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Stylistické kvalifikátory I.  (s. 1)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ  

hovor. 

 

jazyk vzdělaných vrstev 

v běžném styku 

– klepárna, lajdák, 

nahotina, nonchalantní / 

nonšalantní 

 

výrazy užívané v běžně 

mluvené řeči uživatelů 

spisovného jazyka, „v níž se 

užívá zčásti též slov obecné 

češtiny“ 

– motorka, lapálie, chytat 

(Prahu) 

 

výrazy,  které jsou charakteristické pro mluvené 

spisovné projevy prostě sdělovacího stylu a 

pociťují se v nich jako bezpříznakové, neutrální; 

v písemných projevech se jich užívá jako 

příznakových se slohovým záměrem; hranice 

mezi hovor. a ob. je velmi plynulá 

– muzika, škatule, motorka, motorák, asfaltka, 

bramboračka, sundat, šmiknout, prima (příd.); 

lítat, propíct, študent, taky, tadyhle 

kniž. 

 

slova knižního  

úzu (řazena ke kritériu 

frekvence) 

– cituplný, číše, dlíti  

(= pobývat), duchovní  

(= kněz), komično, krmě, 

kročej  

výrazy užívané v slohově 

nadnesených projevech, zvláště 

psaných 

– kanouti, blahost, dějetvorný, 

konvenience 

výrazy vázáné především na projevy psané, a to 

zvláště odborné a publicistické, nebo kterých se 

užívá v projevech slohově nadnesených, při 

veřejných (též slavnostních) příležitostech 

šat, šarlat, ženitba, reminiscence, tyranie, 

svrchovaný, slastný, exaltovaný, řinout se, střežit 

se, jelikož  

odb. 

 

a) odb. – odborné 

– bezolejný, hustilka, 

separace (= odloučení částí 

od celku) 

b) zkratky oborů – anat., 

archeol., bank. atd.  

výrazy užívané v projevech 

odborných jako odborné názvy, 

termíny  

a) odb. – bipolární, sediment  

(= usazenina), sondáž 

b) zkratky jednotl. oborů:  anat., 

antr., archeol., archit., biol. atd. 

výrazy vázané na projevy odborné a nemající 

přitom povahu jednooborových termínů (jsou 

blízká knižním lexikálním jednotkám) 

a) odb. – světlost, stáž, synchronní (= týkající se 

dané, zprav. současné doby)  

b) zkratky jednotl. oborů: anat., archeol., archit., 

biol. atd. 



Stylistické kvalifikátory I.  (s. 2)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ  

bás. 

(PSJČ i 

básn.) 

básnický, básnicky 

– bájný, bělotřpytný, 

čarokrása 

výrazy vyskytující se jen v poezii 

a v básnické próze 

– jiskrooký, modrojas, dáliti se 

básnický výraz, básnicky 

zefýr (= vánek)  

vesna kniž. a bás. 

luna: 1. vyd. – bás., 2. vyd. – kniž.a bás. 

luzný: 1. vyd. – není zařazeno, 2. vyd. – kniž. a 

bás. 

publ. – výrazy novinářského slohu a 

příbuzných slohových typů 

– klima (= situace, poměry, 

prostředí), platforma  

(= východisko něj. činnosti, něj. 

úsilí; základna, báze); úzký profil 

(= nedostačující kapacita výroby 

urč. produktu)  

 

výrazy omezené převážně na projevy 

publicistické 

– přemožitelé vesmíru kniž. publ., proměnit 

penaltu; kauza / causa (v 2. vyd.)   



Stylistické kvalifikátory I. (s. 3)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ 

ob. 1) slova z jazyka lidu 

venkovského i 

městského 

– bambule, baterka 

(= kapesní svítilna), 

cikorka, flámovati, 

fotka, halušky, 

hospoda 

2) po r. 1945: 

mluvená obecná 

čeština 

celonárodního 

charakteru 

výrazy krajově neomezené a obecně 

užívané v projevech běžně mluvených; jde 

o výrazy neplně spisovné a nelze je 

pokládat za výrazy prostě nespisovné 

– chleba, kluk, montérky, beztak, 

dechovka, hokynařit  

 

výrazy z tzv. obecné češtiny nebo výrazy, 

které byly ze spisovného jazyka vytlačeny 

– facka, švindl, pakovat, fajn, jo 

– almara, apatyka, gyps  

lid. slova z řeči obecného 

lidu rozšířená po 

větších jazykových 

územích, hlavně ve 

vrstvách lidu 

venkovského 

– almara, arest, bál, 

baldrián (=kozlík 

lékařský), běhavka 

(= průjem), 

bramboračka  

výrazy označující věci a jevy ze života 

venkovského rolnického obyvatelstva, 

zvláště z dob feudálních, dále jednotlivé 

předměty živé i neživé přírody – *božídar, 

*božídárek (= chléb n. jiné potraviny)  

 
 

Pozn. Lid. se v SSJČ ve smyslu uvedených zásad 

užívá spíše výjimečně; především se touto 

zkratkou označují víceslovné „lidové“ názvy 

rostlin a živočichů. 

– 



Stylistické kvalifikátory I. (s. 4)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ  

obl. 

obl. čes., 

obl. mor. 

– a) výrazy, jichž se užívá v širší územní 

oblasti a někdy i celé oblasti české 

nebo moravské 

– cácorka obl. (= konipas),  kytka obl. 

čes. (= květina), lískanec / liskanec 

obl. mor. (= políček) 

 

b) bez kvalifikátoru – řazeno ke 

spisovným: stolař (na Moravě) truhlář 

  

a) výrazy užívané na širším území, než je nářečí 

– turek obl. (= tykev, dýně) 

b) výrazy, které jsou rozšířeny buď na celém 

území českém, nebo moravském 

– řepa, obl. čes. řípa; kytka obl. čes. (= květina), 

stolař obl. mor. truhlář; 

dědina kniž. a obl. mor. (tj. užívá se i celonárodně 

se stylistickým příznakem) 

dial. 

(PSJČ) 

 

nář.  

(SSJČ, 

SSČ) 

slova dialekticky 

rozšířená jen v území 

místně omezeném 

– bandor / bandur / 

bandora  

(= brambor), 

bosorka, brdo  

(= kopec) 

  

prostředky, jejichž užívání je vlastní 

jen místním nářečím 

– mrskut / mrskút, frajerka  

(= milenka), kloník 

 

dialektismy, které prostřednictvím lidové 

slovesnosti pronikly do obecného povědomí, 

popř. které se rozšířily i za hranice dialektu 

– galán (ob. expr., nář.), šuhaj / šohaj (nář. a 

expr.) 



Stylistické kvalifikátory I. (s. 5)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ  

arg. slova z mluvy společenské 

spodin 

– čučák (= vězení)  

výrazy z vyjadřování lidí tzv. 

deklasovaných společenských vrstev 

– čík (= oharek cigarety), 

zakastlovat (= zavřít do vězení) 

–  

(pouze v seznamu zkratek arg. = argot, 

argotický výraz) 

 

slang. 

(PSJČ, 

SSJČ) 

 

slang  

(SSČ) 

slova omezená na některé 

skupiny lidí spojené stejnými 

zájmy nebo stejným povoláním 

a) slang. 

– bouda (= podvod), brácha, 

džentlas  

b) 

celta voj. slang,  

čutaná sport. slang, 

gympl, hrubka, fýza (= fyzika) 

stud. slang. 

a) slang. – slangové výrazy obecněji 

rozšířené: fachman, fungl / funkl 

(nový) 

b) výrazy užívané v pracovním styku 

příslušníků různých oborů a různých 

zájmových skupin, např. 

tech. slang., horn. slang.; stud. slang., 

mysl. slang aj. 

– vyvažovačka tech. slang. vyvažovací 

stroj, zařízení, 

šprtat / šprtat se stud. slang. 

výrazy, které se ze slangů, hlavně 

zájmových, šíří i do jazyka obecného 

– šotolina slang, lajnovat hovor. a 

slang, koule stud. slang, šprtat (se) 

stud. slang, kopat jedenáctku sport. 

slang  

 

dět. dětské 

– bebíčko, děde (= dědeček), 

bumbati dět. a fam., kakati       

v dět. mluvě 

výrazy užívané ve vyjadřování dětí 

nebo v rozhovoru s dětmi 

– bumbat, hajat, papat 

výraz užívaný v dětské řeči a v 

rozhovoru s dětmi 

– hajat, kakat, papat / papinkat dět. a 

expr. 

 



Stylistické kvalifikátory I. (s. 6)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ  

nespis. – nespisovná slova, která nelze zařadit 

do některé z uvedených skupin 

– laufpas zast. nespis. (= výpověď, 

vyhazov) 

– 

! (PSJČ) 

 

nespr. 

(PSJČ) 

 

nespr., 

nevh. 

(SSJČ, 

SSČ) 

slova pokládaná za nesprávná: 

! – bezprodleně, bezvláda, 

bezvolky 

 

nespr. – u slovotvorných a 

hláskových variant a tvarů: 

– aktuální (nespr. aktuelní), 

bezesný (nespr. bezsenný), 

batoh (nespr. baťoch) 

 

tvary, vazby, spojení, kterých se sice 

užívá, ale které se ve spisovném jazyce 

odmítají 

– jeřábník, -a m. (jeřábnice, -e ž.) 

(nespr. jeřábista, -y m., jeřábistka, -y 

ž.), záviseti ned. (na kom, čem; poněk. 

zast., dnes nevh. od koho, čeho)  

nesprávné, nevhodné užívání slov v 

určitých konstrukcích 

– jeví se lhostejný(m) (nespr. jeví se být 

…); za účelem předl. s 2. p. … nevh. 

zavřeno za účelem dovolené kvůli 



Stylistické kvalifikátory II. 

kval. PSJČ SSJČ SSČ  

řidč. slova řidčeji se 

vyskytující 

– desetina (řidč. 

desítina) 

výrazy vyskytující se poměrně málo, 

zejména existuje-li vedle nich zcela 

běžná náhrada 

– hodinný, chlebný, epopeja 

 

řidší synonyma, řidší slovotvorné varianty vedle 

slov běžných 

– mřít řidč. umírat, hynout; kvílet, řidč. kvílit 

zř., * slova zřídka se 

vyskytující 

– *dupín (= delfín), 

*jesuitstvo, 

*zargumentovati  

(= použít argument), 

*záručí (= záruka) 

– hasič zř. (= kdo 

hasí příležitostně 

požár), kruciáta (zř. 

kruciáda) 

výrazy vyskytují se ojediněle; 

zařazeno jen proto, že je užito v díle 

některého z významnějších 

spisovatelů, popř. slova individuálně 

užitá 

– *jitří, *kárce, *chrabrota 

– mihotati zř. (= kmitavě pohybovat, 

kmitat)  

– 

čast. bez výkladu (zkratka 

není uvedena ani  

v seznamu zkratek) 

– kolénko, čast. 

kolínko 

slova a spojení s poznámkou o 

častějším užití 

– mlíti se: počasí, jako když se všichni 

čerti melou (čast. perou n. žení)  

častěji 

– úřada, čast. ouřada expr., zprav. hanl.  

(= úředník); strýc 2. čast. strejc ob. (= starší 

(venkovský) muž) 

 



Stylistické kvalifikátory III.   
kval. PSJČ SSJČ SSČ  

hist., 

dř.  

(PSJČ dř. 

nevyužívá) 

 
často v 

kombinaci se 

slovním vyj. 

 

v seznamu zkratek 

jen hist. = historie 

– konsul, kruciáta  

(= křížová výprava), 

lenník, rotunda, 

rotmistr 

  

v PSJČ místo dř. 

slovní vyj. dříve: 

chirurg 1. dříve lékař 

nižší kategorie bez 

doktorátu, zabývající 

se ranami a 

operacemi, ranhojič, 

felčar 2. nyní… 

výrazy označující jevy zanikající 

nebo zcela zaniklé, typické pro 

některé z dřívějších historických 

období 

– léno hist. (za feudalismu)…, 

magistrát (dř.) 

1. vyd.: 

u výrazů označujících tzv. historické reálie;  

u slov a spojení z předsocialistických 

společensko-ekonomických formací: 

2. vyd.: 

výrazy dříve užívané a historicky vázané 

zeman hist.  

halapartna: 1.vyd. – kdysi, 2. vyd. dř.  

čamara: 1. vyd. – dř. (zvl. v 19. stol), 2. vyd. dř. 

rychtář: 1. vyd.  – (za feud.) zástupce vrchnosti 

ve správě obce; později starosta, 2. vyd. – 1. hist. 

zástupce vrchnosti ve správě obce, 2. dř. starosta 

burza: 1. vyd. – (v kapit.), 2. vyd. bez příznaku 

tábor: 2. vyd. – dř. země socialistického tábora  

zast.  

(PSJČ, 

SSJČ, SSČ) 

 

† 

(PSJČ, 

SSJČ) 

 

arch.  

(PSJČ) 

† – slova více nebo 

méně zastaralá 

zast. – zastaralý; 

† – bohatýrstvo  

(= bohatýři),  

dvořák (= dvořan);  

zast. – jednuška  

(= jednička), kostík 

(= fosfor); 

arch. – dějeprava; 

břemeno, arch. břímě  

slova zastaralá – vyšla z užívání a 

byla nahrazena výrazy jinými 

– †dvořanín / †dvořenín, †mluno / 

†mlno s. / †mlna  ž. (= elektřina), 

†babiti; samolet zast. (= předmět, kt. 

sám létá; zast. odb. letadlo) 

zast.: slova zastarávající – jsou součástí aktivní 

slovní zásoby starší generace, ale ze současného 

úzu ustupují 

– táčky, regiment; šesták / šesťák zast. ob. 

poněk. zast. 

(PSJČ, 

SSJČ) 

poněk. arch. 

(PSJČ) 

bez výkladu k těmto 

kombinacím  

poněk. zast. – lučba 

(= chemie); 

poněk. arch. – cíliti 

zastarávající slova a spojení, která  

ustupují z běžného užívání 

– douška poněk. zast. (= dodatek),  

lalok,  poněk. zast. laloch; 

sichr poněk. zast. ob. (= jistý) 

– 



Stylistické kvalifikátory IV. (s. 1)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ 

expr. slovo citově 

zabarvené 

– buchtička expr. 

zdrob., cupitati, 

drobounký, brzičko, 

celocelý, dalekánský, 

*čapisko expr.  

(= čáp) 

citově zabarvená, expresivní slova bez 

dalšího příznaku 

– dřina, čertovina, chechtati se (= smát 

se vůbec), cháska (= skupina lidí, zvl. 

dětí, mládež; veselí lidé vůbec) 

užívání těchto výrazů je vyjádřením citového 

postoje mluvčího a vyznačuje se zpravidla 

nápadností nebo neobvyklostí 

– morous, řvoun (= kdo řve), štířit se, jistojistý, 

lotr (= dareba, uličník)  

– škvrně hovor. expr., fešák hovor. expr., lektvar 

expr., často hanl., čumět ob. expr. 

melior. zjemněle 

pusatý (= hubatý) 

– – 

fam. familiárně 

– adie, akciovka, 

amant, bašta  

(= chutné jídlo) 

důvěrná, familiární slova užívaná         

v  důvěrném vztahu osob navzájem si 

blízkých 

– otec fam. a expr. (= (zejm. v 

oslovení) starší muž vůbec, zvl. 

venkovský), pytlík -a m. fam., poněk. 

hanl. oslovení 

–  

(pouze v seznamu zkratek fam. = familiárně, 

familiární výraz) 

dom. – zvláště obměněné podoby rodných 

(křestních) jmen 

– Máňa, Pepík 

–  

(pouze v seznamu zkratek dom. = domácké 

slovo) 

hypok. mazlivě 

– Barča, dědoušek, 

cukrouš 

– – 

mazl. mazlivě  

– babi v dětské 

mluvě a mazl. 

mazlivá slova  

– drobek (= malé dítě), cukrouš, 

dušička mazl. (v něžném oslovení 

milé, milované bytosti)    

mazlivě, mazlivý výraz 

– pa, pá citosl. mazl. a dět. 

lichot. lichotivě  

– beruška (= ovečka) 

– –  

(pouze v seznamu zkratek lichot. = lichotivě) 



Stylistické kvalifikátory IV. (s. 2)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ  

euf.  

(SSJČ, 

SSČ, někdy 

PSJČ) 

 

eufem.  

(PSJČ) 

eufemismus 

– usnouti  

(= zemřít), děvín  

(= nevěstinec)  

pro zjemnění se eufemistickými 

výrazy nahrazuje označení věcí a jevů 

nepříjemných 

– vypustit duši, rozžehnat se s životem 

(= zemřít) 

výraz se se zabarvením eufemistickým 

– euf. usnul na věky (= zemřel), euf. tiše zhasl  (= 

zemřel) 

žert. žertovně 

– kopálista, kukadlo 

(= oko), lyžba  

(= lyžařství) 

žertovný výraz 

– pimprle  poněk. zast. n. žert.; 

vlasostřih zř. žert. (= střihač vlasů, 

holič), synstvo expr., žert. (= syn), 

per hubam (žert. nápodobou pod. lat. 

spoj.) ústně 

žertovný výraz, žertovně 

– pimprle zast., žert., opice žert. n. hanl.  

(= přezdívka, nadávka ženě n. dívce);  

krmení dravé zvěře přen. žert. sycení 

vyhladovělých 

 

hanl.  – nepříznivý, záporný poměr 

k pojmenované skutečnosti, nesouhlas 

mluvčího s ní 

– keťas, chlebař, chvastoun 

výraz s hanlivým zabarvením 

– lotr (= špatný, zlý člověk), šmelinář, megera, 

licoměrný, licoměrník 

– špicl hovor. hanl., suchar -a (živ.) hovor., hanl. 

pejor.   

(v seznamu 

zkratek 

psáno 

peior.) 

s příhanou 

– bolšoun  

(= bolševik), cizák, 

časopejsek 

 

 

– – 



Stylistické kvalifikátory IV. (s. 3)  
kval. PSJČ SSJČ SSČ  

zhrub. zhruběle 

– čuměti, tulačisko 

vyjádření a vzbuzení odporu 

k něčemu, pohoršení nad něčím 

– huba (= ústa; obličej vůbec), blaf  

(= žvást, tlach), kecat (= mnoho a 

planě n. hloupě mluvit)  

zhrubělý výraz, zhruběle  

– prdel (není zařazeno v 1. vyd.), kecat  

(= zbytečně, hloupě mluvit), blb (= velký hlupák), 

tlama (= lidská ústa), žrát (o lidech)   

vulg. vulgárně 

– blbina, blíti, 

bréca, dacan, 

dobytčák (= dobytčí 

trh; dobytčí vůz, 

vagon na dobytek), 

buzerant 

výrazy užívané při hrubém, 

nespolečenském způsobu vyjadřování 

– bordel, hajzl, chlastat 

– 

iron. ironicky 

– arciobčan, rozum 

(= nerozumný 

nápad) 

užívá se slova, spojení v opačném 

významu místo přímého nepříznivého 

hodnocení 

– borec hovor., často iron. (= kdo v 

něčem vyniká, něčím se 

vyznamenává); 

za to máme co děkovat jemu iron.  

(= on je tím vinen, způsobil to)  

  

ironicky 

– kvítko žert., iron. (= nezbeda, dareba, uličník),  

chlebodárce zast. kniž., dnes expr., iron.  

(= zaměstnavatel); hovor. iron. to mě dojalo  

(= rozzlobilo)  


