschule ≈ školičkК
DorfMarktplatz ≈ nпměstъčko
MarktGartentor ≈ branka
GartenKinderstimme ≈ hlпsek, KinderpКtschen/KinderschlКppen ≈ ЛКčkůrkв
KinderMiniaturschnabel ≈ zoЛпček
MiniaturPuppengesicht ≈ ksichtъk
PuppenSchoßhund ≈ pejsek, psъk, psъček
SchoßSterbeswort ≈ slovъčko
SterbesWortgeplтnkel ≈ žertъček
WortV němčině se nejedná o deminutiva. Protějšky zde odrážejí typologické rozdíly obou jazyků a
z nich plynoucí nejčastější slovotvorné postupy ‒ kompozice v němčiněĽ derivace v češtině.
Domnívám seĽ že se v těchto českých deminutivech odráží spíš možnosti slovotvorby než
záměr mluvčího. Stejné struktury totiž mají protějšky k českým kvazideminutivům.
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Deminutivní sufix má funkci specifikačníĽ tedy stejnou jako německý determinantĽ avšak je
méně explicitní:
kabela → kabelka
≈
Tasche → Handtasche
zrcadlo → zrcпtko ≈
Spiegel → Taschenspiegel
fotbal → fotЛпlek
≈
FußЛКll → TischfußЛКll
zvon → zvonek
≈
Glocke → Tischglocke
Další p íklady uvádí také B ezina (1řŘ3:11ř-122).
Zdrobn ní bází
Nejčastější jsou:
-kind
Amselkind ≈ kosпček, Jesuskind ≈ jezulпtko, Elfenkind ≈ cheruЛъnek
-junge
Vogeljunge ≈ ptпčпtko
-baby
Hundebaby ≈ štěňпtko
Další méně běžné možnosti uvádí také B ezina (1řŘ3:117-119).
Struktury německých protějšků českých deminutivĽ která jsou nebo mohou být užita
pragmaticky, statistiky podchycuje tabulka 75: a
čeština
struktura n meckého prot jšku
v % Ěp ibližn ě
Pravé deminutivum
≈
základ
50-65%
≈
deminutivum
20%
≈
analyticky (typicky klein + základ)
5-8%
≈
analyticko-synteticky(typicky klein + -chen)
2%
≈
jiné (opisyĽ p ekladatelské kompenzace aj):
3-5%
Tabulka 75: Struktury protějšků českých pravých deminutiv v němčině

Údaje v tabulce 75 se shodují v těchto pracích: Šimík (2007Ľ 2012)Ľ Káňa (2011b).
P ekvapivý je velký rozdíl mezi těmitoĽ korpusově podloženými údaji a B ezinovými
výsledky analýzy několika beletristických děl. Podle B ezinových (1řŘ3:76) výsledků si
odpovídají deminutiva z víc jak 40%Ľ naopak českému deminutivu údajně jen z 20% stojí
v němčině naproti samotný základový tvar. První dva ádky tabulky 75 by si tak vyměnily
pozice.

3.2 Protějšky německých deminutiv v češtině
Opačný pohled poskytuje tabulka 76Ľ v níž jsou uvedeny poměrné počty protějšků německých
deminutiv v češtině.
n mčina
Pravé deminutivum

≈
≈
≈
≈
≈

struktura českého prot jšku
deminutivum (1. stupeň)
deminutivum (2. stupeň)
základ
kvazideminutivum
analytickyĽ jiné perifráze a kompenzace

v % Ěp ibližn ě
60%
10%
20%
8%
2%

Tabulka 76: Struktury protějšků německých pravých deminutiv v češtině

Údaje v tabulce 76 se shodují s výsledky uvedené v pracích Škvarnová (2014) (sufix -chen) a
Káňa (2011b) (sufix -erl).
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KvalitativněĽ tedy strukturami protějšků se výsledky výzkumu J. B eziny (1řŘ3) a této práce
v podstatě shodují. Avšak na kvantitativně i kvalitativně větším vzorku paralelních textů jsou
znát jiné poměry zastoupených struktur.
Zásadní rozdíl vidím p edevším v oblasti „základu“. EkvivalentĽ který se zde (i u jiných
autorů) nazývá „základové slovo“Ľ mívá dvojí podobu:
Jednak jsou slovníkové ekvivalenty základů od český deminutivĽ nap . dъtko ≈ Kind. V tomto
bodě je němčina prostě věcnější a zdrobňuje méně.
Dál se však (a to častěji) jedná o slovaĽ která nejsou nijak modifikovánaĽ svojí sémantikouĽ ale
p edevším funkčněĽ v kontextu českému deminutivu zhruba odpovídajíĽ nap . dъtko ≈ baby,
ku пtko ≈ Küken. EvaluaceĽ která se v češtině vyjád í morfologickyĽ se v němčině (ale i
v angličtině) vyjád í tedy p edevším lexikálně (v Zandvoortově (1ř66) smyslu tedy tzv.
„inherentním deminutivem“):
(1)

V t ík zesílil ve vítrĽ blesky a hromy k ižovaly čisté nebeĽ klidnou nocĽ a vyhlašovaly svobodu.
Die Brise wuchs an zum Orkan, Blitz und Donner zerrissen den klaren Himmel, die ruhige Nacht in
der Verkündigung der Freiheit. Amado-ZmizeniSv_Barbory

V podstatě tedy nelze íctĽ že deminuce zůstala nevyjád enaĽ je jen vyjád ena lexikálním
prost edkem.
Tabulka 76 také ukazujeĽ že v jazyceĽ který má deminutiv víc (zde čeština)Ľ bude většinou
deminutivum, pokud je deminutivum i v jazyceĽ který deminutiv tolik neužívá (zde němčina).
Toto zjištění se dá rozší it také na kvazideminutiva v jazyce s méně deminutivy (tabulka 77).
Pohled na německá kvazideminutiva s -chen a jejich protějšky v češtině nabízí toto srovnání
struktur.
n mčina Ěp íkladyě
Kvazideminutivum s -chen ≈
≈
≈
≈

struktura českého prot jšku
kvazideminutivum (kКmrlъk, krпlъk)
základ (maskot)
pravé deminutivum (hlupпček)
ostatní (nap . opisy nulových
slovníkových ekvivalentů ‒ viz nap .
Schnтppchen)

v % Ěp ibližn ě
víc jak 50%
35%
14%
2-5%

Tabulka 77: Struktury protějšků německých kvazideminutiv s -chen v češtině

Otázku vzájemných vlivů obou jazyků v této oblasti není možné generalizovat a měla by být
zodpovězena individuálně pro jednotlivé lexémy. Nápadná inklinace rakouské němčiny
k vytvá ení deminutiv svádí jistě k teziĽ že se jedná o infiltraci z češtiny nebo jiných
slovanských jazyků bývalé monarchie. Jisté jeĽ že všechny hornoněmecké dialekty měly (a
mají) tendenci vytvá et deminutiva ve zvýšené mí e než oblasti st ední a dolní němčiny.
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4. Predikabilita deminutiv
S oběma body (3.1 a 3.2) v p edešlé kapitole souvisí také možnost p edpovědět výskyt
deminutiva. Domnívám seĽ že v obecné rovině se užití pragmatického deminutiva
p edpovědět nedá. Opodstatněnost této domněnky signalizují výsledky dotazníku (dotazník
českýĽ verze 2 a německý 1). Volba mezi deminutivem a základovým slovem se zdá být zcela
nahodilá pokud není ve výpovědi jiný signál deminuceĽ jak tomu je v (1) ‒ (3). Respondenti
měli k výběru doplnění základového slovaĽ deminutiva (1)Ľ (3) nebo analytického tvaru (2).
(1)

V __________Лвtě s flekКtými stěnКmi nК něho čekКlК ženК vвšъvКjъcъ u oknК.
a) chudцm b) chudičkцm

(2)

IvКnčice jsou ___________ s ř.400 oЛвvКteli - uvпdъ Plпnek pКmětihodnostъ.
a) mКloměsto; b) mКlц město; c) městečko

(3)

„Ehe ich КЛer dКrКuf zu sprechen komme, möchte ich die verehrte Frau Bednarek bitten, mir ein
_________ (Glas) mit Gespritztem zu Лringen, аeißen nКtürlich.“

Do věty (1) doplnilo p esně 50% respondentů variantu a). Ve větě (2) bylo rozložení
následující: a) (mКloměsto) 35%; b) (mКlц město) 25%; c) (městečko) 40%.
Německou větu (3) doplnilo 60% respondentů základovým tvaremĽ 30% zvolilo deminutivum
Glтschen a 10% Glaserl.
Naopak tam, kde deminuci signalizuje adjektivum mКlý/klein (4)Ľ (5)Ľ použila by většina
respondentů (ř0% v češtině) deminutivum substantiva, a to i v němčině (70% uvedlo
Plтtzchen nebo Platzerl).
(4)

Bвl to vlКstně tichý muž, se svislými rКmenв К s mКlým____________.
a) knъrem, b) knъrkem

(5)

Beim Büfett fКnd er mit Mühe ein… klein… frei… ______ (Platz), auf dem ihm eine lange Weile die
Aussicht durch die Кufgestützten EllЛogen seiner NКchЛКrn genommen аКr.

Vzorek respondentů těchto dotazníků nebyl sice velký ani reprezentativní (30 dotázaných
v češtiněĽ 20 v němčině)Ľ určitá tendence se však náznakem rýsuje.
P edvídatelnost deminutiv je však možná v p ekladu resp. u paralelních textů. TamĽ kde je
v češtině deminutivum užité sémantickyĽ lze v němčině p edpokládat spojení klein a základĽ
pop . jiný odpovídající lexém. Je-li v češtině užito deminutivum pragmatickyĽ najdou se i
doklady německého deminutivaĽ pokud je lze vytvo it.
Užití deminutiv se může lišit podle náladyĽ makrokontextu promluvyĽ ale možná i jazykového
transferu u mluvčích (vyplývá to z dlouholetého pozorování českých studentů němčiny i
bilingvních dcer).
Závislost na kontextuĽ ale možná i „náladě“ či jazykovém transferu p ekladatele dokládají
také paralelní doklady ve více jazycích.
(6)

ChlКpi, vв jste Лez pochвЛnosti nejlstivějšъ, nejlepšъ zlodějíčci, jКkц jsem vůЛec kdв potkКl.
Jungs, ihr seid die hinterlistigsten, durchtriebensten Schmarotzer, die mir je untergekommen sind!
Guys, you are without a doubt the sneakiest, most light-fingered thieving parasites I've ever met.
Ste Лez pochýЛ nКjslizkejšъ zlodejskí paraziti, Кkých som kedв stretol. (subtitles)

(7)

JКkц to je, mъt malého brat íčka?
Wie ist das, wenn man einen kleinen Bruder hat?
What's it like to have a little brother?
Akц to je mК malého brata? (subtitles)
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(8)

Chrissie's sleepin'.
Chrissie spinkп.
Chrissie spí. (subtitles)

(9)

Just coming round again, I should say, after a bee-autiful sleep.
Asi p ichпzъ k soЛě, kdвž se krпsně vyspinkal.
Asi sК preЛerп, keď si tКk krпsne pospal. (Tolkien-Hobit)

V (6) se zjevně jedná o hanlivé označeníĽ které se může v češtině vyjád it deminutivem. Proč
však není deminutivum i ve slovenštiněĽ kde mají deminutiva funkce podobné s českýmiĽ není
z ejmé ani z jednoho dokladu (6) ‒ (ř). Z dokladů by neměl vzejít dojemĽ že deminutiva ve
slovenštině jsou méně častá než v češtině (jev nebyl zkoumán systematicky). Doklady jsou
uvedeny jako důkaz nemožnosti spolehlivého p edpovědění výskytu deminutiva.

. Posuny významů
V několika p ípadech je znát posun funkcí na škále augmentativum - základ - deminutivum.
Některé základy k českým deminutivům se v současnosti vnímají spíš jako augmentativa.
Platí to p edevším o:
a) původních deminutivech na -c-: zvonec (spojení Лurпcet zvoncem, těžký, ohromný
zvonec, ≈ něm. Glocke), babice (něm. ≈ Alte, Weib), chladnice (něm. ≈ Kühler);
b) slovech vytvo ených (často i okasionálně) odtržením „deminutivního“ sufixu:
Лlouznil, ЛochКn, kКňК, kluЛo, krcпl, mКňКs, oЛlКz, pКkl, pКpouch, p ъčes, špeluňě,
КfК, tпfle, umъrпk, verpпn a mnohé jiné (některá mají nahrazen deminutivní sufix
jiným). Další jsou uvedeny průběžně v textu (a všechna jsou doložena v korpusu SYN
2013)
Nejčastěji to jsou:
i) slova na -пk/-пč: ledňпk, chcъpпk, loupпk, špekпč po nahrazení -пček
ii) slova na -as: tvrďКs, mКňКs, dělňКs, volňКs po nahrazení -пsek
iii) slova na -na/-ě: hКlenК, špeluňe po nahrazení -(en)ka
iv) holé kmeny prefigovaných sloves p ъčes, výlup, nпhrК po odtržení -ek nebo -ka
v) některé deriváty na -ina (ženština)
Tyto tvary mívají oproti konkurentům s „deminutivním“ sufixem evaluativní funkci a
mnohem nižší frekvenci.
Vedle těchto může jako augmentativum fungovat základové slovo jakéhokoliv
kvazideminutivaĽ pokud je kvazideminutivum součástí frazému nebo těsnějšího spojení: jъt
k někomu nК koberec, foukat na bolest, kopec zmrzliny, šňupec tКЛпku, mъt železo v ohni atd.
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Graficky tento posun znázorňují obr. 1 a obr. 2. Velikost kruhu znázorňuje frekvenci slova,
barva tvar: černá = augmentativum, modrá = základ (nederivovaný tvar), zelená =
deminutivní tvar (1. stupeň = světlejší, 2 stupeň = tmavší zelená).
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Obr. 1: Běžný vztah základu a derivátů
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Obr. 2: Posunutý vztah základu a derivátů

Schéma obr. 1 a 2 platí především pro češtinu. V němčině může funkci augmentativa zastávat
jen základ několika málo (kvazi)deminutiv. Deminutivní tvary jsou většinou polysémní:
(Fleisch)bällchen → (Fleisch)ball, Weib ←→ Weibchen.
Rakouský a švýcarský systém tvary na -erl a -li funguje podobně jako český. Jedná se pak
ovšem spíš o sémantické augmentativum, kterým se vyzdvihuje nadstandardní velikost: Nock
← Nockerl, Sack ← Sackerl, Schwamm ← Schwammerl, Wagen ← Wagerl, Pack ← Päckli.
Pokud se deminutivní tvar v němčině idiomatizuje a funguje jako základové slovo, zpravidla
pak dál netvoří deminutiva ‒ německý deminutivní sufix (především -chen) blokuje přijetí
dalšího deminutivního sufixu. Tato restrikce pro češtinu neplatí díky několikastupňovému
deminutivníma aparátu (klubo ← klubko → klubíčko).

6. Sémantika
Deminutiva se tvoří především od slov označujících něco malého, nebo když je něčeho málo:
malá věc (substantiva), malá, slabá nebo nedostatečná kvalita, kvantita, oslabení děje. Vedle
toho slouží jako prostředky ironizace, bagatelizace, eufemizace či tabuizace.
Na druhé straně je teoreticky možné utvořit deminutivum prakticky od jakéhokoliv základu
(korpusové hapaxy tlačíček, nulička, jezík), dokonce i od takového, který svojí podstatou
zdrobnění vylučuje (vesmírek, obřík, slepoučký ‒ tvary jsou doloženy v souhrnném korpusu
SYN 2013). Právě na nich je vidět pragmatická povaha deminuce. Potencialita platí pro
všechny slovní druhy (*písinkat ≈ schreiberln), ale i pro augmentaci (*trpaslisko). Zde se
však dostáváme do spekulativní oblasti, neboť tvary nejsou doloženy.
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Od dob Dobrovského je známoĽ že se deminutivní sufixy v češtině používají
a) jako prost edek slovotvorný k utvá ení slov označujících něco menšího než normál;
b) jako prost edek evaluativní. (Dobrovský tuto funkci popisuje jako označování milých věcí.)
Problematické je rozlišování těchto funkcí (v češtině) p edevším tamĽ kde existuje od základu
jen jedno deminutivum. A těch je většina. Z kapacitních důvodů nemohly být tyto funkce
rozčleněny u všech doložených deminutivĽ v textu jsou uvedeny jen punktálně. U slov s
dvoustupňovými deminutivy se rýsuje poněkud lepší diferenciace:
1) deminutivum prvního stupně má funkci spíš sémantickou;
2) deminutivum druhého stupně zastává funkci p edevším pragmatickou (srov. také odd. II.).
Němčina toto rozlišuje celkem precizně: v dotaznících respondenti velice p esně rozlišovali
mezi „Verkleinerung“ a „Verniedlichung“: k prvním p i azovali i všechny analytické tvaryĽ
k druhým jen sufigované. Výsledky dotazníků potvrzují rešerše uvedené výš.
V neposlední adě je užívání deminutiv i záležitost individuální. Je známéĽ že jsou rozdíly i
regionální: „Dпte si ještě dvojčičkuť“ je tvarĽ který jsem slyšel jen v Praze (na podzim 2013
v baru na Petrské ulici)Ľ na jihu Moravy jsem se s ním dosud nesetkal.

7. K tvarům deminutiv
Konkurence nesufigovaných tvarů („analytická“ a jiná deminutiva) byla rozebrána výš.
Analýza paralelních i jednojazyčných korpusů v podstatě potvrdila existenci většiny
deminutivních sufixů uváděných pro češtinu a všech deminutivních sufixů uváděných pro
němčinu.
K deminutivním sufixům lze za adit ještě -ula, -ulda a -rleĽ mají evaluativní hodnotuĽ p ičemž
-ulda a -rle jednoznačně deminutivníĽ -ula jen expresivní:
-ula
dědulК ≈ Opa, alter Knacker, alter Mann
-ulda
tК uldК ≈ PКpilein, Vтterchen
-rle
ЛпЛrle ≈ Omsi
tвčkrle ≈ Další zakončená slova na -rle (nap . cukrle, pimprle, štokrle, vimrle) jsou p ímé výpůjčky
z rakouské němčinyĽ které nejsou v češtině dál analyzovatelná.
Evaluativní charakter má také změna hlásky -o- → -ů- u slov na -orek a -ovka (viz také odd.
II., A.I.1.1.17 a B.IV.4.)
Systém německých deminutivních sufixů by měl být konsekventně uváděn také s oběma
regionálními deminutivními sufixy -erl a -liĽ které mají v obou standardních varietách
nezastupitelnou funkci v mluvené i psané komunikaci.

. Deminutivní řady a pravidlo frekvence
Deminutivní ady má p edevším češtinaĽ v němčině jsou další morfologické deminutivní
stupně běžné jen u hypokoristik - p edevším kombinace -i a -lein (-i s -chen jen u Mamichen)
a možné jen u několika málo apelativ (viz zde kap. 5).
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V deminutivní adě platíĽ že deminutivum prvního stupně má vyšší frekvenci než
deminutivum druhého stupně.
Frekvenčně anomální ady jsou v češtině následující ( azeno podle počtu výskytů obou/všech
deminutivních tvarů v korpuse syn 2010 sestupně):
bota - ЛotičkК - botka
čelo - čelъčko - čъlko
dědeček - děd(К) - dědek
karta - kКrtičkК - kartka
kmotr - komot ъček- komot ъk
kos -kosпček - kosъk
kost - kostičkК - kůstkК
kůže - kůžičkК - kožkК
mazel - mКzlъček - mКzъlek
orel - orlъček - orlъk
pivo - pivečko/pivenko - pivko
teta - tetičkК - tetka
Důvody této anomálie tkví většinou v tomĽ že se tvar druhého stupně „amortizuje“ a nahrazuje
ho tvar prvního stupně (ten vzniká sekundárně). Ve výjimečných p ípadech vybočuje tvar
prvního stupně až k pejorativům (dědek, tetka).

. Deminutivum jako prostředek rozšiřování slovní zásoby
Zdá seĽ že čeština má v deminutivních sufixech prost edekĽ který některé jiné jazyky nemají.
Označení pomocí deminutiva se idiomatizuje a vytvá í pak samostatnou lexikální jednotku.
Dob e to je vidět p edevším na nepravých deminutivních adách a jejich protějšcích v jiných
jazycíchĽ nap . cedule ≈ něm. Schild angl. sign; cedulka ≈ něm. Zettel; angl. label. Zde
v cizím jazyce žádný deminutivní nebo expresivní signál nebývá. Rozši ování slovní zásoby
pomocí aparátuĽ který je shodný s deminutivním bylo a je běžné zjevně i v jiných jazycích76.
V němčině nap . -lein (Frтulein, Scherflein), v angl. -ette, -et (cigarette, booklet). Těmto
v češtině často neodpovídá žádné (ani formální) deminutivum: Frтulein ≈ slečnК, Scherflein ≈
h ivnК, cigКrette ≈ cigareta, booklet ≈ kКrnet, ЛrožurКĽ ale někdy také brožurkК.

. Zdrobňování jako odraz jazykové typologie
Na zdrobňování/vyjad ování deminuce se odráží morfologický typ jazyka. Čím je jazyk
analytičtějšíĽ tím méně lze p edpokládatĽ že bude deminuciĽ tedy zdrobnění sémantické i
pragmatické vyjad ovat morfologicky utvo eným tvarem slova. V podstatě tak dochází
k divergenci v konotační rovině těchto protějšků a p i p ekladu je nutné je kompenzovat jinde.
Z dotazníků německy mluvících respondentů jasně vyplynuloĽ že v němčině
a) je deminutivum jen slovo s deminutivním sufixem (nikoliv perifráze s klein apod.)
b) deminutivní sufixy jsou natolik sémanticky zatíženyĽ že se za deminutiva považují
všechna slova zakončená shodně s deminutivním sufixem bez ohledu na toĽ jestli
k nim existuje základové slovo a jaká je jejich sémantika.
Otázkou zůstáváĽ zda by podobné výsledky p inesly také dotazníky k anglickým či
francouzským deminutivům ‒ oba tyto jazyky jsou analytičtější než němčinaĽ která je typický
zástupce analyticko-syntetického jazykového typu.

76

D ív nap . i ve francouzštině. Důvod zániku deminutiv ve francouzštině viz Dvo ák 1ř32:23.
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P echodný typ němčiny je zjevný v kontrastu:
česky: chlКpec, dъvkК ‒ obě slova se stále z etelnými (historicky) deminutivními sufixy;
německy: Junge, Mтdchen ‒ jedno formální deminutivum (Mтdchen);
anglicky: boy, girl ‒ žádný signál zdrobnění (i jinak neanalyzovatelná slova).

Specifičnost a aspecifičnost deminutivních prostředků
Český a německý deminutivní aparát jsou nápadné nejen rozdílným počtem sufixů (ten je
zjevný na první pohled a známý od nejstarších kontrastivních popisů)Ľ ale také (hlavně) jejich
funkčností. Poukazuje na to Nekula (2004:113):

Z hlediska formálního má sice čeština v oblasti deminutiv prost edek navíc (sekundární deminutiva).
Z hlediska funkčního však spíše platíĽ že primární deminutivum v češtině zdrobňuje a v rámci mluvního
aktu minimalizuje méně (intenzivně) než německé deminutivumĽ které pokrývá i oblast vyhrazenou v
češtině sekundárním deminutivům. Ve srovnání s německým deminutivem je funkční dosah českého
primárního deminutiva menší než funkční dosah deminutiva německého .

Pravdivost tohoto tvrzení je dokázána i na dokladech této práce. Vysvětlení se nabízí
následující: Domnívám seĽ že český deminutivní aparát je oproti německému značně
aspecifický. SufixyĽ které se běžně užívají také jako deminutivní mívají i funkci mutačníĽ
transpoziční nebo specifikačníĽ pop . integrační (nejčastěji -ek, -ka, -ko nebo -čkoĽ ale také -ce
nebo -ice). Integrace je vidět na p íklonu cizích slov k substantivům pomocí -ek (klacek), -ъk
(žejdlъk) aj.Ľ ale i u (starších ?) výpůjček s p idáním -ce/-ice (cavallo – kavalec, Kittel –
kytlice). Ostatní p íklady jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách mezi nedeminutivy. Takto
integrovaná slova pak mohou tvo it deminutiva (formálně se jedná o 2. stupeň): klůcek →
klůceček, žedlъk → žejdlъček. Výjimečně se vytvo í i adaĽ kdy je deminutivum 1. stupně
utvo eno změnou samohlásky: klacek → klКcъk → klКcъček.
U některých slov deminutivní sufixy fungují také jako modifikačníĽ ovšem posunují derivát
nebo základ jen v rámci stylu (půle → půlkК).
Naproti tomu německé deminutivní sufixy jsou specifickéĽ vytvá ejí témě výhradně
deminutiva a zpravidla pak žádný další sufix nep ibírají. Méně specifické (funkčností českým
podobné) jsou však rakouský sufix -erl a částečně i švýcarský -li.

. Deminutiva jako signál hovorovosti
Deminutiva nejsou primárně prvek hovorovýĽ tedy substandardní. Svojí pragmatickou
podstatou však p edstavují elementĽ který se vyskytuje p edevším v mluveném jazyce ‒
mluvčí dává najevo komunikačnímu partnerovi svůj postoj p ímoĽ tedy ne prost ednictvím
psaného textu. Tento fakt se odráží i na korpusových dokladech: pravá deminutiva se většinou
vyskytují v p ímé či nep ímé eči a zabarvují text hovorovostí (1).
Uvnit češtiny vedle sebe často stojí základové tvary a deminutivaĽ každé z nich plní vlastní
stylistickou úlohu: základy (kКple, pпnev, minitrКktor, žlКЛ aj.) se vyskytují (p edevším až
výhradně) v odborných textechĽ deminutiva (kКpličkК, pпnvičkК, trКktůrek, žlпЛek aj.)
p edevším v (imitaci) hovoru. Je-li v češtině deminutivem naznačena pouze hovorovostĽ není
důvodĽ aby byl deminutivní signál v protějším jazyce (1).
(1)

Und wenn's klappt, dann zehn vor acht vorm Kino, ja?
A kdвž ti to vвjde, tКk zК deset osum p ed biпskem, jo? (Kohout: Nápady Sv. Kláry)
zrovínka naproti kinu
g'rad vis-т-vis dem Kino (Subtitles)
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Tento rozdíl ve stylistické funkci se odráží na kolokačních partnerech. Shoda kolokačních
partnerů deminutiv a základů (viz deliminace deminutiv) je jen z jedné t etiny až (max.) jedné
poloviny autosémantik.
V němčině je na ose odborný ‒ hovorový styl situace jiná. Zde se v hovoru užije základ a ve
formálnějším textu specifičtější termín. Česky tedy v hovorové rovině se požívá sýkorК i
sýkorkК, v němčině jen Meise. Ve formálních až odborných textech v češtině: sýkorК,
německy ale spíš Kohlmeise, Bartmeise atd.
Německý systém je dále specifický v tomĽ že vedle celoněmeckých deminutivních sufixů
existují také regionální sufixy jednotlivých varietĽ které texty mimo svou varietu zabarvují
silně hovorově a regionálně. Situace je zachycena schematicky na obr. 3 s p íkladem
deminutiv od Pack(et) v německé (D) rakouské (A) a švýcarské (Ch) němčině.
Packerl
knižně
standard
+
substandard, regionálně
+
+
Varieta
D
A
Ch
Obr. 3: Stylistická hodnota regionálních deminutiv

Pтckli

Pтckchen
+

+
+
D

A

+

+
+
Ch

D

A

Ch

. Deminutiva jako překladatelský problém
Podstatu užívání deminutiv a jejich p ekladů vystihl Ji í Levý v Umění p ekladu77:

„Dojem charakteristického způsobu myšlení vzbuzují ruské zdrobněliny (holouЛkovц, dušičkв,
milпčkovц) a (…) [t]eoreticky probojované je dnes již nahrazování anglických zdrženlivýchĽ oslabených
výrazů (understatement) českým výrazem plnýmĽ silnějším - i když v praxi se dělá ještě mnoho chyb.“

Ve vyjad ování emocí (deminutiv) je tedy čeština (i jiné slovanské jazyky) explicitnější než
angličtina či němčina. S tím souvisí také možnost etězení deminutiv v češtině: světlounce
ЛlonďКtц vlпskв, světlounce modrп košilkК (nejčastější spojení v korpusu syn2010 se
světlounce). Ovšem i zde existují hranice: český text by byl deminutivy p etíženĽ kdyby
v uvedených spojeních byly v deminutivním tvaru i adjektiva: (*)světlounce modroučkп
košilkК. PlatíĽ že každé deminutivum má svůj akční rádiusĽ kterým „zabarvuje“ text. Tento
rádius (scopus) je u českých deminutiv jednoznačně užší než u němčiny (pro kontrast s
angličtinou srov. Knittlová 2010:63). Vypuštění deminutiv(a) tak není p ekladatelskou či
p ekladatelovou chybouĽ nýbrž p izpůsobením úzu.
Někdy se deminutivum také kompenzuje buď (podle Hervey/Higgins 1řř2) kompenzací
„druhovou“ (v p edešlé kap. (1)) nebo kompenzací „v místě“ (2)Ľ pop . i kombinací obou (1).
(1)

Ale nevidъ oЛlКkК К neslвšъ sýkorky, vidъ jen mКjetek К slвšъ zvonit zlКto.
Aber sie sah keine Wölkchen und hört keinen Vogelruf, sie sКh nur den Besitz und hörte nur die
Goldstücke klimpern. (Werich: Fimfпrum)

Zde uvedené doklady (1)Ľ (2) jsou p eklady z češtiny do němčinyĽ kde se kompenzuje české
deminutivum. Toto je p ípad běžnějšíĽ méně často je český nedeminutivní výraz nahrazen
německým deminutivem (2).
(2)

77

Nach dem letzten Schluck wischte sie sich die Mundwinkel mit Daumen und Zeigefinger ab und sagte
ihr Danksprüchlein „Vergelt's Ihnen Gott, gnтdige FrКu.“
DopilК, ut elК si koutkв pКlcem К ukКzovпčkem К zablaho ečila: „NКděl PпnЛůh, milostpКnъ!“
(Polacek: Dům nК p edměstъ)

Cit. z korpusu InterCorp (verze 8).
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Markantní jsou však výskyty českých nesubstantivních deminutiv (nap . kliďпnko, trošičku,
zrovinka) v p ekladech do češtiny. Obecně se totiž nedá íctĽ že by východiskový jazyk
p ekladu měl zásadní vliv na výskyt deminutiv v cílovém textu. Na malém paralelním
korpusu češtiny a angličtiny to dokázali Chamonikolasová/Rambousek (2007)Ľ dokládá to i
tato studieĽ byť podrobná statistika udělána nebyla. Jediný zaznamenatelný posun je na ose
časové. Starší p eklady české beletrie do němčiny mají mírně rakouský nádech: pokud se
v p ekladu z češtiny do němčiny objevuje rakouské deminutivumĽ pak je to p edevším
v dílech Hašek: Osudв doЛrцho vojпkК ŠvejkК (těch je suverénně nejvíc: Mтderl, Hunterl,
ŠtКmperl aj.)Ľ Čapek: TovпrnК nК КЛsolutno (Freunderl) nebo ještě Fuchs: Pan Theodor
Mundstock (Kasperl). Novější p eklady jsou regionálně neutrálnějšíĽ p esto se občas i zde
vyskytne regionální rys: Viewegh: Romпn pro ženв (Einkaufswagerl), P ъpКd nevěrnц Klпrв
(Kipferl). Považuji to za důkazĽ že se jedná o tvary standardní rakouské němčiny (oba romány
vyšly v nadnárodním nakladatelství se sídlem ve Vídni a Frankfurtu n. M.). Jejich regionální
charakter však pop ít nelze.
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Deficity a výhledy
Hlavním dezideratem zůstává zpracování augmentativĽ protože hranice mezi augmentativy,
základovými slovy a deminutivy je prostupná.
Dále je zjevnéĽ že seznamy deminutiv nejsou a nemohou být úplnéĽ jelikož tvorba deminutiv
není v žádném p ípadě uzav enáĽ naopak jedná se snad o nejběžnější aktualizaci slovního
fondu v češtiněĽ o velmi častou v němčině. Paradigma je otev ené p edevším v oblasti
českých substantiv (deverbativ typu ЛumЛпnъčko), adjektiv (desubstantiv od deminutiv typu
ЛКlъčkový, knedlъčkový, smetпnkový, vъnkový)Ľ ale i německých (p edevším neafigovaných78)
substantiv.
Podchyceny zde byly doufám všechny morfologické prost edky jejich tvorby v češtině i
němčině a může tak být aktualizován seznam deminutivních prost edků obou jazyků na
úrovni slova. Mimo redukcí některých sufixůĽ které se zjevně v současnosti neužívajíĽ byly
identifikovány prost edkyĽ které d íve uváděny nebyly - p edevším hláskové změny -e- → -ъ(škopek → škopъk) a -o- → -ů- (hitovka → hitovka)Ľ u nichž se pravděpodobně odráží
ikoničnost.
Nelze také zpracovat jednotlivé významy všech zde uvedených deminutivních tvarů a jejich
protějšků. Těch je jen u substantiv obou jazyků dohromady doloženo p es 14 tisíc (z toho p es
7 tis. českýchĽ 6Ľ5 německých ‒ srov. tabulky 7 a Ř). Není také v silách jednoho člověka
v rozumném čase statisticky podchytit všechny protějšky jednotlivých deminutiv navzájem
(tabulka 78), z nichž by mohl vzniknout kontrastivní frekvenční slovník.

Vater
Vati
Vтterchen
Papa
Pa(p)pi
Dad
Daddy
Alter
jiné

tпta (2.912)

taťka (172)

tatík (51)

tatínek (1.626)

tatíček (166)

71% (2.259)

16% (27)

70% (35)

57% (929)

5% 8

1% (19)

1% (2)

0

1% (10)

0% (1)

1% (1)

7% (4)

2% (36)

83% (138)

8% (242)

26% (45)

13% (6)

33% (542)

11% (18)

2% (51)

3% (5)

0

2% (34)

4% (105)

39% (67)

1% (1)

1% (10)

1% (25)

10% (17)

9% (5)

0% (5)

2% (46)

0

0

0

6% (164)

5% (8)

-

4% (60)

1% (2)

Tabulka 7Ř: Statistiky protějšků českého tпtК a jeho deminutiva

Dál není možné spolehlivě podchytit okolí všech deminutiv či kvazideminutiv a u všech jasně
rozlišit jejich (často několikeré) funkce a vystihnout typické kolokace. Z těch p íkladůĽ které
byly průběžně uvedenyĽ celkem jasně plyneĽ že jazyk je mnohem idiomatičtějšíĽ než by se na
první pohled mohlo zdátĽ a to i v oblasti celkem „individuální“ a nep edvídatelné jako je
právě užívání deminutiv. Domnívám seĽ že toto je fakt důležitý p edevším pro výuku jazyka.
Popis všech deminutiv a deminutivních tvarů (kontrastivně nebo jen v rámci jednoho jazyka)
není limitován pouze možnostmi jednoho člověka a existujících korpusů. V podstatě není
Jak bylo uvedeno výš deminutivní sufix v němčině blokuje p ijetí dalšího deminutivního sufixu. Je nutné ale
prozkoumatĽ zde tuto sílu nemají také jiné afixy. V korpusu DeReKo jsou hojně zastoupeny nap .Ľ tvary
Zimmerchen, Zimmerlein, ZimmerlĽ avšak od Vorzimmer žádná deminutiva doložena nejsou.
78
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možné podchytit všechna deminutiva právě pro jejich otev enostĽ okasionalitu a tím i
bezb ehost. Je nutno vzít za vděk určitými zobecněnímiĽ která byla nastíněna v této poslední
kapitoleĽ a ponechat na interpretaci dílčí výsledky v kapitolách p edchozích.
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Summary
Diminutives belong to the most popular pragmatic phenomena and are very well described in
many languages of the world (cf. Bauer 1997). Basically there is a correlation between the
morphological type of a language and the attention that is or has been payed to diminutives.
Until the 1ř60´s there had been basically no doubt about the form of diminutives: a
diminutive was always one morphologically modified word (cf. any older common
dictionary). Was it Zandvoort (1966) who went first beyond the word and explicitly
introduced the analytical diminutives in English? For German, the first implicit notion can be
found in Dobrovsky´s Grammar of the Czech language (1Ř0ř). It´s not surprising that this
idea comes in all cases from a contrastive point of view. The attitude that diminutives can take
forms of phrases (cf. Nekula 2003) as well as different word stems (so called “implied” or
“inherent” diminutives as in Schneider 2003) seemed to me unsustainableĽ so that one of the
objectives of this thesis became the need to demonstrate that this is not true. The clue in this
dispute is the evaluative value of diminutives (as in Dressler / Merlini Barbaresi 1994 or
Bauer 1997) and a strict distinction between diminutives and quasi diminutives (in form) and
diminutives and diminutive meaning (in meaning). For this purpose I have postulated a
precise definition of diminutives (9 criteria) which can apply to all parts of speech (Chapter 3
in Part I). All diminutives proper in this work were proved according to these criteria.
Summing up all objectives (listed in Part I, Chapter 4.1) of this thesis I tried to revise the
Czech and the German system of morphological diminutivization, to list the most common
diminutives in both Czech and German and see what are their counterparts in the respective
language as well as in other languages (mainly in English). The central research issues are
therefore the following: What are the means for forming diminutives in Czech and in German.
What words of which semantic fields can (and do) form diminutives. What are the most
frequent diminutives in both languages. What are the counterparts of the diminutives in the
respective language.
The methods I used can be described as quantitative ‒ qualitative on the one hand and corpus
based and corpus driven on the other hand. The language data for my research were gained
mainly from the parallel corpus InterCorp (release 4 onwards), the corpus for contemporary
(primarily written) Czech (the balanced syn2010 and the sum-up corpus SYN 2013) and from
the largest corpus of German DeReKo.
As the first step I had gathered (possibly) all information on the diminutive systems and the
means of creating diminutives in both Czech and German. Then I proved the existence of
these means and their relevance as diminutive means of word formation. The chapters follow
the common order of parts of speech: nouns to interjections. Within each chapter the means
(mainly suffixes) are basically listed from the most used (“productive”) ones to “nonproductive” or dead. Every part of speech chapter closes up with notes to the frequency and
semantic fields in which the diminutives occur.
The Czech diminutive system of nouns has 37 suffixes. Some of the suffixes mentioned in
relevant literature do not exist anymore as evaluative suffixes of diminutives (such as -ika,
čenkК, -ce etc.). Some had to be added as they form words with a strong evaluative and
diminutive connotation (such as masculine -ka, -ina, -ulda etc.). Also other morphological
modification must be seen as evaluative morphology cf. in Czech the change of the stem
vowel -o- to -ů- or the quasi prefix pidi- as well as the German Suffix -i.
Czech adjectives (and analogically adverbs) build evaluative forms only by means of suffixes
(-ičký, -iličký, -oučký, -inký, -inkКtý, -ininký, -ilinký, - oulinký, -ouninký and -ounký). All other
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suffixes (-Кvý) and circumfixes (e.g. na--lý) expressing reduced intensity do not express
evaluation and therefore do not make diminutives. The same case is the Czech verbal part of
speech with the prefix po-. Other parts do not build diminutive at all or use formation means
derived from the above mentioned ones.
The German diminutive system is ‒ compared to the Czech one ‒ quite simple and reduced to
standard suffixes for nouns: -chen, -lein, -(e)l, -erl, -li, -i and -el(n), -ern and (Austrian) erl(n) for verbs.
The most significant differences between these two systems are:
the Czech suffixes (here only suffixes) are aspecific ‒ a big part of the evaluative (modifying)
suffixes are used as mutation, transposition or integrative suffixes (cf. -ъk: jКzzъk (dim.),
zКkrslъk (mutation), mКnъk (integration)). The German diminutive suffixes -chen, -lein are
specific: they build (or built) only diminutives (pragmatically marked words). Local German
diminutive suffixes which have to be considered as standard (-erl in Austria and -li in
Switzerland) have similar features like the Czech suffixes ‒ they can also serve as mutation
suffixes (eg. picken → Pickerl). Nevertheless all words ending with a typical combination for
a diminutive can convey positive connotative meaning and evoke similar feelings like
diminutives or hypocorism. This was also confirmed by the results of questionaries on the
perception of several diminutives and diminutive-like build words for Czech and German
native speakers.
The contrastive part of this thesis shows the counterparts of Czech and German diminutives in
two basic aspects: 1) the German counterparts of Czech diminutive rows and 2) the structures
of counterparts of those lexemes that cannot (or usually do not) form diminutives. The results
of these two parts prove that the evaluation is in Czech and partly also in German of a
morphological whereas in English of a lexical substance.
Second, the scope (active field) of a Czech diminutive is much smaller than a the scope of a
German or English diminutive. In other words: the Czechs can (and usually do) form
diminutive chains whereas the Germans use usually only one diminutive in a
sentence/utterance.
This study should be considered as a first step in exploring diminutives: it can be seen and
used as a dictionary of Czech and German diminutives and it should be used as a guideline for
detailed survey of the most common pragmatically used diminutives in Czech, German,
English and other languages.
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Zusammenfassung
Diminutive gehören zu den beliebtesten pragmatischen Phänomenen und wurden in vielen
Sprachen der Welt (vgl Bauer 1řř7) beschrieben. Im Allgemeinen lässt sich behauptenĽ dass
eine Korrelation zwischen dem morphologischen Sprachtyp und dem Vorkommen der
Diminutive besteht, dementsprechend gibt es auch eine Korrelation zwischen dem Sprachtyp
und der Aufmerksamkeit, die den Diminutiven gewidmet wird. Analytische Sprachen bilden
Diminutive seltener, deswegen werden sie in Grammatiken dieser Sprachen oft ausgeblendet.
Bis in die 1960er Jahre gab es im Grunde keine Zweifel daran, welche Form Diminutive
einnehmen: ein Diminutiv war immer ein Wort, das morphologisch modifiziert wurde. Seit
den 1960er Jahren geht man allerdings über die Grenze des Wortes hinaus, man spricht im
Englischen explizit von „analytischen Diminutiven“ (Zandvoort 1ř66). Ansätze zu dieser
Betrachtung gab es jedoch schon früherĽ z.B. in Dobrovskys deutsch geschriebener
Grammatik der tschechischen Sprache (1809). Es verwundert nicht, dass die Idee, die
Diminutive auf der syntaktischen (vgl. auch Nekula 2003) und lexikalischen Ebene (sog.
"implizite" oder "inhärente" Diminutive ‒ vgl. Schneider 2003) zu suchenĽ ihre Wurzeln in
der kontrastiven Betrachtung der Sprachen hat. Obwohl diese Haltung durchaus legitim ist,
weil die kontrastive Sprachforschung in erster Linie semantisch sich entsprechende
Textsegmente vergleichtĽ halte ich die Bezeichnung „Diminutive“ für solche Konstrukte für
nicht haltbar. Es fehlt ihnen eben (oft) die typische evaluative Funktion (vgl. Dressler /
Merlini Barbaresi 1994 oder Bauer 1997), die die morphologisch gebildeten Diminutive
besitzen. Dies beweise ich in der vorliegenden Untersuchung anhand von Korpusbelegen. Für
diese Zwecke postulierte ich neun KriterienĽ die ein echtes Diminutiv erfüllen muss und die
für (potentielle) Diminutive aller Wortarten Gültigkeit haben. Alle Diminutive, die in dieser
Arbeit als echte Diminutive bezeichnet werden, erfüllen diese Kriterien. Die Frage danach,
was ein Diminutivum sein kann (d.h. die Neuaufsetzung der Begriffsbestimmung), ist einer
der wichtigsten Punkte dieser Arbeit und geht aus den zentralen Forschungsfragen hervor
(Teil I, Kapitel 4.1,):
 Was sind die sprachlichen Mittel, die Diminutive im Tschechischen und im Deutschen
bilden?
 Welche Wörter (aus welchen semantischen Feldern) bilden Diminutive am häufigsten?
 Welche Diminutive werden im realen Sprachgebrauch tatsächlich verwendet?
 Was entspricht den Diminutiven in der jeweils anderen Sprache?
Die wichtigsten Ziele dieser Arbeit sind demnach: Die Revision des tschechischen und des
deutschen Diminutivsystems; eine Auflistung der häufigsten Diminutive in beiden Sprachen;
eine Gegenüberstellung der Diminutive und ihrer Äquivalente in der jeweils anderen Sprache
(Deutsch oder Tschechisch, bzw. beispielhaft auch in anderen Sprachen); die Feststellung,
wie Diminutive und Quasideminutive von deutschen und tschechischen Muttersprachlern und
Muttersprachlerinnen empfunden werdenĽ welche Funktion sie erfüllen (können). Die Ziele
dieser Arbeit sind ebenfalls im Teil I, Kapitel 4.1 detailliert aufgelistet.
Die hier angewandte Forschungsmethode (Teil I, Kapitel 4) kann als qualitativ-quantitativ auf
der einen und als korpusbasiert und korpusgeseteuert auf der anderen Seite beschrieben
werden. Die Grundlage für die Korpusrecherchen bildete eine Synthese bisheriger
Forschungsergebnisse zu diesem ThemaĽ die ich an Korpustexten überprüfte.
Die Korpusanalysen wurde primär an Texten des Korpus InterCorp (Version 4 und höhere)
und DeReKo (Release 2010 und jüngeren) durchgeführt. Nur selten wurden auch Belege aus
dem Internet gesammelt. Dies bedeutet, es wurde standardsprachliche schriftliche Texte aus
416

dem gesamten deutsch- und tschechischsprachigen Gebiet herangezogen. Allein für den
deutschen Teil dieser Arbeit wurden über eine Million Konkordanzen berücksichtigt (siehe
Tabelle 7 auf Seite 50).
In der Bearbeitung wurden sprachliche Mittel, die laut Fachliteratur Diminutive sowohl im
Deutschen als auch im Tschechischen bilden könnenĽ ergänztĽ bzw. solche Mittel die nicht
(mehr) als diminutivbildende fungierenĽ wurden mit Kommentar ausgeschieden. Für das
deutsche Diminutivsystem bedeutet dies, dass auch die regionalen Diminutivsuffixe -erl und li zum Standard gerechnet werden müssenĽ genauso wie das (ursprünglich hypokoristische)
Suffix -i, denn ihr Vorkommen ist auch in geschriebenen Texten der Standardsprache recht
häufig. Auf der anderen Seite haben die Recherchen gezeigtĽ dass andere Suffixe (z.B. -ling
oder -lich) keine wirklich diminuierende Funktion haben. Im Deutschen gibt es demnach fünf
Suffixe die als markante diminutivbildende Marker gelten: -chen, -lein, -erl, -li und -i. Diese
Suffixe sind universell und können hypothetisch aus jedem substantivierten Wort ein
Diminutiv bilden (Teil III, Kapitel 4).
Deutsche Verben bilden Diminutive sehr selten (Teil IIIĽ Kapitel 3). Die Möglichkeiten der
Diminutivbildung beschränken sich (teilweise nur regional) auf einige wenige VerbenĽ derer
Diminutivformen durch -(e)ln, -(e)rn, -(e)rln gebildet werden.
Neben den angeführten Hauptsuffixen können deutsche Wörter marginal auch durch die
einfachen Diminutivsuffixe -el, -le, -ke, -ine, -ette, -it, -ling oder durch die kombinierten
Diminutivsuffixe -elchen, -ilein und -chenlein zu Diminutiven modifiziert werden.
Die häufigsten Diminutive im Deutschen werden von Personenbezeichnungen (Vтterchen,
Mütterchen, Brüderlein, Mтnnlein etc.)Ľ Körperteilen (Köpfchen, Hтndchen, Bтuchlein etc.),
Tier- und Pflanzenbezeichnugen (Bтrlein, Blümchen etc.), Trink- und Essensbezeichnungen
(Bierlein, Bierchen, Bierli; Rippchen, Ripperl, Rippli etc.) abgeleitet. Nicht selten bilden
Diminutive auch Abstrakta (Spтßchen, Weilchen, Festlein, Stresslein, G´schichterl etc.).
Der Vergleich des deutschen und tschechischen Diminutivsystems brachte folgende
Erkenntnisse:
1) Im Tschechischen sind die diminutivbildenden Mittel (meistens Suffixe) aspezifisch.
Viele von ihnen haben auch andere als nur modifizierende Funktion (die meisten primären
Diminutivsuffixe im Tschechischen sind auch häufig Suffixe der Mutation oder
Transposition). Des Weiteren beeinflussen die tschechischen Diminutivsuffixe das Genus
der Basis nicht.
2) Die deutschen Suffixe sind spezifisch, die Suffixe -chen und -lein dienen fast
ausschließlich als Diminutivsuffixe. Die Suffixe -erl -und -li weisen jedoch teilweise die
Eigenschaften der tschechischen primären Suffixe auf: sie können auch als Mutations-,
Transpositions-, bzw. Spezifikationssuffixe vorkommen (Pickerl, Schmutzli). Des
Weiteren weisen sie dem Wort das neutrale Genus zu. Diese Genuszuweisung gilt
allerdings nicht unbeschränkt. Auf Ausnahmen wird im Text hingewiesen.
3) In beiden Sprachen gibt es einen fließenden Übergang zwischen den echten Diminutiven
und Quasidiminutiven. Dies wird durch den stetigen Sprachwandel verursacht: die
ursprünglich pragmatisch (oft auch okkasionell) gebildeten Diminutive wurden zum
polysemen Wort. Zum Beispiel Brot → Brötchen: a) kleines (Stück) Brot bzw. evaluative
Bezeichnung für Brot; b) belegte Brotscheibe. Die evaluative Bedeutung (hier unter a))
tritt in den Hintergrund. Aus diesen Wörtern entstehen dann Quasidiminutive, die keine
evaluativen Charakter aufweisen. Sie behalten jedoch das formale Erscheinungsbild eines
Diminutivs, auf Grund dessen werden sie von vielen Sprachbenutzern als
„diminutivkonnotierende“ Wörter empfunden.
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In der Arbeit wird neben der Funktion der Diminutive auch ihre Form und Grammatik betont.
So konnten auch einige frühere Annahmen z.B. über UmlautsetzungĽ Endungsrestriktionen
oder fixe Genuszuweisung revidiert werden.
Aus der kontrastiven BetrachtungĽ die das Parallelkorpus ermöglicht und die das
Kohärenzmittel dieser Arbeit schlecht hin darstelltĽ ergibt sichĽ wie diejenigen pragmatischen
Markierungen im Deutschen und im Englischen realisiert werden, die sich im Tschechischen
durch Diminutive repräsentieren. Der Vergleich der tschechischen Diminutive mit den
entsprechenden Textpassagen im Deutschen und im Englischen (Teil IV) zeigte, dass derselbe
Effekt, den die tschechischen Diminutive haben, in deutschen Texten teilweise durch
DiminutiveĽ zum Teil durch metaphorische oder metonymische Bedeutungsübertragungen
erzielt wird. Englische Pendants der tschechischen Diminutive sind häufig Lexeme mit starker
Konnotation. Die evaluative Funktionen, die die Diminutive transportieren, werden im
Tschechischen in erster Linie morphologisch realisiert, im Deutschen oft (auch) syntaktisch
(mit Attributen) und im Englischen werden sie lexikalisch realisiert. Der Vergleich dieser
Strukturen ist aus den Tabellen im Kapitel 3 des letzten Abschnittes ersichtlich.
Der Blick auf das Umfeld der Diminutive bestätigte schon frühere Annahmen (Knittlová
2010), dass der Scopus der tschechischen Diminutive viel kleiner ist als der der deutschen
oder englischen Diminutive. Diminutivketten sind im Tschechischen üblichĽ würden jedoch
den deutschen oder englischen Text stilistisch überlasten.
Die vorgelegte Studie ist vermutlich die erste, die sich umfassend mit Diminutiven aller
Wortarten des Deutschen und Tschechischen auf der Basis von (parallelen) Korpustexten
befasst. Sie kann somit auch als ein Wörterbuch der häufigsten Diminutive in beiden
Sprachen verwendet werdenĽ sowie als ein Wörterbuch ihrer Entsprechungen. Darüber hinaus
erfasst und beschreibt sie den größeren Teil der tschechischen und deutschen ModifikationenĽ
die mit der Diminution unmittelbar zusammenhängen. In weiteren Schritten sollten
Hypokoristika, Augmentativbildungen, Movierung und Kollektivbildung untersucht werden.
Nicht zuletzt beweisen die ErgebnisseĽ dass anhand von Korpusrecherchen eine Überprüfung
des bestehenden Wissens über die Sprachen möglichĽ ja notwendig istĽ denn einige
sprachliche Phänomene sind durch das Prisma einer anderen Sprache besser ersichtlich.
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Použité zkratky a značky
V textu se opakuje několik málo vesměs ikonografických nebo známých značek. Zkratky jsou
pro plynulost textu použity jen výjimečně. Všechny odpovídají úzu běžné češtiny nebo pat í
do základního lexikálního fondu české obecné lingvistikyĽ bohemistiky a germanistiky.
Značka
*
/
[]
„“
≈
→Ľ ←
†
x

Význam
nedoloženýĽ neobvyklý nebo agramatický výraz
alternativy téhož
výslovnost (zjednodušeně IPA)
alternativně také p eklad
významĽ sémantika
korpusový (z translatologického hlediska funkční) ekvivalent
směr fundace nebo vlivu
vymizelý tvarĽ historismus
konkurenční tvary
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Zkratka
angl.
apod.
BNC
CCDB

Význam
anglickýĽ angličtina
a podobně
British National Corpus (viz bibliografie)
Kookkurrenzdatenbank (viz bibliografie)

cit.
cs
č.
de
dem.
DeReKo
DeReWo

citátĽ citováno (podle)
čeština
češtinaĽ českýĽ česky (jen u tiskovin číslo)
němčina
deminutivumĽ deminutivní
největší korpus psané němčiny (viz bibliografie)
seznam 40.000 nejfrekventovanějších německých lemmat sestavený z dat
korpusu DeReKo (viz bibliografie)
Frekvenční slovník češtiny (viz bibliografie)
angličtina
femininum
korpus paralelnícht textů (viz bibliografie)
italštinaĽ italskýĽ italsky
kapitola
latinaĽ latinskýĽ latinsky/
maskulinum
neutrum
německý/němčina
obrázek
odstavec
korpus mluvené češtiny (viz bibliografie)
plurál
pop ípadě
poznámka
P íruční slovník jazyka českého (viz bibliografie)
původĽ původníĽ původně
slovenština
Slovenský národný korpus (viz bibliografie)
slovník spisovné češtiny
Slovník spisovného jazyka českého (viz bibliografie)
staročesky
program na synchronní a diachroní korpusový průzkum variant (viz
bibliografie)
souhrnný synchronní korpus češtiny (viz bibliografie)
technickýĽ technicky
databáze p ekladových ekvivalentů sestavená na datech korpusů InterCorp
(viz bibliografie)
oproti, versus
konkurenční tvary
z ídka

EFES
en
f./fem.
InterCorp
it.
kap.
lat.
m./mask.
n.
něm.
obr.
odst.
oral2013
pl.
pop .
pozn.
PSJČ
pův.
sk
SNK
SSČ
SSJČ
stč.
SyD
SYN
techn.
Treq
vs.
x
z.
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Příloha - Dotazníky
Dotaz ík
Prosím vyplňte spontánně, bez dlouhého přemýšlení. Nemůžete nic vyplnit
„dobře“ ani „špatně“. Jde o podchycení názoru rodilých mluvčích.

I. Prosím označte (podtržením, zabarvením, zvýrazněním), co považujete za
zdrobnělinu. Zdrobnělina je to, co se vám pod tímto výrazem vybaví. Žádnou definici
nehledejte.
1. Premiéra Bergmanova filmu se konala v jednom jihošvédském městečku.
2. Její muž si dop ával drobné radosti, které člověk může získat, má-li ovšem
peníze.
3. Žijeme v malém městě, kde se nic neutají.
4. Bohužel, lidi si dneska nedělají moc radůstky.
5. V Tišnově je takovej pidikopec, s jediným vlekem široko daleko.
6. Ú ad vydal miniadresá s telefonními čísly taxíků pro blondýnky.
7. Starej hipík popíjel jen kofču.
8. Kapánek to s gestikulací p ehnal a vychrstl kelímek do kočárku.
9. Byl tam takovej divnej maník.
10. Hledala v šuflíku korálky, ale našla tam dva zelenkavé oblázky.
11. Byl dost hubený, zato ona byla taková kulaťoučká.
12. Vzhledem k jeho věku měl dost chudičké zkušenosti.
13. Poulí modroučké oči na pekelně černý stín.
14. Dlouhán v nahnědlém kabátci se k nám šoural s konvicí p esladkého čaje.
15. Trochu si zd ímnul.
16. Než vyrosteš, Honzíčku, to si musíš ještě nějaký čásek počkat a pospinkat!
17. „Já si p edstavoval, že to budem jen tak flinkat a kapánek to tady omrknem...“
18. Protože v práci permanentně pospávali, pozval si je vedoucí na kobereček.
19. Než p išel domů, děti už chrupkaly ve svých postýlkách.

II. Prosím označte „X“, co považujete za pravděpodobnější:
Co člověk řekne spíš sám o sobě?
„To jsem ale pitomec!“
„To jsem ale pitomeček!“
Co se říká častěji o jiném?
„To je ale pitomec!“
„To je ale pitomeček!“
Kdo je na tom „nejhůř“ (čili „největší trouba“)?
blb – blbec - blbeček
str.1/2
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III. Zaškrtněte prosím, jak byste charakterizovali následující tučně vytištěné
výrazy (můžete vybrat i více možností).
zdrobnělina
manekýnka blondýnka
taxík
maník
pidimuž
malý muž
pidimužík
miniakcička
Jedem na dovču.
Dám si kofču.
Dobrý pivisko!
Mám to v malíku!
kelímek
bělásek
pupík
náhrdelník
sklenka
holubice
trochu hloupý
hloupoučký
namodralý
modroučký
hnedlinko
támhle
Dám si pilulu (=prášek)
a jdu spát.
stydět se
stydinkat se
trochu se stydět
pusinkovat
kličkovat
hlavičkovat
Nějak to zpytlíkujem.

zveličelý
výraz

kladně nebo
záporně zabarvené

hovorový
výraz

IV. Označte prosím variantu, kterou považujete za správnou:

)VONEC je:
KONVICE je:
JEHLICE je:
TRUHLICE je:
PŘILBICE je:

e ší - větší – a i
e ší - větší – a i
e ší - větší – a i
e ší - větší – a i
e ší - větší – a i

e ší a i větší

e á to i společ ého

ež )VON

e ší a i větší ež KONEV
e ší a i větší ež JEHLA
e ší a i větší ež TRUHLA
e ší a i větší ež PŘILBA
Díky

o ! T.K.
str. 2/2
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Dotaz ík
Prosím vyplňte spontánně, nad řešením nepřemýšlejte. Nemůžete nic vyplnit
„dobře“ ani „špatně“. Jde o podchycení názoru rodilých mluvčích.

I. Označte prosím, co považujete za zdrobnělinu
(Zdrobnělina je to, co se vám pod tímto výrazem vybaví. Žádnou definici nehledejte.)
1) Žijeme v malém městě, kde se nic neutají.
2) V Ruprechtově je takový pidikopec, s jediným vlekem široko daleko.
3) Po navršení drobných kopců, balvanitých útesů a vytvo ení písečných či
oblázkových zálivů budou do prostoru umísťovány nové herní prvky symbolizující
mo ská tajemství a celý areál bude doplněn zelení.
4) Zlínský okresní ú ad vydal miniadresá institucí, kam se mohou mladí lidé v nouzi
obrátit.
5) Dvěma ženám, které žijí v domově důchodců od jeho otev ení, p edala drobné dary
náměstkyně primátora Mostu Hana Jeníčková.
6) Nejčastějším nápojem mládeže pod patnáct let tehdy (v 60 letech) byla slza ovocné
šťávy z lahve a k ní studená voda z kohoutku. Žádné coly , sprity , cappy a jiné
pidilahvičky za dvacet korun.
7) V lednu roku 2002 vypukla pidiaféra s "Klausovou reklamou" na lyže Völkl.
8) Porta prožila několik lustračních miniafér, navíc ji postupně opustili profesionálové.
9) Raději se dětem snažím vysvětlit, čím je důležitý támhleten malý kopec, co se tak
šíleně jmenuje -

íp.

10) Auta z miniautomobilky v Plzni jezdí i v Arabských emirátech.
11) Energicky cupitající Pavel (podprůměrného vzrůstu – poz. TK) nás provádí svým
minibytečkem a s pyšným úsměvem ukazuje na znatelně nižší kuchyňskou linku.
12) Jakmile však ratolest dosáhne na šlapky minikola, končí období sladkého života v
lůně cyklosedačky.
13) Ani malé chyby v tisku zákazník neakceptuje. Kontrola musí být spolehlivá a
stoprocentní.
14) Do Pelh imova tentokrát p ivezla minidárek zabalený v hedvábném papí e.
15) Jubilant není však jen pouhý strohý odborník, ale dovede se radovat i z malých
drobných darů života, byť by to byla sklenice dobrého plzeňského piva či
jihomoravského vína, nebo dob e sehrané fotbalové utkání.
16) Skandál či aférka je dobrou p íležitostí, pro každého, kdo se zajímá, zahrát si v
celorepublikovém psychodramatu tu svou roličku.
17) Kolem p ejmenování ulice na Skácelovu vznikla svého času malá aféra, ale Skácel
pat í do města plným právem. ...
18) tatínek měl autodílnu a byl tedy maloburžoa a maminka byla Němka - , ale p esto
jsem se dostal na práva....
19) Pohodlí v miniautech roste: Stále více minivozů dokazuje , že se vyrovnají...
20) A nelze opomenout mikroanekdotu o tom, co mají Češi a Slováci nejvíce
společného: no p ece Romy.
Díky! Ještě jedna stránka, prosím:
str.1/2
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II. Ve kterých větách necítíte žádnou zdrobnělinu?
a) Můj malý buržoustek kvůli mně prodal dům.
b) Můj malý buržoa kvůli mně prodal dům.
c) Můj buržoa kvůli mně prodal dům.
a) Víte, milá slečno, vy mi lezete dost na nervy.
b) Víte slečinko, vy mi lezete dost na nervy.
c) Víte slečno, já vás miluju.
d) Mockrát Vám děkuju, slečinko!

III. Zatrhněte prosím, jaká charakteristika výpovědi je nejvýstižnější:
Pomůcka: variantu, pro kterou se chcete rozhodnout, si ekněte nahlas.
Někdo k vám p ijde a ekne: „Přinesl jsem ti drobný dar.“ Jak to vnímáte?
a) jako ironii; b) neutrálně; c) emotivně („hraje mně na city“)
Někdo k vám p ijde a ekne: „Přinesl jsem ti dárek.“ Jak to vnímáte?
a) jako ironii; b) neutrálně; c) emotivně („hraje mně na city“)
Někdo k vám p ijde a ekne: „Přinesl jsem ti dáreček.“ Jak to vnímáte?
a) jako ironii; b) neutrálně; c) emotivně („hraje mně na city“)

IV. Co je nejmenší? (můžete zadat i víc odpovědí)
a) malý dům; b) domek; c) malý domek; d) domeček; e) malý domeček; f) nemůžu
určit
U kterého z těchto „stavení“ necítíte žádný emotivní podtext?

V. Co je nejútulnější?
a) malá hospoda; b) maličká hospoda; c) útulná hospoda; d) útulná hospůdka
U kterého z těchto „hospod“ necítíte žádný emotivní podtext?
Fakultativní otázka:
Obsah výpovědi je myšlen vážně, ale co myslíte, že bych řekl (i víc možností):
a) Ve které husovické hospodě ti můžu zaplatit pivo?
b) Ve které husovické hospůdce ti můžu zaplatit pivo?
c) Ve které husovické hospodě ti můžu zaplatit pivko?
d) Ve které husovické hospůdce ti můžu zaplatit pivko?
e) Ve které husovické hospůdečce ti můžu zaplatit pivečko?
Díky moc! Tom
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Dotaz ík 3
Bitte markieren Sie alle Verkleinerungsformen, die Sie in den Sätzen finden. Nicht in
jedem Satz ist eine. Eine „Verkleinerungsform“ ist genau das, was Sie sich unter diesen
Begriffen vorstellen. Sie können demnach nichts richtig oder falsch machen. Es handelt
sich meistens um Ausschnitte aus belletristischen Werken.
 Mit ihren Miniaturschnäbeln klappernd Ľ drehten sie sich im Kreise Ľ tauchten und …


Und darum geht esĽ meine goldigen SchätzeĽ in meiner folgenden Erzählung. (Kratochvil)



Honza war ein KüchenmenschĽ er kochte gerne für seine MamaĽ wenn sie krank war...



Der hagere Jüngling in der Uniform mochte zwanzig sein. (Kohout)



Einige von ihnen schienen schon älter zu seinĽ andere wiederum waren zarteĽ sentimentaleĽ
eifersüchtige und empfindliche Jünglein. (Calvino)



"Gut, mein Herz", sagte er," verzichten wir darauf, uns hier nach einem Nachtquartier
umzusehen Ľ sondern fahren wir noch ein Stück weiter." (Konsalik)



Grete befreite sich aus seiner Umarmung und holte sich eine Zigarette. (Kohout)



Ihr Abschiedsfest feierte sie im ehemaligen Straßenbahndepot: zwei kleine blaue Trams
(...) standen da nochĽ hundert Freunde kamenĽ Ines trug ein scharlachrotes Kleid…



Ich habe die Lösung unseres kleinen Problems noch nichtĽ... (Amado)



Sie überbieten sich gegenseitig mit einfallsreichen NahrungsdetailsĽ sie streiten den ganzen
Tag, was der Burschi lieber ißtĽ Kalbs- oder Schweinsschnitzerl. (Jelinek)



Für einen Troll wäre es höchstens ein winziges Taschenmesser gewesen. Aber für einen
Hobbit war es geradezu ein Kurzschwert .(Tolkien)



Ich kann Sie ja verstehenĽ da naschen Sie ein bißchen vom Schinken, dort kosten Sie wieder
von den Würstchen und Quargeln… (Bondy)



Herr Klein steht an dem Drahtzaun, um ihn hoppeln die rosa Kaninchen herum



Als Schmankerl zum Jubiläum... (Zeitung)



Noch einmal streichelte der Admiral sanft und ehrfürchtig die Königin Kleopatra. (Alda)



»Du bist ein SchatzĽ ein richtiger LieblingĽ warum legst du nicht diese CD für uns auf?«



Er war des Colonels liebstes KindĽ das wußte erĽ er durfte sich so was erlauben. (Alda)



»MädchenĽ du bist ein Günstling des Schicksals - wie ich.« (Böll)



»Meister«Ľ nuschelte der Prinz... (Allende)



»Meine LiebstenĽ schaut nach oben in die Kuppel!« (Kratochvil)



"Bis nachher, Darling! " (Konsalik)



Er verstummte erst, als sein Blick auf die Teetasse fiel.



»Wo ist mein Häferl?«



Er kannte Fräulein Merzbach gut: Sie war einige Jahre jünger als er (…) ein magererĽ
unruhiger BackfischĽ der viel zuviel und schlecht Klavier spielte. (Böll)
S. 1/2
435



…sagte sieĽ weil sie rasch auch einen eigenen Scherz zu dem freundschaftlichen
Wortegeplänkel beitragen wollte.(Kundera)



Paolo wußte schonĽ wer ihn hier Bruderherz nannte. (Allende)



In der Mitte des Sees drehte ich mich um zu dem flachen grasbewachsenen Ministrand, wo
die beiden Frauen lagen.



Dann langte es unter sein Trikot und zog eine klitzekleine Harfe hervorĽ ein Härfchen , ein
Miniharfe Ľ könnte man sagen.

Bitte kreuzen Sie an, welchen „Beigeschmack“ für Sie die fettgedruckten Wörter in
diesen Verbindungen haben. ĚKeine oder mehrfache Angaben möglich!ě
bläulicher Nebel
Wo sind die lächelnden Gesichter?
Schmankerl zum Jubiläum
Steckerlfisch für € 5ĽKalt lächelnd killt er der Tatort-Ermittlerin die
Eltern weg...
jemanden hätscheln wie ein Baby
Er habe die beiden im Kreuzgang miteinander
tuscheln gesehen.
Schlaf schönĽ in einer Weile wird es warm sein …
(Kohout)
Hier in der kleinen Hütte im Wald...
Krimi
Eine Gastwirtin, die ihren Hund äußerln führte
Kripo
»Es ist noch immer ziemlich verbreitetĽ den »Depri«
zu haben oder alles »ungeil« zu finden.« (Gaarder)
„AlenkaĽ ich liebe dichĽ ich verzeihe dir alles...“
„Alžb tkaĽ um Himmels willenĽ sei stillĽ hör aufĽ
ich bitte dich darum!
Was er dachteĽ würde Zuzanka nie erfahren.
Žeňa umfaßte Ji inkas Hand, und Ji inka guckte
sie fragend an.
In der winzigen Badenische wusch er sich.
»Komm zur Sache! Was willst du?«Ľ drängelte
seine Großmutter.

Angabe zur Respondentin / zum Respondenten:

verkleinernd

verniedlichend/ kosend

männlich – weiblich,

Muttersprache:
Vielen Dank! T. K.
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Dotaz ík 4
Ist das kursivgedruckte Wort Ihrer Meinung nach ein Diminutiv (eine Verkleinerung(sform))?

Ja

Nein

Anm.

Ach, noch so ein Heini! Noch einer!
„AlsoĽ wie war denn das mit seinem Gspusi?“
Am Samstag fideln Moitzi, Oberlechner und Co. schon beim
Turnier.
Auf Captain Derouche! Ich verspreche IhnenĽ SirĽ bald gehört uns
auch dieser letzte Zipfel des Landes.
Auffallend istĽ wie sauber sich das grüne Flecklein präsentiert.
Bierlein studiert Sport in Heidelberg und spielt auch privat GolfĽ…
Da fühlen sich viele papierlt.
Da passt vielleicht noch das Histörchen mit den Boxershorts dazu:
„Da war eine Zeile aus einem Oldie.“ „Wie lautet der Titel?“
»Das liebe Altchen wäre ja so glücklich.«
Das Mädchen trug weite taubenfarbene PluderhosenĽ ein enges
Leibchen aus lichtblauem Atlas.
Der schwedische Soldat Vokoun bekam seinen Sтckel voller
Goldstücke zurück.
Die perfekte Tussi, die bei solchen Veranstaltungen (Miss-Wahl)
gesucht wird, bin ich sowieso nicht.
Ein Bierchen und ein Kartenspiel, das ist der Laster Anfang!
Die Polizisten drohen, ihre Diensthunde 48 Stunden lang nicht
тußerln zu führen.
Einige hockerln sich vorne hin, der Rest steht dahinter.
Er ist so rundlichĽ daß man in ihm eher den Schmutt des Boots
vermuten könnte als einen Seemann.
„HКllöchenĽ großer starker Mann“Ľ sagte er.
Ich kaufe Kipferl, Butter, Eier, dreihundert Gramm Schinken,
Emmentaler…
„Ich mag dichĽ RobertĽ aber hör aufĽ den Bildungsheini zu spielen."
Jeder schüttete seinen übervollen Topf Haß ausĽ der die letzten
Jahre still vor sich hin geköchelt hatte.
Khunrath kroch näher und ergriff einen Zipfel seines Mantels.
Kommst du nachher mit auf ein Bierchen?
Langsam auf kleiner Flamme köcheln und mit Butter übergießen…
Leicht bekleidet (Badeanzug, Radlerhose, Leiberl etc.) und barfuß
gingen sie…
Natürlich haben Gentechniker ihr Scherflein beigetragen.
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Ist das fettgedruckte Wort Ihrer Meinung nach ein Diminutiv (eine Verkleinerung(sform))?

Ja

Nein

Anm.

Niedrig gerechnet, waren mehr als eine Million Robben an der
Küste versammelt - alte MännchenĽ rundliche Weibchen, zarte
Babies.
Ein Fleischlaiberl, garniert mit Salat und Ketchup, zwischen zwei
weichen Gebäckhälften verstautĽ ist die Leibspeise vieler Kinder
und Jugendlicher.
Noch bis Freitag saßen hier zwei Altchen als Werbeträger fürs
Sommerfest.
ÖVP-Kandidat G. Rosner verteilt im Wahlkampf unter anderem
auch rote GummiЛтrli.
Politischer SPRUCH DER WOCHE:
"Wenn sich ein Gegenkandidat findet, werde ich ihn abbusserln."
… 17 JahrĽ blondes HaarĽ ein Blickfang. Natürlich mascherlt man
sie so aufĽ daß sie ins Aug' springt.
… sich journalistisch oder schriftstellerisch auf einen Typen wie
ihn einlässt. Alexander Masters ist so ein Fuzzi, ein
vierzigjähriger Amerikaner.
Sie тhnelt ihrĽ und diese Ähnlichkeit erleichtert ihr Verständnis.
Sie griff in ihre Handtasche, nahm ein Bündel Bargeld aus dem
KuvertĽ in dem ihre Spielgewinne stecktenĽ und zählte $ 150 ab.
Sie klappert jeden Flohmarkt ab.
Sie spielen die KarottenflöteĽ fideln auf der Lauchgeige, blasen
die GurkentubaĽ…
Sie trugen grüne Leibchen mit roten Ärmeln
Sie war тltlich, schmal und blond.
… während dieser ein kühlesĽ bernsteinfarbenes tschechisches
Bierlein in sich hineinzischte.
Was die Wiener Autofahrer heute besonders magerlt: Es geht aufs
neue los mit den Schikanen.
Wer keinen eigenen Garten hat, der machte sich in der Stadt auf
die Suche nach einem Fleckchen Grün.
Wuschel fuhr mit seinem Klapprad nach Strausberg und suchte
den Strausberger Hippie.
Für das körperliche Wohl stellte man Grillwürste und
Fleischleibchen bereit.
Angabe zur Respondentin / zum Respondenten:

männlich – weiblich,

Muttersprache:
Vielen Dank! T. K.
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