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SLOVNÍ ZÁSOBA 

Slovní zásoba je tvořena: 

PERIFERIE 

PŘECHODOVÁ ČÁST 

JÁDRO 



JÁDRO 

nejčastěji užívaná slova 

jsou nepostradatelná pro běžnou slovní komunikaci 

jsou základem aktivní slovní zásoby 



PŘECHODOVÁ 
ČÁST 

frekvence užití slov klesá 

reagují na změny skutečnosti, chod doby 

frekvence  užití slov stoupá 



PERIFERIE 

Slova, která vyšla nebo vycházejí z užívání. 

Slova nová, která se teprve začínají užívat. 

archaismy historismy 

neologismy 



Rozvrstvení slovní zásoby dle dobového užití 

historismy 

archaismy 

neologismy 



HISTORISMY 

= slova historická 

  

-označují věci dávno zaniklé  
– v současnosti se s nimi již nesetkáme 
   (např. povolání, předměty, aj., které dříve 
existovali, avšak vlivem času, vývojem 
společnosti či rozvojem jiných technologií  
postupně zanikly) 
 



Názvy zbraní 
Obr. 1 

halapartna 

Obr. 2 

řemdih 

píka, skupina pikenýrů  

Obr. 3 



Názvy obuvi 

krpce 

onuce 

láptě 

Obr. 4 



Názvy povolání, společenského postavení lidí 

panoš 

děvečka 

verbíř 

čeledín 

dráb 

nevolník 
leník 

mušketýr 

vozataj 



Názvy mincí, označení míry a váhy 

Obr. 5 Jáchymovský tolar 

Pražský groš 

Obr. 6 

zlatka rýnský 

loket 
pinta píď 

věrtel 

 
Vzdálenost palce na lidské ruce od 

ostatních prstů 
 

 
Jednotka objemu pro 
sypké látky i kapaliny. 

 

 
 

MINCE 
 
 
 
 
 

MÍRY  
 
 



ARCHAISMY 

 
= zastaralé pojmenování , které ustupuje a je 
nahrazeno výrazem novým 
 

ARCHAISMUS označuje VÝRAZ,  
který EXISTUJE, avšak pro něj máme jiný. 
 
HISTORISMUS označuje VĚCI ZANIKLÉ. 



Před domem stáli vojáci s ručnicemi a 
halapartnami, v dolejším mázhauze vojáci, všude 
vojáci. Ale mezi nimi bylo jiných lidí dost. Tu 
nebo tam  prochází chodbou evangelický kněz v 
obšírném taláru a v placatém biretě, nebo 
kapucín o dlouhé bradě klape chodbou v 
pantáflích, nebo se vyskytne kněz jezuit s 
rohatou čepičkou na hlavě a s úsměvem na 
lících.  Rychtáře městského s palcátem v ruce 
bylo také všude viděti, pobíhal s městskými 
dráby sem a tam, ký div, jest za vězně 
odpověden víc než purkmistr. 

Rozliš historismy a archaismy 



Rozliš historismy a archaismy 

Před domem stáli vojáci s ručnicemi a 
halapartnami, v dolejším mázhauze vojáci, všude 
vojáci. Ale mezi nimi bylo jiných lidí dost. Tu 
nebo tam  prochází chodbou evangelický kněz v 
obšírném taláru a v placatém biretě, nebo 
kapucín o dlouhé bradě klape chodbou v 
pantáflích, nebo se vyskytne kněz jezuit s 
rohatou čepičkou na hlavě a s úsměvem na lících.  
Rychtáře městského s palcátem v ruce bylo také 
všude viděti, pobíhal s městskými dráby sem a 
tam, ký div, jest za vězně odpověden víc než 
purkmistr. 



NEOLOGISMY 

= novotvary 

 -  nová slova a spojení slov, v jazyce se 
používají teprve v poslední době, jsou tedy 
vnímána jako novější 
 
- většina z nich se časem stanou běžnou 
součástí slovní zásoby 

Jaké znáš 
ty? 



bowling 

aerobik 

bungee jumping 

E-mail, zavináč 

Chat, chatovat make-up 

smajlík 

topmodelka 



Obr. 7 



Obr. 8 
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