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Název Podobně vypadající slova s odlišným významem (tzv. paronyma)

Štítky ČJ, počítač, projektor, slovní zásoba, rodilý, 8.–9. roč., SŠ, hledání, porovnání

Zadání

Paronyma jsou slova, která mají odlišný význam, ale podobně vypadají, proto si je mnohdy lidé
pletou. Následující dvojice slov patří mezi ně. Uměli byste vysvětlit jejich význam? Na pomoc si
vezměte SyD (syd.korpus.cz), nástroj na porovnávání variant a především jeho funkci Kolokace,
neboť význam slov se nejlépe pozná podle toho, s čím se tato slova spojují a jak se používají.

1. adaptovat – adoptovat
2. ekonomika – ekonomie
3. fyzikální – fyzický

Napadnou vás další podobná slova, která se mohou plést?

Klíč

1. Ačkoli tato slova nepatří mezi nejčastější (ve spontánním mluveném jazyce se s nimi
například moc nesetkáme), významový rozdíl je přesto patrný: zatímco adaptovat se spojuje
s výrazy schopnost, muset, rychle, na nebo komiks (ve významu filmových adaptací), slovo
adoptovat nacházíme vedle slov rozhodnout, moci, chystat se, sirotek a jmény jako Angelina
Jolie.
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2. Z kolokací obou slov vyplývá, že ekonomie je teoretická oblast, kterou lze studovat
(profesor, studium, student, univerzita, oblast, sociologie), ekonomika je jiný výraz pro
hospodářství, takže může fungovat, zpomalit, zpomalovat, můžeme její vývoj porovnávat se
situací vloni, letos, ale je také náplní různých oborů (např. podniková ekonomika).

3. Zatímco fyzický může být kontakt, stav či vzhled, fyzikální bývá vlastnost, podstata,
metoda, model, parametr, konstanta, princip či proces, tedy abstrakta související s fyzikou,
nikoli s fyzičnem.

Autor: Lucie Chlumská/ÚČNK

2. Z kolokací obou slov vyplývá, že ekonomie je teoretická oblast, kterou lze studovat
(profesor, studium, student, univerzita, oblast, sociologie), ekonomika je jiný výraz pro
hospodářství, takže může fungovat, zpomalit, zpomalovat, můžeme její vývoj porovnávat se
situací vloni, letos, ale je také náplní různých oborů (např. podniková ekonomika).

3. Zatímco fyzický může být kontakt, stav či vzhled, fyzikální bývá vlastnost, podstata,
metoda, model, parametr, konstanta, princip či proces, tedy abstrakta související s fyzikou,
nikoli s fyzičnem.

Autor: Lucie Chlumská/ÚČNK

2. Z kolokací obou slov vyplývá, že ekonomie je teoretická oblast, kterou lze studovat
(profesor, studium, student, univerzita, oblast, sociologie), ekonomika je jiný výraz pro
hospodářství, takže může fungovat, zpomalit, zpomalovat, můžeme její vývoj porovnávat se
situací vloni, letos, ale je také náplní různých oborů (např. podniková ekonomika).

3. Zatímco fyzický může být kontakt, stav či vzhled, fyzikální bývá vlastnost, podstata,
metoda, model, parametr, konstanta, princip či proces, tedy abstrakta související s fyzikou,
nikoli s fyzičnem.


