
Slova jednoznačná 

- Jsou to slova, která mají pouze jeden význam.  

- Jedná se hlavně o: 

o Vlastní jména – Iva, Einstein atd. 

o Odborné názvy – přírodopis, fyzik atd. 

o Zvukomalebné citoslovce – žbluňk, haf atd. 

 

Slova mnohoznačná 

- Jsou to slova, která mají více věcných (slovních) významů, např. koníček 

– zdrobnělina ke slovu kůň, koníček na kolotoči, koníček jako záliba atd. 

- Jeden z těchto významů je vždy základní. 
 

Přenášení významu slov dochází na základě vnější podobnosti, vnitřní souvislosti 

nebo záměnou pojmenování části a celku: 

Druhy přenosu významu jsou: 

a) Metafora  

- Přenesení významu na základně vnější podobnosti (tvaru, barvy, velikosti, 

funkce či umístění): jehla (na šití) -> jehla (v injekční stříkačce). 

b) Metonymie 

- Přenesení významu na základě vnitřní souvislosti. Vláda (vládnutí) -> 

vláda (ministři). 

a) Pojmenování místa se přenese na výrobek, který se tam vyrábí nebo 
vyráběl, např.: 

- pojmenování látek (domašek – druh látky, podle Damašku, hlavního města 

Sýrie) 

- nápojů a jídel (plzeň – značka piva, podle města Plzně; šampaňské – 

šumivé víno, podle Chmpagne, vinařské oblasti ve Francii) 

b) Jméno vynálezce či objevitele se přenese na věc, kterou vynalezl, 

např.: 

- rentgen – lékařský přístroj, podle Röntgena, podle rentgenového záření. 

- Toto přenesení je typické zejména pro fyzikální jednotky, např. ohm, watt, 

volt, ampér, pascal. 

c) Jméno autora (spisovatele, skladatele…) se přenese na jeho dílo, např.: 

- Dnes dávají Dvořáka (Dvořákovy skladby); právě vyšel nový Viewegh 
(nová Vieweghova kniha). 

d) Název vlastnosti se přenese na věc, např.: 

- Mám ráda sladkosti (bonbóny, dorty). 

e) Název činnosti se přenese na její výsledek, např.: 

- Panelová stavba (dům), přišlo mi psaní… 

c) Synekdocha 
Celek pojmenován označením části nebo naopak. Např. Nebyla tam ani noha. 

Má střechu nad hlavou (má dům nebo byt) Byla tam hlava na hlavě. (hodně 

lidí) Sál rázem ztichl. (všichni v sále). Noční nebe zazářilo. (zářily hvězdy, 

měsíc) 

 

 


