
 

 

                                CJL – Psaní přejatých slov, zkratek a značek 

Pracovní list 6 

Slova přejatá – jsou slova přejatá z cizích jazyků. Slova přejatá se používají: není-li pro ně česká 
náhrada, v odborných pracích, v situacích, kdy je potřeba mezinárodního termínu. Přejímání slov 
z cizích jazyků je způsob rozšiřování slovní zásoby. Např.Adam Michna z Otradovic v 17. století užívá 
i řady tehdy módních slov, přejatých z cizích jazyků. Např. v křesťanských básních klidně používá 
obrazy z antiky. V době českého národního obrození část obrozenců (puristé) zcela odmítali slova     
a vymýšleli pro ně vlastní české výrazy, čistonosoplena, klapkobřinkostroj… 

Slova cizího původu – slova zdomácnělá, jsou přejatá z jiného jazyka, ale již přizpůsobená češtině, 
takže si neuvědomujeme cizí původ slov a nepociťujeme je jako cizí slova. Např. některá slova byla 
přejata z cizích slov velmi dávno a zdomácněla (tabule, kostel, škola). Píší se zpravidla podle zásad 
českého pravopisu. 

Slova cizí – přejatá slova, která si zachovávají svůj původní ráz, většinou se píší odlišně od češtiny    
( odlišné hlásky w, x, au, eu, f, g, měkké i po h, ch, k, r, skupiny di, ti, ni, se vyslovují tvrdě atd.). Slova 
řídká a úzce odborná se píší pravopisem původním (abbé, brutto, netto, watt…). 

O pravopisu přejatých slov obecných rozhoduje především míra jejich zdomácnění a rozšíření 
v češtině. Protože zdomácňování slov probíhá postupně, píší se některá slova dvojím způsobem: 
rallye i rely, runway i ranvej aj. U některých anglických a francouzských slov, u nichž se výslovnost od 
psané podoby podstatně liší, užíváme původní pravopis ( bulletin, causerie, revue, interview). 
Důsledně původním pravopisem se píší citátové výrazy z jazyků užívajících latinky (curriculum vitae); 
výrazy hudební ( allegro, pianissimo). 

Příklady přejatých slov z cizích jazyků do češtiny: z latiny (student, republika), řečtiny ( demokracie, 
archeologie), němčiny(knedlík, buřt, pytel, mince, šunka, nudle), polštiny ( kořalka, okres), ruštiny 
(brigáda, vesmír, vzduch), angličtiny ( snowbord, time out, skener, internet, server), italštiny (legato, 
moderato). 

Příklady českých slov v cizích jazycích: v angličtině (hacek – háček, pistol – pistole, robot -robot),  
němčině ( Buchtel – buchta, Roboter – robot, Slibowitz, Sliwowitz – slivovice), polštině ( robot – robot, 
poniewaz – poněvadž), italštině (criceto – křeček), norštině ( pistol – pistole, robot – robot, pils – 
světlé pivo). 

Některá přejatá podstatná jména jsou nesklonná ( filé, dražé, aranžmá). 

Jména osobní, která pocházejí z jazyka, který užívá latinské abecedy, se většinou píší pravopisem 
původním (Daniel Defoe). U jmen určitých známých historických osobností se užívá rodné jméno, 
popř. celé osobní jméno, ve vžité počeštěné podobě (Mikuláš Koperník, Tomáš Alva Edison). 
Zeměpisná jména pocházející z jazyka, který užívá latinské abecedy, se píší většinou původním 
pravopisem ( Le Havre, Monte Carlo, Haag). 

Cvičení 

1. Přeložit cizí výrazy do spisovné češtiny. 
      biflovat, blinkr, cimra, drek, fabrika, fajn, ánunk, aušus, fertík, fusekle, fušovat, háro, futrál. 
2. Vyskloňovat slova: Zeus, rentgen, filé, kánoe, aeroplán, joule. 
3. Vysvětlit postup práce se slovníkem cizích slov. 

 



 

 

Zkratky  

Některá slova i celá slovní spojení se v psaných projevech různým způsobem zkracují.  

Zkratky, které vznikly zkrácením názvů psaných s velkým písmenem na začátku, se píší 
s počátečním písmenem velkým. Ostatní zkratky se píší zpravidla s počátečním písmenem malým. 
Nejčastěji vzniká zkratka vypsáním prvního písmene slova nebo slov daného spojení. Za slovem 
takto zkráceným se píše tečka. Některé zkratky jsou ustálené, píšou se vždy stejným způsobem. 
Např. p.= pan, pana, sl. = slečna, sv.= svatý, př.n.l. = před naším letopočtem. 

Závaznou podobu mají – ve shodě s platným zněním vysokoškolského zákona – oficiální zkratky 
současných a v minulosti udílených akademických titulů nebo vědecko- pedagogických hodností: 
MUDr. = doktor medicíny, MVDr. = doktor veterinární medicíny, PhDr.= doktor filozofie, PaedDr.         
= doktor pedagogiky, JUDr.= doktor práv, PhMr. = magistr farmacie, RNDr.= doktor přírodních věd, 
Ing. = inženýr, Bc. = bakalář, Mgr. = magistr; CSc. kandidát věd. Tituly jako Ing. arch.= inženýr 
architekt, akad. arch. = akademický architekt. Zkratka vědecko-pedagogické hodnosti profesor           
a docent se píše s počátečním písmenem malým (prof., doc.,).  

Psaní vojenských hodností: mjr. = major, kpt. = kapitán. 

Složená slova se zkracují tak, že se spojí počáteční písmena obou částí: čs. = československý,        
sv. = severovýchodní. 

Zkratky některých ustálených slovních spojení píšeme dohromady: atd. = a tak dále, apod., apod., 
atp. = a podobně, aj. = a jiné, tj. = to je, tzn. = to znamená, např. = například, tzv.= takzvaný.            
Za zkratkami pí = paní, fa,fy, fě =  firma, firmy, firmě atd. se tečka nepíše. 

Shrnutí:  

Zkratky se  neskloňují (ČR, ČRO, PSČ). 

Zkratková slova se skloňují (ČEDOK, SVAZARM). 

Značky 

Značky se užívají jako zkratky s ustáleným grafickým obrazem, jednak jako písmena z cizích abeced. 
Také ze zvláštních nepísmenných grafických znaků ( £ = libra, % = procento). Na rozdíl od zkratek se 
za značkami nepíše tečka. Psaní velkého a malého písmene u jednotlivých značek je přesně 
stanoveno. Např. u značek chemických prvků se píše počáteční písmeno vždy velké ( C = uhlík,      
Fe = železo, H2O = voda). Známé jsou značky měr, jako m = metr, cm = centimetr, km = kilometr,  
m3 = krychlový metr,. Značky vah, jako g = gram, dg = decigram, kg = kilogram. Značky měn, jako     
h = haléř, Kč = koruna; značky fyzikálních veličin a jednotek, jako f = síla, t = čas, s = dráha,               
s = sekunda; značky pojmů matematických, jako r = poloměr, tg = tangens; značky pojmů hudebních, 
jako p = piano, f = forte atd. 

Mezi číslicí a značkou je mezera, např. 5 km = pět kilometrů. Mezera však není, jestliže se jimi 
vyjadřuje přídavné jméno, např. 50km rychlost = padesátikilometrová rychlost, 3% roztok = 
tříprocentní roztok. Bez mezery se píšou tyto výrazy také , když je značka vyjádřena slovně: 
50kilometrová rychlost. Podobně se píše 30x = 30krát (bez mezery). Pozor na psaní: 20násobný 
(nikoliv 20tinásobný) = dvacetinásobný. 

Jako značky se píšou tzv. iniciálové zkratky ( tj. zkratky z počátečních písmen víceslovných názvů 
psané velkými písmeny). Např. názvy států, jako ČR = Česká republika, názvy různých institucí         



 

 

a organizací, jako OSN = Organizace spojených národů, názvy podniků, jako VOKD, názvy veřejných 
akcí, jako MFF = Mezinárodní filmový festival aj. Povahu značek mají ustálené zkratky názvů novin    
a časopisů, jako LN = Lidové noviny. Značkami jsou i číslice (tzv. arabské: 1,2,3,… a římské I. V. C.) 
a jejich seskupení (5141, 59512; MCMLXV). 

Za číslicemi, které označují číslovku řadovou, se píše tečka ( 1. ročník = první ročník, 3. svazek - třetí 
svazek, 3. patro = třetí patro, Karel IV. = Karel čtvrtý). Jestliže se číslo může číst jako číslovka řadová  
i základní, tečka se nepíše ( V Ostravě 5. ledna 1989, viz Naučný slovník V). Jestliže se v datu 
označuje den a měsíc jen číslicemi, píše se za nimi tečka: 11. 9. 2004. Je-li však den a měsíc psán 
pomocí lomítka, tečky za číslicemi se nepíšou: 3/5 1945. Mezi číslicemi označujícími hodiny a minuty 
se píše tečka: 7.30. Mezi celky a desetinnými zlomky se píše čárka: 3, 141 59, 12,50 Kč. Časové 
údaje při sportovních výkonech se píšou takto: běh na 20 km: 7:20:41:00. 

Úkoly: 

1. Napsat značkou: vektor, paragraf, procento, uhlík, ampér, kilogram, poloměr.  
2. Napsat slovem význam zkratek: PhDr., JUDr., PhMr., Bc., kpt., mld., Ant., př. Kr. 
3. Přeložit do spisovné češtiny: pistoli, Pilsner, kolach, robot, Powidel, polkka. 
4. Najít v textu zkratky. 
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5.   Definovat pojmy: slova přejatá, zkratka, zkratkové slovo, značka. 

 

 


