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úvod
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Milí studenti,

tato příručka Vám má pomoci k pochopení stavby české gramatiky. Je založena na 
rozšířené představě jazyka jako hierarchicky uspořádaného systému jazykových jed-
notek – tedy prvků, které mají mezi sebou množství vztahů různého typu; jeho úkolem 
je sloužit k vyjadřování významů a tím usnadňovat myšlení a mezilidskou komunikaci. 
Hierarchické uspořádání jazykového systému spočívá v tom, že v jeho složité a přitom 
pevně pohromadě držící budově lze vyčlenit jednotlivá patra podle toho, jak rozsáhlé 
a jak složité jsou jejich stavební kameny. Ona patra nazýváme jazykové roviny; každé 
rovině příslušejí jazykové jednotky určitého stupně složitosti. Platí přitom, že jednotky 
nižší roviny se sdružují v celky, které slouží jako jednotky roviny vyšší.

Nejmenší jazykovou jednotkou, která se nějak podílí na vyjadřování významu, 
je foném; sám význam nemá, ale je schopen rozlišovat význam v jednotce nadřazené 
(morfému). Fonémy zkoumá fonologie. Na rovině bezprostředně vyšší – morfema-
tické – je jednotkou morfém: je to nejmenší jazyková jednotka, která má (zvukovou) 
formu i význam. Disciplína, která se zabývá morfémy, se nazývá morfematika. Z mor-
fémů se skládají slova (různých druhů) a jejich tvary, třetí rovina je tedy tvaroslovná 
(morfologická) a disciplína, která ji zkoumá a popisuje, je tvarosloví (morfologie). Slo-
va a tvary se pak sdružují do vět a souvětí – zde se dostáváme na rovinu syntaktickou. 

V této příručce se zaměříme na morfematiku, morfologii a syntax. Přidáme ještě 
jednu disciplínu, pro vhled do jazykového systému a pro orientaci v něm navýsost uži-
tečnou, totiž slovotvorbu. Slovotvorba se v české tradici neřadí do gramatiky, nýbrž 
k lexikologii a na stavbu slova se dívá z jiného hlediska než morfematika: nezajímá ji, 
ze kterých částí se slovo skládá, nýbrž jak je slovo utvářeno ve vztahu k jiným slovům. 

Nabídneme Vám zde základní výklady k uvedeným čtyřem disciplínám, dopro-
vázené řadou příkladů, a ke každé vykládané disciplíně několik cvičení včetně klíče. 
Výklady nemají být vyčerpávajícím popisem příslušné roviny českého jazyka: jsou za-
cíleny k tomu, abyste na jejich základě zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. 
Z mnoha různých pojetí si vždy jedno vybírají, na jiná jen místy odkazují. Obecně v této 
příručce volíme spíše pojetí formální (zejména se to týká morfologie a syntaxe), proto-
že je pro úvodní orientaci v české mluvnici jednodušší. 
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11úvod

Vedle získání základní orientace v  jazykovém systému češtiny a  vedle rozvoje 
dovednosti jazykové analýzy si musí začínající odborník na češtinu rovněž osvojit zá-
kladní jazykovědnou terminologii. Proto Vám v této příručce nabízíme terminologický 
slovník, a to v dvojím řazení: jednak v obvyklém abecedním, jednak ve věcném – podle 
jednotlivých jazykovědných disciplín a jejich tematických oblastí.

V úvodních fázích studia jazykovědné bohemistiky je potřeba zvládnout na solid-
ní úrovni také český pravopis a normativní tvarosloví spisovné češtiny. Tyto oblasti, 
které jsou tradičně předmětem kodifikace, zde nevykládáme – pro poučení o nich Vás 
odkazujeme na Internetovou jazykovou příručku (http://prirucka.ujc.cas.cz). Přiná-
šíme Vám však řadu cvičení jak pravopisných (v podobě korektur textů s chybami), 
tak i mluvnických (rozdělených podle jednotlivých ohebných slovních druhů), včetně 
řešení. V samém závěru příručky Vám nabízíme tipy na odborné a popularizační práce 
o českém jazyce, které by Vás mohly zaujmout a Vaše poznání bohatství českého jazyka 
prohloubit.

První verze této příručky vznikala v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy během zimního semestru akademického roku 
2012/2013 v rámci projektu OPPA Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka. 
Poté, co jsme ji několik let používali ve výuce prvního ročníku bakalářského studia 
češtiny, předkládáme ji nyní v upravené a rozšířené podobě.

Přejeme Vám hodně radosti, poučení a zdaru při objevování stavby jazyka a jeho 
nevyčerpatelných vyjadřovacích možností a krás.

Autoři
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1.1 základní pojmy

1.1.1 úroveň morfů (a morfémů)

V tzv. rovinném nebo úrovňovém přístupu k jazykovému systému se tradičně vyděluje 
(i) rovina zvuková (rovina fonémů), (ii) rovina stavebních prvků, z nichž se skládají 
slova (tj. rovina kořenů, přípon, předpon atp.), (iii) rovina slov nebo slovních tvarů, 
(iv) rovina vět a (v) rovina textů. Počítá se s tím, že prvky roviny nižší fungují jako sta-
vební kameny pro prvky roviny vyšší. Zájmu jazykovědné disciplíny označované jako 
morfematika odpovídá rovina (ii) stavebních kamenů slov, tj. rovina kořenů, přípon, 
předpon atd. Stejně jako je většina vět, tj. jednotek vyšší úrovně, složena z několika 
jednotek úrovně nižší, tj. ze slov (slovních tvarů), je i většina slovních tvarů, tentokrát 
jakožto jednotek vyšší úrovně, složena z určitých stavebních jednotek úrovně nižší.

Tyto jednotky příslušné nižší úrovně, fungující jako stavební kameny slov, se 
nazývají morfy; množiny skládající se z formálně podobných morfů se stejným vý-
znamem se pak označují jako morfémy (viz k tomu dále). Morfy jsou nejmenší, dále 
nečlenitelné jazykové formy/výrazy, které nesou určitý lexikální nebo gramatický vý-
znam. (Fonémy jakožto jednotky nižší úrovně, z nichž se skládají morfy, mají už jen 
formu/výraz, nikoli svůj vlastní význam.)

Hranice mezi dvěma morfy, které jsou součástí téhož slova nebo slovního tvaru, 
se označuje jako morfematický šev (značíme jej dále spojovníkem: u-vid-ě-l-a). Po-
kud je taková hranice nezřetelná, jde o morfematický uzel (též morfémový uzel). 
Tradičně se za morfematický uzel považují pouze segmenty, které vznikly v důsledku 
usnadnění artikulace: jsou-li si hlásky na obou stranách původního morfematického 
švu artikulačně natolik podobné, že ve výslovnosti a popř. i v písmu splynou, začnou 
se dané morfy překrývat (srov. např. rus-sk-ý > ruský; běžec > běžec-ský > běžecký). 
V této příručce ovšem chápeme morfematický uzel šířeji – jako kterékoli místo, kde 
vlivem hláskového zjednodušení, ať už bylo motivováno čímkoliv, došlo k rozmytí hra-
nice mezi původními morfy (srov. např. tenis-ist-a > tenis-t-a; js-i > -s v případech jako 
byls, viděls, kde kořen js- a osobní koncovka -i jsou slity dohromady; on-0 – j-emu > mu, 
kde po hláskovém zjednodušení zcela chybí kořen j- a část pádové koncovky e, atp.).
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151. morfematika

1.1.2 morfy vs. morfémy

Jelikož v jazycích existují morfy, které sice nejsou zcela totožné, ale mají zároveň ná-
padně podobnou formální podobu a totožný lexikální nebo gramatický význam, zavádí 
se do popisu jazykové roviny kořenů, předpon a přípon pojem morfém. Morfém je 
jednotka abstraktní – jde o množinu morfů stejného druhu, které mají stejný význam 
a které jsou si zpravidla svou formální stavbou (zvukově/graficky) nápadně podobné. 
Morfém je tedy jednotka definovaná na základě významu; lexikální nebo gramatický 
význam této jednotky je v konkrétních slovech nebo slovních tvarech realizován pro-
střednictvím více různých, ale zpravidla jen drobně odlišných forem. Říká se pak, že 
morfém je realizován prostřednictvím jednoho ze svých morfů.

Kořenový morfém s  lexikálním významem ‚větší vodní tok‘ je např. v různých 
(příbuzných) slovech a jejich tvarech, v nichž se vyskytuje, realizován formálně si na-
vzájem podobnými morfy -řek- (řek-a), -řec- (řec-e), -řeč- (řeč-išt-ě), -říč- (po-říč-í). 
Morfém -ŘEK- je tedy množinou morfů {-řek-, -řec-, -řeč-, -říč-}. Mluví-li se někde 
o morfému -ŘEK-, je třeba mít na paměti, že se tak pomocí užitečné zkratky odkazu-
je k abstraktní jednotce, tj. k celé množině morfů se stejným významem a podobnou 
stavbou, jimiž může být daný morfém realizován. Zápis -ŘEK- zde slouží jen jako re-
prezentant celé množiny morfů (patřících k jednomu morfému).

V češtině je běžné, že jeden morfém je (v závislosti na kontextu) realizován větším 
počtem různých morfů. Existují však i morfémy, které jsou ve všech kontextech rea-
lizovány jen jediným morfem (daný morfém je pak tvořen jednoprvkovou množinou 
morfů); např. kořenový morfém -LES- s významem ‚souvislý porost jehličnatých nebo 
listnatých (nikoli ovocných) stromů‘ je vždy realizován jen morfem -les- (srov. les-0, 
les-íč-ek-0, les-n-í, po-les-í, les-o-step-0, pra-les-y atp.).

1.1.3 alomorfy

Má-li morfém více možných realizací (je-li daný lexikální nebo gramatický význam 
v různých kontextech vyjadřován různými morfy), označují se tyto morfy jako jeho 
alomorfy. V případě morfému -PS- s významem ‚zaznamenávat písmem‘ lze tedy kaž-
dou z jeho následujících možných realizací {-ps-, -píš-, -piš-, -pis-, -pís-} označit jako 
alomorf daného morfému.

Kterým alomorfem bude určitý morfém v konkrétním slově nebo slovním tvaru 
realizován, závisí (a) na hláskovém složení okolo stojících morfů (především na tom, 
jakými hláskami tyto okolní morfémy začínají nebo končí) nebo (b) na funkci, kterou 
má daný morfém v rámci slova nebo slovního tvaru plnit (např. morf -píš- se vyskytuje 
ve tvarech oznamovacího způsobu přítomného času a ve tvarech přechodníku přítom-
ného, morf -piš- ve tvarech rozkazovacího způsobu, morf -ps- ve tvarech infinitivu, 
příčestí a přechodníku minulého).
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1.2 typologie morf(ém)ů

Existují různé typy morf(ém)ů, které se obvykle vyčleňují na základě tří kritérií:

(i) Vzhledem k tomu, zda se mohou morf(ém)y vyskytovat samostatně, tj. zda mohou 
samy o sobě tvořit slovo, nebo zda se musí do slov nebo slovních tvarů nutně spo-
jovat s jinými morf(ém)y, rozeznáváme morf(ém)y volné a morf(ém)y vázané. 
Mezi volné morf(ém)y patří např. předložky do, přede atp., volným morf(ém)em je 
také se, kterým se tvoří tvary tzv. zvratného pasiva (padělání se trestá podle zákona).

(ii) Vzhledem k pozici ve struktuře slovního tvaru nebo slova dělíme vázané morf(ém)y 
podle tzv. distribučního kritéria (a) na morf(ém)y kořenové a (b) na morf(ém)y 
afixální. Kořenový morf(ém) je konstitutivní morf(ém) daného slovního tvaru 
nebo slova a nese hlavní složku jeho lexikálního významu. Afixální morf(ém)y 
dělíme dále podle toho, jakou pozici ve slovním tvaru nebo slově zaujímají vůči 
kořenovému morf(ém)u, na předpony (prefixy), které stojí před kořenem, na 
přípony (sufixy), které stojí za kořenem, a  na tzv.  postfixy, které mohou být 
u určitých typů slov připojeny na jejich tzv. absolutní konec, tj. ještě za poslední 
příponu (viz oddíl 1.2.5). Předpony (prefixy), přípony (sufixy) a postfixy se souhrn-
ně označují jako afixy.

(iii) Vzhledem k tomu, jaký typ významu morfém ve slovním tvaru nebo slově vy-
jadřuje, dělíme dále předpony (prefixy) a  určité podtypy přípon (sufixů) na 
tzv. slovotvorné předpony a přípony, které obměňují (dourčují, specifikují, mo-
difikují) lexikální význam slova, a na tzv. tvarotvorné předpony a přípony, které 
u ohebných slovních druhů vyjadřují gramatické významy (gramatické kategorie) 
daného slova nebo slovního tvaru, jehož jsou součástí. Tvarotvorné přípony dělíme 
na nefinální (přípona příčestí činného a trpného, přípona přechodníku přítom-
ného a minulého) a finální (osobní, rodové, infinitivní a pádové koncovky). Jako 
specifický typ slovotvorné přípony se někdy chápe i postfix. Vedle přípon slovo-
tvorných a tvarotvorných rozeznáváme ještě přípony kmenotvorné (viz 1.2.4.2).

Poněkud mimo tuto klasifikaci stojí ještě jeden typ morf(ém)u. Jde o morf(ém) 
označovaný jako interfix neboli spojovací morf(ém), jehož funkce je čistě konstruk-
ční. Ve slovech nebo slovních tvarech, které jsou složeny ze dvou (nebo více) kořenových 
 morf(ém)ů, má interfix za úkol tyto kořenové morf(ém)y k sobě spojovat (srov. půd- 
o-rys-u, much-o-lap-k-a atp.; viz 1.2.6). Částečně mimo danou klasifikaci stojí interfix 
proto, že jeho pozici ve slově nebo slovním tvaru nelze podle kritéria (ii) – na rozdíl od 
ostatních morf(ém)ů – vymezit jen vůči jednomu kořeni, ale vůči kořenům dvěma, mezi 
nimiž se vždy musí (kvůli své funkci) nacházet.

Někdy se při morfematickém rozboru objeví prvek, jemuž nelze připsat žádný (le-
xikální ani gramatický) význam ani (konstrukční, spojovací) funkci: např. pt-á-t se, 
hned-ka. Takové morf(ém)y se nazývají prázdné.

Vyčleňují se tedy tyto typy morf(ém)ů (od začátku slova nebo slovního tvaru smě-
rem k jeho konci):
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předpony (viz 1.2.2)
 tvarotvorné (1.2.2.1)
 slovotvorné (1.2.2.2)
kořenové morfémy (1.2.3)
přípony (1.2.4)
 slovotvorné (1.2.4.1)
 kmenotvorné (1.2.4.2)
 tvarotvorné (1.2.4.3)
  nefinální (1.2.4.3.1)
   přípona příčestí činného (1.2.4.3.1.1)
   přípona příčestí trpného (1.2.4.3.1.2)
   přípona přechodníku minulého (1.2.4.3.1.3)
   přípona přechodníku přítomného (1.2.4.3.1.4)
  finální (1.2.4.3.2)
   osobní koncovka (1.2.4.3.2.1)
   rodová koncovka (1.2.4.3.2.2)
   infinitivní koncovka (1.2.4.3.2.3)
   pádová koncovka (1.2.4.3.2.4)
postfixy (1.2.5)
[interfixy (1.2.6)]
[lexikální morfémy (1.2.7)]

1.2.1 nulový morf

Kmenotvorné a tvarotvorné přípony (sufixy) a interfixy mohou být realizovány nulo-
vým morfem (morfologickou nulou; značka -0-).

Co to znamená, když se řekne, že „daný morfém (např. kmenotvorná přípona) je 
realizován nulovým morfem“, lze nejlépe přiblížit tak, že si všechny typy morfémů, 
z nichž se daný typ slovního tvaru nutně skládá, představíme jako jakési funkční pozice 
neboli jako zatím neobsazená, prázdná místa (☐). Například slovesný tvar vyjadřující 
oznamovací způsob přítomného času (činný) neodvozeného slovesa se v češtině skládá 
z těchto typů morfémů, tj. z těchto funkčních pozic:

kořenový morfém (KM) – kmenotvorná přípona (KP) – osobní koncovka (OK)

☐KM – ☐KP – ☐OK

Při tvoření konkrétního slovesného tvaru (např.  nes-e-š, vid-í-me, děl-á-te 
vs. nes-0-u atp.) jsou tyto funkční pozice obsazovány příslušnými morf(ém)y (které 
vyjadřují lexikální a gramatické významy, jež chceme slovem nebo slovním tvarem 
vyjádřit). Dané funkční pozice mohou být jednak obsazeny nebo zaplněny pozitiv-
ními, fyzicky (zvukově/graficky) rozpoznatelnými morfy (např. -e-, -í-, -á-), jednak 
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však mohou (v určitých případech) zůstat prázdné. O neobsazené funkční pozici neboli 
o prázdném místě, kam nebyl dosazen žádný pozitivní morf, se říká, že morfém v dané 
funkční pozici je realizován nulovým morfem. 

Budeme-li chtít vytvořit tvary pro 2. os. sg. a 1. a 2. pl. ind. préz. akt. od slovesa 
nést, je nutné obsadit dané funkční pozice příslušnými morfy (realizujícími morfémy 
s odpovídajícím lexikálním významem a významy gramatickými): kořenovým morfem 
nes-, kmenotvornou příponou -e- a osobní koncovkou -š (2. os. sg.), -me (1. os. pl.) a -te 
(2. os. pl.):

☐KM – ☐KP – ☐OK

nes-e-š
nes-e-me
nes-e-te

Každý rodilý mluvčí češtiny ví, že tvary pro 1. os. sg. a 3. os. pl. ind. préz. akt. od 
slovesa nést mají podobu ( já) nesu a (oni) nesou. Na první pohled je zřejmé, že se od výše 
uvedených tvarů liší – před osobními koncovkami -u a -ou „chybí“ (pozitivní) morf 
pro kmenotvornou příponu -e-. Nechybí však daná funkční pozice, daný morfém pro 
kmenotvornou příponu je pouze realizován nulovým morfem. Morfematická struktura 
(tj. posloupnost morfémů daných typů) je pro tvary 1. os. sg. a 3. os. pl. stejná jako pro 
tvary 2. os. sg. a 1. a 2. os. pl. Morfém pro kmenotvornou příponu je realizován nulovým 
morfem, daná funkční pozice je pouze neobsazena, ve struktuře celého tvaru je však 
stále přítomná:

☐KM – ☐KP – ☐OK

nes – ☐KP – u   značí se jako:
nes-0-u

nes – ☐KP – ou   značí se jako:
nes-0-ou

Každému rodilému mluvčímu češtiny je dále zřejmé, že tvar pro 3. os. sg. ind. préz. 
akt. je (on) nese. Zde je na rozdíl od 1. os. sg. a 3. os. pl. nulovým morfem realizován 
morfém pro osobní koncovku, neobsazena je tedy poslední, třetí funkční pozice, srov.

☐KM – ☐KP – ☐OK

nes-e-0
vs.

nes-e-š
nes-e-me
nes-e-te

Velmi důležité je, že nepřítomnost jakéhokoli pozitivního morfu v dané funk-
ční pozici (tj.  realizace morfému nulovým morfem) může být významotvorná. 
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V kontrastu s funkčními pozicemi obsazenými nejrůznějšími pozitivními morfy je to-
tiž významotvorné i to, že funkční pozice zůstala prázdná. Tento fakt lze dobře ukázat 
na následujících řadách slovesných tvarů. Všechny proti sobě stavěné tvary se skládají 
z těchto typů morfémů:

kořenový morfém – kmenotvorná přípona – přípona příčestí činného –  
rodová koncovka

děl-a-l-i (pl., m. a.)
děl-a-l-y (pl., m. i. a f.)

děl-a-l-a (pl., n.)
děl-a-l-a (sg., f.)
děl-a-l-o (sg., n.)

děl-a-l-0 (sg., m. a. a m. i.)

Nulovým morfem může být realizováno i více morfémů po sobě, tj. neobsazeno 
může zůstat i více funkčních pozic za sebou. Např. tvar přechodníku minulého se sklá-
dá z těchto typů morfémů, tj. funkčních pozic:

(slovotvorná předpona –) kořenový morfém – kmenotvorná přípona –  
přípona přechodníku minulého – rodová koncovka

U sloves typu (při)nese jsou v sg. m. a. a m. i. realizovány nulovým morfem poslední 
tři typy morfémů, tj. prázdné zůstávají poslední tři funkční pozice: při-nes-0-0-0.

1.2.2 předpony (prefixy)

Jako předpony (prefixy) se souhrnně označují morf(ém)y, které v rámci slova nebo 
slovního tvaru stojí před kořenem. Rozeznáváme následující typy a podtypy předpon.

1.2.2.1 slovotvorné předpony

Vyskytují se ve struktuře slova nebo slovního tvaru před kořenovým morf(ém)em a slou-
ží k významovému dourčení (specifikaci, modifikaci) lexikálního významu konkrétních 
slov, jehož hlavní část nese kořenový morfém (v některých případech rozšířený dalšími 
slovotvornými předponami nebo příponami, srov. vy-skoč-i-t > po-vy-skoč-i-t; po-klon-
-k-ova-t > vy-po-klon-k-ova-t). Slovesa jako poponést obsahují slovotvorný prefix, který 
je ve významu ,(o) trochu‘ nutně reduplikovaný (zdvojený). Slovotvorné předpony bý-
vají (na rozdíl od přípon) většinou velmi dobře identifikovatelné. Nikdy nemohou být 
realizovány nulovým morfem. Slovotvorné předpony zakončené na souhlásku mají dva 
alomorfy – základní podobu (např. pod-, roz-, vz-) a tzv. vokalizovanou podobu (tj. pode-, 
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roze-, vze-). Jejich distribuce se řídí navazujícím hláskovým okolím – pokud by připoje-
ním základní podoby prefixu ke slovotvornému základu vznikla obtížně vyslovitelná 
hlásková skupina, použije se jeho vokalizovaná podoba (srov. např. vz-let-ě-t vs. vze-př-
-í-t). Kromě toho slovotvorné předpony podléhají změnám při různých slovotvorných 
postupech. Dva alomorfy se vyskytují také u některých slovotvorných předpon zakonče-
ných na samohlásku – základní podoba je zakončena na samohlásku krátkou (např. při-, 
vy-, za-), zatímco alternativní podoba na odpovídající samohlásku dlouhou (tj. pří-, vý-, 
zá-). K této alternaci dochází většinou při tvorbě nového slova ze slovotvorného základu, 
který už některou z takových předpon obsahuje, např. při tvorbě podstatných jmen ze 
sloves (vy-lov-i-t > vý-lov-0, při-děl-i-t > pří-děl-0). Není to však pravidlem – někdy 
je nové slovo odvozeno rovnou alternativní podobou prefixu (srov. např. sled-ova-t > 
 ná-sled-ova-t, vis-e-t > zá-vis-e-t).

Za slovotvorné předpony považujeme morf(ém) sou- (sou-vis-e-t), který se někdy 
pokládá za variantu prefixu s-, morf(ém)y přes- (přes-hran-ič-n-í), bez(e)- (bez-peč-í, 
beze-ct-n-ý) a pra- (pra-star-ý), superlativní prefix nej-, záporný prefix ne- a také první 
morf(ém)y ve výrazech typu ná-měst-í (podle roz-cest-í) či pod-pat-ek-0.

Naopak mor(ém)y jako spolu- (spolu-žák-0, spolu-prac-ova-t), sobě- (sobě-stač-n-ý) 
nebo vše- (vše-žra-v-ý), které se někdy označují jako prefixoidy (tj. jako něco ‚na způ-
sob předpon‘), považujeme za kořenové mor(ém)y. Morf(ém) sebe- je v závislosti na 
kontextu buď slovotvorný prefix (sebe-vět-š-í), nebo kořen (sebe-o-bran-a).

1.2.2.2 tvarotvorné předpony

Kromě mnohem obvyklejších slovotvorných předpon existují i předpony tvarotvorné. 
Vyskytovat se mohou pouze u sloves. V češtině existuje jediný tvarotvorný předponový 
morfém PO-, který může být realizován prostřednictvím dvou (alo)morfů: po- nebo 
pů-. Tyto předpony se spojují s  tvary ind. préz. vybraných nedokonavých sloves, 
tzv. sloves determinovaných. Tím se však nijak nepřispívá k modifikaci původních le-
xikálních významů těchto sloves (jako je tomu u předpon slovotvorných), ale jen ke 
změně v morfologické kategorii slovesného času (po-jed-0-u, po-let-í-m, po-nes-0-u, 
po-kvet-e-0; pů-jd-0-u). U sloves, která takto tvoří tvary budoucího času, může být 
tvarotvorná předpona po- spojena i s tvary rozk. způsobu: po-leť-0-te. V tom případě 
nemění žádné gramatické kategorie, nýbrž orientuje pohyb, který sloveso svým lexi-
kálním významem vyjadřuje, ve vztahu k mluvčímu.

Předponový morf po- však nemusí být jen tvarotvornou předponou, může jít též 
o předponu slovotvornou, která dourčuje význam původního slovesa (srov. po-bol-
-í-v-a-t, po-táh-nou-t, po-bled-nou-t, po-lež-e-t si atp.). Předponový morf po- může 
v povrchově totožném slovesném tvaru v závislosti na kontextu fungovat jednak jako 
předpona tvarotvorná (jak dlouho ještě ten kohoutek po-kap-e-0, tj. bude kapat), jednak 
jako předpona slovotvorná (kolega teď kapra ještě po-kap-e-0 citrónem; slovotvorná před-
pona po- zde vyjadřuje menší míru děje základového slovesa kapat a mění syntaktické 
vlastnosti tohoto slovesa: pokapat se pojí s předmětem).
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	3.1 Ohýbání (flexe)
	3.2 Jména a skloňování (deklinace)
	3.2.1 Morfologické kategorie jmen
	3.2.2 Deklinační systém češtiny
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