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K PROBLEMATICE AUTONOMNOSTI HESEL  
V PŘIPRAVOVANÉM AKADEMICKÉM SLOVNÍKU 

 SOUČASNÉ ČEŠTINY 1

Abstract: This article focuses on the so-called headword autonomy in the new 
monolingual dictionary of contemporary Czech. The highest possible autonomy of headwords 
is in accordance with the current general lexicographic trend – dictionaries being user-
friendly. The new Akademický slovník současné češtiny (ASSČ; Academic Dictionary of 
Contemporary Czech) that is being compiled at the moment has that very ambition. In ASSČ, 
apart from autonomy of the headword in the list of headwords, special attention is being paid 
to autonomy of explanations at headwords with sense explanations based on word formation. 
The latter kind of autonomy is usually problematic in dictionary making.
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Na autonomnost slovníkového hesla můžeme nahlížet ze dvou úhlů. Jednak 
z hlediska makrostruktury slovníku, tedy pozice hesla v hesláři2, zda-li jde o heslo 
samostatně vyčleněné, nebo naopak přihnízdované, tj. připojené k jiné heslářové 
položce (Jarošová, Benko 2012); jednak z hlediska mikrostruktury, tedy zda-li má hes-
lo soběstačnou slovníkovou definici (Čermák 2012). Pozice hesla v hesláři ovlivňuje 
do značné míry autonomnost slovníkové definice. Hnízdování hesel totiž patří k 
slovníkovým technikám podporujícím neautonomnost – závislost na základovém 
hesle, neboť u přihnízdovaných hesel se zpravidla vlastní definice neuvádí3.

Výkladové slovníky se staví k autonomnosti hesel různým způsobem. Techniky 
zpracování hesel lze sledovat jak z hlediska vývoje lexikografické teorie, tak z hle-
diska současného stavu. Situaci z vývojového pohledu budeme pozorovat na třech 
českých výkladových slovnících. Pro porovnání současného stavu nám poslouží tři 
výběrově zvolené moderní zahraniční slovníky: slovenský SSSJ4, anglický NODE 
a francouzský PR.

Nejprve se zaměříme na autonomnost lexikálních jednotek v rámci hesláře 
(makrostruktury), následně pak na autonomnost z hlediska jejich výkladu významu. 

1 Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity (NAKI) Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému 
slovníku současné češtiny (DF13P01OVV011).
2 A. Jarošová a V. Benko hovoří o autonomizaci z hlediska hesláře, resp. o „autonomním výpisu 
derivovaných slov“.
3 Absence definice podporuje hlavní účel techniky hnízdování – zjednodušené zpracování. Ně-
která přihnízdovaná hesla ovšem vlastní definici mají, v analyzovaných slovnících (SSJČ a SSČ) 
jde však o ojedinělé případy.
4 Vzhledem k velmi blízké jazykové příbuznosti s češtinou.
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Autonomnost hesla v hesláři
Zapojení hesla do heslového odstavce je technikou zjednodušeného zpracová-

ní potlačující do značné míry autonomnost hesla a mající vliv na jeho další zpraco-
vání. Samostatné vyčlenění hesla v hesláři je předpokladem nezávislosti hesla na 
jiných. K výhodám metody hnízdování patří informace o významových vztazích 
– zachycení slovotvorby, k nevýhodám porušování abecedního pořadí heslových 
slov, případné narůstání hesláře odkazovými slovy a zpravidla absence slovníkové 
definice. 

K hlavním důvodům samostatného zpracování derivátů patří zjištění, že jejich 
sémantická struktura je diferencovanější, bohatší, dochází k posunům sémantiky 
vzhledem k základovým slovům a dále také to, že se mohou lišit svojí stylistickou 
charakteristikou (Buzássyová 2008).

České výkladové slovníky se z hlediska hnízdování podstatně liší. Nejrozsáh-
lejší PSJČ (obsahující 250.000 heslových slov) hnízdování nevyužívá (samostat-
ně např. zpracovává hesla archeolog, archeologicky, archeologický, archeologie), 
následující SSJČ (s téměř 193.000 heslovými slovy) již některá slova hnízduje, 
převážně vztahová adjektiva (archeologický), deadjektivní příslovce (archeologic-
ky) a abstrakta zakončená na -ost (analogičnost), dále přechýlená ženská jména 
(archeoložka) a deminutiva (bombička). Druhé vydání jednosvazkového SSČ (se 
45.000 heslovými slovy) zapojuje do heslového odstavce kromě těchto skupin i 
další hesla, a to i tehdy, když došlo ke značnému sémantickému posunu nebo má 
derivát více významů než jeho základové slovo (Filipec 1995). V takovém případě 
se u přihnízdovaného hesla uvádí též výklad významu např. heslo ekologie v heslo-
vé stati hesla ekolog.

 
Moderně pojatý SSSJ zpracovává deriváty zpravidla samostatně, hnízduje jen 

některé pravidelné slovotvorné typy bez uvedení výkladu významu.

archeológ m. ► odborník v archeológii5

► archeologička ž.
archeológia ž. ► veda skúmajúca spôsob života a kultúru dávnych ľudských 

spoločností najmä na základe hmotných prameňov
archeologický príd. ► súvisiaci s archeológiou, s archeológom
archeologicky prísl. ► z hľadiska archeológie; na základe archeológie, hmot-

ných prameňov (vykopávok)
archeologizovať nedok. zastaráv. ► bádať ako archeológ; vyhľadávať ar-

cheologické náleziská

5 Kvůli úspornosti nejsou v příspěvku citována hesla ze slovníků v úplnosti (jsou vypuštěny 
údaje z tvaroslovné charakteristiky, je vypuštěna exemplifikace).
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Ke způsobu pravidelně využívanému v NODE patří uvádění derivátů v rámci 
heslového odstavce. Deriváty, u kterých došlo k sémantickému posunu nebo které 
mají složitější sémantickou strukturu, se zpracovávají samostatně6. 

archaeology (US also archeology) ► noun [mass noun] the study of human 
history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artefacts 
and other physical remains 

- DERIVATIVES archaeologic adjective, archaeological adjective, 
archaeologically adverb, archaeologist noun, archaeologize (also archaeo-
logise) verb

Francouzský PR na rozdíl od NODE zpracovává hesla důsledně samostatně7:

ARCHÉOLOGIE n. f. Science des choses anciennes, et spécialt. des arts et 
monuments antiques.

ARCHÉOLOGIQUE adj. Qui a l’rapport a l’archéologie.
ARCHÉOLOGUE n. Personne qui s’occupe d’archéologie.
 
Připravovaný Akademický slovník současné češtiny8 (ASSČ) od hnízdování 

upouští, i když se této techniky zcela nevzdává. Vzhledem k dosavadní praxi tak 
dochází k autonomizaci velké části hesel, která se v SSČ a SSJČ hnízdovala. ASSČ 
je tak v souladu se současným lexikografickým trendem. Samostatně, podobně jako 
SSSJ zpracovává tyto typy derivátů: vztahová adjektiva (abstraktní); deadjektivní 
příslovce (abstraktně), abstrakta zakončená příponou -ost (abstraktnost)9. K hníz-
dovaným položkám patří pouze modifikační deriváty, u kterých ASSČ užívá výklad 
slovotvorným poukazem: přechýlená jména (archeoložka ž. přechýl. k archeolog); 
deminutiva (anténka ž. zdrob. k anténa); opakovací slovesa (bádávat opak. k  bá-
dat). Pokud je však některý z významů těchto derivátů lexikalizovaný, zpracovává se 
takový derivát samostatně.

archeolog m. živ. odborník v archeologii
► archeoložka ž. přechýl.
archeologicky přísl. z hlediska archeologie, na základě archeologie
archeologický příd. vztahující se k archeologii 
archeologie ž. vědní obor zkoumající na základě hmotných pramenů způsob 

života člověka a kulturu společnosti v minulých dobách

6 Např. economic, economical, economically k základovému slovu economy.
7 Včetně přechýlených jmen, přičemž ženská přípona je součástí záhlaví hesla: BRIDGEUR, 
EUSE n. Joueur, joueuse de bridge.
8 Příklady z rukopisu ASSČ jsou ilustrativní, podoba hesel tedy není definitivní.
9 Podobně postupovaly i speciální české slovníky neologismů SN1 a SN2.
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Autonomnost výkladu významu
Centrem slovníkového popisu lexikální jednotky ve všeobecném výkladovém 

slovníku je výklad významu. K základním požadavkům na výklad patří autonom-
nost – soběstačnost a jedinečnost. Slovníková definice by se tak neměla opírat o 
vnější, neověřitelné informace (pokud nejde o terminologické jednotky) a měla 
by být dostatečně explicitně formulována, aby nesplývala s dalšími hesly, resp. 
významy (Čermák 2012). Zvláštní pozornost je třeba věnovat slovotvorně motivo-
vanému výkladu u derivátů.

Pokud se výklad významu podává pomocí polysémního základového slova10, 
dochází k nejednoznačnostem. Výklad vyžaduje usouvztažnění s danou lexií zá-
kladového slova. Např. slovníkové definice vztahových významů u adjektiva bo-
růvkový by bez patřičného doplnění byly identické, ačkoli každá souvisí s jiným 
významem hesla borůvka. Výklad významu je tedy nutné koncipovat tak, aby bylo 
evidentní, k jakému významu hesla borůvka se významy vztahového adjektiva vá-
žou, zda-li k významu rostlina nebo plod.

 
Pro eliminaci nejednoznačností se v SSJČ a SSČ využívá odkazování pomocí 

čísla významu. Při výkladu významu základovým slovem ovšem zřídka, vzhledem 
k tomu, že převážnou část hesel, u nichž hypoteticky může dojít k výkladu pomocí 
základového slova, hnízdují a explicitní výklad u nich tedy neuvádějí11.

 
Zahraniční výkladové slovníky řeší problém nejednozačnosti slovníkové de-

finice různě. Např. SSSJ uvádí ve výkladu sémantické doplnění, resp. upřesnění 
pomocí centrální části výkladu základového slova. Čísla v horním indexu používá 
pouze při výkladu homonymem, pokud není doplněno sémantickým zpřesněním.

čučoriedkový príd. 1. ► vzťahujúci sa na rastlinu čučoriedku; vytvorený 
čučoriedkou 2. ► vzťahujúci sa na plody čučoriedky; vyrobený, urobený z plodov 
čučoriedky; obsahujúci plody čučoriedky 

analógový príd. odb. ► súvisiaci s analógom1; meniaci sa spojito v čase al. v 
závislosti od inej fyzikálnej veličiny12

bažantí príd. 1. vzťahujúci sa na bažanta, lesného kurovitého vtáka; patriaci, 
vlastný bažantovi 2. kuch. pripravený z mäsa bažanta13

10 Slovotvorně motivovaný výklad monosémním základovým slovem se nejeví jako problema-
tický u slov domácího původu.
11 SSČ užívá čísla významu zpravidla při výkladu významu polysémním synonymem, okrajově 
potom též při výkladu polysémním nezákladovým slovem. PSJČ čísly neodkazuje, vzhledem 
k tomu, že jednotlivé významy polysémních hesel neoznačuje čísly, ale speciálním symbolem.
12 analóg1 tech. ► prístroj, ktorý namiesto čísel pracuje s fyzikálnymi veličinami, analógová 
technika; analóg2 kniž. al. odb. ► niečo, čo zodpovedá inému javu, pojmu al. ho napodobňuje
13 bažant1 m. 1. ► lesný kurovitý vták s dlhým, výrazne sfarbeným chvostom 2. hovor. ► jedlo 
pripravené z bažanta; bažant2 m. 1. hovor. expr. ► kto začína v nejakej činnosti, kto nemá 
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Odkazování pomocí čísla významu využívají výkladové slovníky v různé 
míře. Způsob užívání však nebývá shodný.

Pomocí čísla s kroužkem odkazuje PR např. při výkladu adjektiva académique 
a adverbia académiquement. Uvedený příklad je však spíše ojedinělý, zpravidla se 
totiž čísla významů neuvádějí, srov. např. definici hesla accoucheur. Z významu 
tohoto slova však vyplývá, že není možné ho vztahovat ke všem významům u hesel 
accouchement a accoucher. 

ACADÉMIQUE adj. ♦ 1° De l’école platonicienne ♦ 2° D’une Académie (1°) 
♦ 3° Qui suit étroitement les règles conventionnelles, avec froideur ou prétention14

ACADÉMIQUEMENT adv. D’une manière académique (3°)

ACCOUCHEUR, EUSE n. Personne qui fait des accouchements, aide les 
femmes a accoucher15 

Potřebnost odkazování je naznačena i v NODE pomocí explicitního vyjádření 
v závorce (in sense x). Např. ve výkladu významu 3 hesla basket. Zde se ovšem 
nejedná o výklad pomocí základového slova, ale o výklad synonymem. Na zákla-
dové slovo se v komentáři odkazuje např. u přihnízdovaného derivátu bastardy. Ve 
výkladech pomocí polysémních základových slov NODE k příslušným významům 
neodkazuje, srov. economic. 

basket ► noun 1 a container used to hold or carry things …
2 Basketball a net fixed on a hoop used as the goal
3 Brit. informal euphemism for BASTARD (in sense 2)

bastard ► noun 1 archaic or derogatory a person born of parents not married 
to each other 

2 informal an unpleasant or despicable person …
► adjective 1 archaic or derogatory born of parent not married to each other …
2 (of a thing) no longer in its pureor original form …
- DERIVATIVES bastardy noun (only in sense 1 of the noun)

skúsenosti, nováčik 2. voj. slang. ► vojak začínajúci vojenskú službu; bažant3 m. hovor. 1. ► 
hygienická misa pre ležiacich pacientov, urinál
14 ACADÉMIE n. f. I. ♦ 1° Société de gens, de lettres, savants, artistes. ♦ 2° École supériuere 
♦ 3° Circonstription universitaire. II. Exercice de peinture, de dessin ou l’on travaille d’après le 
modèle nu
15 ACCOUCHEMENT n. m. I. ♦ 1° Le fait d’accoucher; sorti de l’enfant hors du corps de 
sa mère. ♦ 2° Opération médicale par laquelle on assiste la femme qui accouche. ♦ 3° Métode 
d’accouchement. II. Fig. Élaboration pénible, difficile; ACCOUCHER v. tr. I. ♦ 1° donner nai-
ssance à (un enfant). ♦ 2° Aider (une femme) à metter un enfant au monde. II. Fig.  ♦ 1° Élaborer 
péniblement. ♦ 2° S´expliquer, parler.
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economic ► adjective 1 relating to economics or the economy16

2 justified in terms of profitability
3 requiring fewer recourses of coasting less money
4 (of a subject) considered in relation to trade, industry, and the creation of wealth

V ASSČ se problém nejednoznačnosti výkladu významu pomocí polysémního 
základového slova řeší dvojím způsobem: a) pomocí čísla významu základového 
slova a b) sémantickým upřesněním. 

a) Odkazování pomocí čísla se v ASSČ využívá pouze při výkladu významu 
sufixálních derivátů polysémním základovým slovem, nikoli u jiných polysémních 
slov ve výkladu. To je odůvodněno centrálností základového slova v tomto typu 
výkladu. Výklad pomocí základového slova zároveň umožňuje naznačit slovotvor-
né vztahy ve slovníku. Funkcí číselného odkazu je tedy vztáhnout výklad derivátu 
k patřičnému významu základového slova.

b) Pro sémantické upřesnění používáme v ASSČ název sémantická zkratka. 
Ta má dvojí funkci: jednak vztahuje význam derivátu ke správnému významu zá-
kladového slova17, jednak poskytuje stručnou informaci o významu základového 
slova tak, aby mohl být výklad významu autonomní.

Nejčastější, základní typ odkazů ve slovníkové definici užívaný v ASSČ je 
kombinovaný. Je tvořen základovým slovem doprovázeným číslem významu a sé-
mantickou zkratkou v závorce. Užívá se ve výkladu opřeném o polysémní substan-
tiva nebo slovesa: 

borůvkový příd. 1. vztahující se k borůvce 1 (rostlině) • tvořený borůvkami 
2. vztahující se k borůvkám 2 (plodům) • připravený z borůvek

alergik m. živ. kdo trpí alergií 1 (nepřiměřenou reakcí imunitního systému) 
brzdař m. živ. 1. člen posádky závodního bobu, saní ap., který má za úkol 

brzdit 1 (zpomalovat brzdou).

Specifickou skupinu tvoří deriváty, u nichž se ve výkladu významu objevuje 
jako základové slovo polysémní adjektivum, které se zpravidla nachází uvnitř 
perifráze. Za těmito polysémními adjektivy se uvádí pouze číslo významu bez 
sémantické zkratky18: 

16 economics ► plural noun [often treated as singular] 1 the branch of knowledge concerned 
with the production, consumption, and transfer of wealth 2 the condition of a region or group as 
regards material prosperity
economy ► noun (pl. economies) 1 the state of a country or region in terms of the production 
and consumption of goods and services and the supply of money 2 [mass noun] careful manage-
ment of available resources … 3 (also economy class) the cheapest class of air or rail travel
17 Tuto funkci primárně plní číslo významu.
18 Se sémantickou zkratkou by byla definice obtížně čitelná, jeho funkci někdy plní další výkla-
dové prvky v definici, zde např. adjektivum vynikající.
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báječně přísl. expr. 1. báječným 1, vynikajícím způsobem, na vynikající úrov-
ni

Vzhledem k autonomnosti jednotlivých významů v rámci heslového odstavce 
se číslo významu i sémantická zkratka opakují v každém významu jak u polysém-
ních, tak u homonymních základových slov. Neopakují se však, pokud dojde k 
opakování základového slova v definici téhož významu:

banánový příd. 1. vztahující se k banánu 1 (plodu), patřící k banánu 2. ob-
sahující banány 1 (plody), mající chuť banánu • vyrobený, připravený z banánů  
bažantí příd. 1. vztahující se k bažantu I/1 (ptáku), patřící bažantu, pocházející 
z bažanta 2. připravený z masa bažanta I/1 (ptáka)

V ASSČ se druhotně odkazuje též pouze pomocí sémantické zkratky:

a) u základových slov vybraných předponových derivátů, u nichž zpravidla 
není možné předem určit pořadí významu: beznohý příd. 1. (o lidech a živočiších) 
jsoucí bez nohy nebo nohou (končetin) 2. (o předmětech) nemající nohu nebo nohy 
(části nábytku);

b) u základových slov, která nejsou samostatnými položkami hesláře19, např. 
výklad verbálním substantivem s dějovým významem: čisticí příd. vztahující se 
k čištění (zbavování špíny), určený k čištění, zabývající se čištěním;

c) při slovotvorném výkladu monosémním základovým slovem u méně zná-
mých slov cizího původu: antidekubitní příd. mající zabránit dekubitům (prole-
ženinám).

 
U jednovýznamových základových slov se číslo významu ani sémantická 

zkratka neuvádí, pokud jde o slova domácího původu nebo běžně užívaná a význa-
mově srozumitelná slova původu cizího: srov. akáciový příd. vztahující se k akácii 
• tvořený akáciemi20.

Závěr
Autonomnost hesel je ve výkladových slovnících realizována různou měrou. 

Zatímco některé slovníky využívají hnízdování, resp. uvádění derivátů v heslovém 
odstavci, a tak se zpravidla vyhýbají jejich explicitní slovníkové definici, jiné od 
hnízdování upouštějí a zpracovávají hesla v samostatných heslových odstavcích se 
samostatným výkladem významu. 

19 Jde o slovesné deriváty, které se uvádějí v rámci gramatické informace u sloves.
20 akácie ž. tropický a subtropický strom nebo keř se zprav. složenými listy a květenstvími (hroz-
ny) žlutých květů
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Kromě autonomnosti hesla v hesláři je třeba ve výkladových slovnících řešit 
otázku autonomnosti výkladu významu. V ASSČ bylo potřebné, vzhledem ke kon-
cepční zásadě zpracovávat  vztahová adjektiva, deadjektivní příslovce a abstrakta 
zakončená příponou -ost v samostatných heslových odstavcích, řešit otázku auto-
nomnosti slovotvorně opřeného výkladu významu právě u těchto lexikálních typů, 
ale i u dalších derivátů. Aby tento výklad významu splňoval požadavek autonom-
nosti, bylo třeba u polysémních základových slov užitých ve výkladu odkázat k pa-
třičnému významu. Odkazuje se v zásadě dvěma způsoby: pomocí čísla k patřič-
nému významu uvedenému u základového slova a/nebo sémantickým upřesněním 
(tzv. sémantickou zkratkou). Uživatel slovníku tak dostává ve slovníkové definici 
komplexní informaci o daném hesle bez nutnosti dále ve slovníku hledat. 
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