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Dějiny…1

J. Gebauer: Slovník staročeský (1903, 1916)   → netbánlivý

F. Šimek: Slovníček staré češtiny (1945)

StčS: Staročeský slovník (1968–2008): „velký, akademický“, na – při

MSS: Bělič, Kamiš, Kučera: Malý staročeský slovník (1978)

ESSČ: Elektronický slovník staré češtiny (v rámci VokWeb) 

- při- → z: hesla diferenčně k MSS

- od a všechna hesla z hesláře StčS, zveřejněno zatím do k- (vč.)

1) Podrobně, zasvěceně a zaujatě – M. Homolková: Historická lexikografie. In: Kapitoly z dějin české 
jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007, s. 199–242.









České historické slovníky

překladovost

výkladovost

encyklopedičnost (historické reálie; obrázky…)



Encyklopedičnost kontra jazykovost (1/2)

SSL alium 1. Allium sativum L. – česnek kuchyňský

2. Allium ursinum L. – česnek medvědí […]

3. Colchicum autumnale L. – ocún jesenní

(podobně HSSJ!)

ESSČ cibule

1. bot. cibule, rostlina pěstovaná pro podzemní zdužnatělou část užívanou jako pochutina n. lék, cibule 
kuchyňská (Allium cepa L.), zvl. její kulovitá, slupkou obalená zdužnatělá podzemní část 

4. rostlina výrazné chuti pěstovaná pro léčebné účinky n. jako koření, zvl. cizokrajná 

• hořká cibule bot. léčivá rostlina se žlutými plody nahořklé chuti připomínajícími cibuli, kolokvinta 
(Citrullus colocynthis L.)

• konská cibule bot. rostlina s natí nasládlé chuti užívaná jako koření n. lék, kerblík třebule 
(Anthriscus cerefolium L.) 

• morská cibule bot. jedovatá rostlina tvořící podzemní cibuli, užívaná jako lék, mořská cibule 
(Urginea maritima L.) 



Encyklopedičnost kontra jazykovost (2/2)

SSL amylum 2 
Valeriana officialis L. – kozlík lékařský

ESSČ baldrián/valdrián ≡ kozlík 2 
rostlina užívaná v lékařství, zvl. kozlík lékařský

StčS peltram
rostlina užívaná v lékařství jako prostředek proti bolestem zubů a proti 
moru (řebříček bertrám, Achillea ptarmica L., popř. j. z téže čeledi 
hvězdnicovitých)



Explicitnost definice

SSL 

*aucupa 1. instrumentum ad aves capiendas aptum, ab avicapa (q.v.) 
distinctum – nástroj na chytání ptáků, vboh. pletka

2. cum avicapa confunditur

*avicapa 1. instrumentum ad aves capiendas aptum, ab aucupa (q.v.) 
distinctum – nástroj na chytání ptáků, vboh. klev

2. cum aucupa confunditur



Explicitnost definice

klev [jen Klar] něco na chytání ptáků připraveného (vějička klím natřená?, 
neboli sít neb oko?) GbSlov

ptačí skřipec, zařízení na chytání ptáků sevřením jejich těla ESSČ

otržn zařízení na chytání ptáků, vějička, poklop, sklopec MSS

lapací síť na ptáky uzavírající trhnutím celou plochu StčS

pletka osidlo, oko k chytání zvěře a ptáků MSS

lapací síťka na ptáky („otržn“) StčS

pomčě síť na ptáky ŠimekSlov

lapací síť na ptáky (sr. „otržn“) StčS



Vybrané součásti hesel ESSČ

„(slovotvorná) motivace“

bližší charakteristika slovního druhu

syntaktická valence 

sémantická valence (spojitelnost – příklady od hesla činiti): „(o stromu)“, 
„(léčivou látku)“, „(chorobu)“, „(negativně hodnocenou činnost)“

definice (odkaz k jinému stč. slovu)

poznámka: „ojed. doklad“, „jen u Klareta“, „ojed. doklad z BřezKron“ apod.

komentář (kdo jak vyložil apod.)

odkaz







„Hapaxy“? (ESSČ a StčS)

vybízecí 16

upozorňovací 12

přitakací 9

rektifikační 6 



„Hapaxy“?

vybízecí

nechaj (s. v. nechati) „v imperativní konstrukci vybízecí“

pójděte aj. (s. v. pojíti) „imperativ se mění na partik. vybízecí“

nynaj/nynej „imperativ zde má platnost vybízecí interjekce“

ať, proto „ve funkci partik. vybízecí“

ké(ž), nechajť partik.

ba, čiš(ko), ej, herež, na, náhle ‚hybaj!‘, nu/nuž/nuže, toť/totě/toti
interj.



„Hapaxy“?

upozorňovací: (v zásadě) jen interjekce 

přitakací: jen partikule

rektifikační: 

jmenovitě „ve funkci partikule rektifikační“

buď/buďto/buďže, nie ‚ba ne, přesněji řečeno, vlastně‘ partik. 

(a)nebo, (a)neboli, čili konj.



„Hapaxy“?

vybízecí 16

upozorňovací 12

přitakací 9

rektifikační 6 



„Hapaxy“?

vybízecí 16

upozorňovací 12

přitakací 9

rektifikační 6 

pocitová (ej, eja – citoslovce)

výčtová (buď – částice)



Významové členění (1/2)

a – 8 významových odstavců ve 3 skupinách (2x citoslovce, 4x částice, 
2x spojka)

ale – 29 významů lineárně řazených, odlišených až slovnědruhovou 
charakteristikou

držěti – 21 významových odstavců

jmieti – 14 významových odstavců



Významové členění (2/2)

bráti ESSČ I. sloveso děje spojeného s pohybem: 14 významů

II. sloveso abstraktního přemístění objektu n. změny stavu 
objektu: 13 významů

III. sloveso sdělování a myšlení: 11 významů

IV. sloveso obecně pojatého děje: 4 významy



Výhledy

• Dopracování hesel nezahrnutých do ESSČ a zpracovaných pouze v MSS 
podle zásad ESSČ

• Elektronicky zpracované staré texty:
• Jejich větší využívání při lexikografické práci?

• Kontrola a opravy chyb resp. problematických edičních řešení?

• Spojení různých zdrojů?

• Lemmatizace a další anotace těchto textů?

• Slovník tzv. češtiny doby střední / humanistické a barokní češtiny? 
(Srov. lexikální databázi na http://madla.ujc.cas.cz)

http://madla.ujc.cas.cz/


Děkuji Vám za pozornost!

frantisek.martinek@ff.cuni.cz
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