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 Jakkoli všem z nás termín univerbizace něco říká, nahlédneme spolu raději do 

Akademického slovníku cizích slov. Univerbizace je lingvistický termín, který znamená 

„přechod sousloví v jednoslovnou pojmenovací jednotku v rámci jazykového systému (např. 

slovotvorba < tvorba slov, plzeňské < plzeňské pivo, osobák (hovor.) < osobní vlak); opakem 

je potom multiverbizace nebo pluriverbizace“. Tolik slovníkové heslo. 

 

 Univerbizace jako obecná tendence se projevuje především ve dvou základních 

jazykových útvarech - ve slangu a v profesní mluvě. Tendence tak kompenzuje nevýhody 

víceslovných pojmenování: jejich délku a neschopnost tvořit odvozeniny (např. „tvorba slov“ - 

od tohoto sousloví je jen těžko možné vytvořit adjektivum, zatímco u univerbizovaného 

„slovotvorba“ se snadno odvodí termín „slovotvorný“).  

 

Velkou nevýhodou univerbizace je značná homonymie - například „síťovka“ může 

být síťová taška i síťová jízdenka. Proto je velmi důležitá znalost kontextu u mluvčího i u 

recipienta. Když tudíž budu své babičce povídat o „oddíláku“, nebude jí asi příliš jasné, že 

jde o „oddílový výlet“ a nikoli o „oddílový sraz“ (který v našem uzavřeném kolektivu 

označujeme „oddíláč“). Podobně o „vysoké“ by se spolu asi nedomluvil student s mistrem 

mysliveckým. Z nutnosti porozumění lze odvodit i charakteristiku skupin, u nichž je možné 

univerbizační tendence pozorovat. Obecně - nejen u substantiv, ale i u jiných slovních druhů 

- se dá říci, že význam jednoslovných pojmenování je širší než význam pojmenování 

víceslovných (např. sbírat × provádět sběr).  

 

Existuje několik způsobů, jakými se univerbizované výrazy tvoří. První je ten, že se 

za základ vezme určující člen sousloví adjektivum - substantivum a obmění se příponou. 

Nejčastěji používané přípony jsou shodné s těmi, které se používají při tvorbě slov. U rodu 

mužského je to v první řadě přípona -ák, a dále -ec, -ík, -áč, -ář a další; v rodě ženském je 

výrazně nejčastější přípona -ka a v rodě středním potom přípona -če.  

Další metodou vzniku jednoslovných názvů je substantivizace (zpodstatnění) 

adjektiv - trvalá (ondulace), vrchní (číšník), slova jako známý, pokojská, průvodčí, jalovcová 

(pálenka), kolínská (voda), taneční (hodina), vepřové (maso), šampaňské (víno). V názvech 

ulic mohou být takovýmto způsobem substantivizována i adjektiva přivlastňovací - např. „v 

Palackého“ místo „v Palackého ulici“. 

 

Někdy, v případě důvěrné obeznámenosti posluchače s kontextem, je možné část 

víceslovného pojmenování prostě vypustit - např. „byl jmenován do rady“ místo „byl 

jmenován do správní rady podniku, v němž pracuje“. 

 



Poslední metodou univerbizace mohou být zkratková slova, například Četka, 

Ódéeska, Jézédé. Od těchto zkratkových slov je často možné vytvářet i odvozeniny.  

 

V souvislosti s univerbizačními tendencemi se nabízí několik základních otázek. 

V první řadě je to spisovnost - přijetí takto vzniklých výrazů do spisovného jazyka je pro 

mnoho lidí nepřijatelné, i když v mluveném projevu se třeba víceslovný název vůbec 

nepoužívá (například „osobák“ a „osobní vlak“). Já osobně bych se přimlouvala za to, aby 

takové výrazy byly připuštěny v hovorovém jazyce, pokud dojde k jejich širokému rozšíření; 

do písemného projevu se mi ještě příliš vhodné nezdají. 

 

Druhým problémem je samotná funkce víceslovných pojmenování - mají význam, 

nebo jsou pro text spíše přítěží? Podle mého názoru je jejich schopnost zúžit význam často 

nejasně používaného univerbizovaného výrazu velmi užitečná. Podobně také umožňují 

vyjasnění situace v případě, kdy vzhledem k tématu hrozí neporozumění vinou homonymie. 

 

Závěrem tedy shrnutí: Univerbizace je proces, který z jazyka nevymýtí ani 

nejzuřivější purista. Při užívání univerbizovaných slov je ovšem nutné řídit se citem, aby 

recipient sdělení porozuměl, a také aby nebyl dotčen ve svém jazykovém či společenském 

jemnocitu (pokud ovšem není takový účinek přímo zamýšlen).    


