
Autor: Lucie Chlumská/ÚČNK

Název Zdvojené souhlásky v českých slovech

Štítky ČJ, počítač, projektor, slovotvorba, rodilý, 8.–9. roč., SŠ, hledání

Zadání

V češtině někdy dochází ke zdvojování souhlásek. Vymyslete co nejvíc příkladů slov, v nichž
vedle sebe stojí –nn–, –jj– a –dd–. Své tipy ověřte v korpusu psaného jazyka pomocí dotazu
Podřetězec (kam napíšete část slova: nn, jj, dd) a funkce Frekvence (Slovní tvary), pomocí
níž si zobrazíte vyhledaná slova s největším výskytem. Uhodli jste ty nejčastější? Dovedli
byste zdůvodnit, proč se v uvedených slovech souhlásky zdvojují? Jsou důvody u všech slov
stejné?

Klíč

-nn- činnost, povinnost, rodinný, denně, kamenný, cenný, denní, povinný, účinný,
výkonný, telefonní, záchranný, ochranný, panna, účinnost, zákonný, nevinný...

-jj- nejjednodušší, nejjemnější, nejjasnější, nejjižnější, nejjistější, dvojjazyčný,
nejjedovatější, trojjediný...

-dd- oddělení, oddíl, oddělit, oddaný, oddechnout, poddaný, oddat, buddhistický,
odděleně, poddajný, oddech, oddychnout, oddělat...

Lze poukázat na rozdíl např. mezi superlativem (nej-jednodušší) a složeninou (dvoj-jazyčný), na různé
přípony (-ný, -nost), které vedou ke zdvojování u slov končících v kořeni na n nebo na zdvojování
vlivem předpony (od-daný) nebo u cizích slov (buddhistický).
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