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Vít Michalec
(Praha)

DEPROPRIÁLNÍ NEOLOGISMY TVOŘENÉ Z PŘÍJMENÍ 

Tvoření depropriálních neologismů patří v současné češtině k vý-
razným neologickým jevům. Přestože tato část neologického tvoření ne-
zůstává na okraji lexikologického zájmu, není česká odborná literatura  
k tomuto tématu příliš bohatá. Obšírně se depropriálním neologismům vě-
nuje O. Martincová (Martincová 2003, Martincová 2011). Ve své stati se 
zaměřuje na depropriální neologismy, jejichž pojmenovacími východisky 
jsou vlastní jména osobní (příjmení), jména zeměpisná, jména příslušníků 
národů a etnik, názvy států, institucí, politických aj. seskupení. Zvláštní 
pozornost je v české neologické literatuře věnována depropriálním neo-
logismům tvořeným ze jmen politiků (viz zejména práce Z. Děngeové 
2010). Částečně se problematiky depropriálních neologismů dotýkají i 
jiné studie. Jde o např. stati věnované novým substantivním pojmenová-
ním (Opavská 2005), novým adverbiím a slovesům (Martincová 2005a, 
Martincová 2005b) a kompozitům (Janovec, Rangelova 2005).

Vzhledem k tomu, že lexikálním jednotkám motivovaným jmény 
politiků byla již věnována pozornost, zaměříme se zde na depropria tvo-
řená z jiných příjmení – zejména spisovatelů, hudebních skladatelů, her-
ců, zpěváků, režisérů, umělců, ale i sportovců a literárních či filmových 
postav. Tato nově utvořená pojmenování zde analyzujeme z hlediska slo-
votvorného a sémantického.

Materiálovou základnou byla neologická excerpční databáze ÚJČ 
AV ČR1, shromažďující materiál od počátku 90. let 20. století. Doplňu-
jícím zdrojem, umožňujícím dohledat další členy slovotvorných hnízd, 
příp. zjistit jejich frekvenci, byl synchronní korpus S��2 Českého ná-
rodního korpusu, obsahující více než miliardu slov, a mediální archiv 
�ewton Media3. Dohledávání dalšího materiálu bylo ohraničeno rokem 
1990, zkoumaný materiál tedy zahrnuje lexikální jednotky zhruba posled-
ních 20 let. �ový lexikální materiál byl porovnáván s lexémy registrova-
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nými v lístkové části �ovočeského lexikálním archivu4. Kritériem pro 
zařazení/nezařazení lexikální jednotky do analyzovaného materiálu byla 
uvedená časová hranice a doloženost lexémů v uvedených databázích a 
kartotékách od roku 1990 výše. Z tohoto důvodu byly do studie zahrnuty 
i některé lexikální jednotky, které sice odkazují ke starším reáliím, avšak 
jejich existence před rokem 1990 nebyla v našich zdrojích potvrzena.

1. Substantivní pojmenování 
1.1. Početně výrazně zastoupenou skupinu tvoří příslušenské názvy 

odvozené sufixem -ovec. Jde o pojmenování motivovaná příjmeními jak 
zahraničních, tak domácích osobností, příp. jmény literárních, filmových 
ap. postav (gottovec, halíkovec, jágrovec, krylovec, matuškovec, prat-
chettovec, svěrákovec, tolkienovec; potterovec). 

Primárním – základním – významem takto tvořených pojmenování 
je ,stoupenectví někoho, přívrženectví k někomu, resp. sympatizování s 
konkrétní osobou či postavou‘: „My jsme si publikum rozdělili – na ma-
tuškovce a gottovce. A na to, na ten rytířský ‚souboj‘, jsem velmi hrdý“, 
vzpomínal Karel Gott. (W. Matuška a K. Gott – populární čeští zpěváci; 
MFD 2009) V této skupině pojmenování nejde vždy o sympatie k osobě, 
ale o oblibu díla vytvořeného touto osobou nebo oblibu díla s hlavní po-
stavou v pojmenovacím základu. Tak je tomu např. v kontextu: Trilogii 
odmítli snad jen nekompromisní „tolkienovci“ vyžadující do posledního 
detailu autentický přepis svého literárního fetiše (Lit� 2005); čekat na 
oficiální překlad se roduvěrným potterovcům nechce (L� 2003). Dalším 
významem je stoupenectví názorového proudu reprezentovaného vůdčí 
osobností: Nechci „halíkovcům“ křivdit, ale já si nepamatuji, že by se u 
Nejsvětějšího Salvátora modlitba svatého růžence doporučovala (T. Ha-
lík – český katolický kněz; L� 2009). Dále můžeme vyčlenit význam 
,členství, přináležitost ke skupině, týmu kolem klíčové osoby‘: Rozjedou 
se teď „jágrovci“ až ke zlatu? (O hokejovém týmu, jehož členem je český 
hokejista J. Jágr; Sport 2011). �a rozdíl od souboru příslušenských názvů 
tvořených z příjmení politiků, kde se vedle přípony -ovec uplatňuje více-
méně synonymní sufix -ista, zde se jeho užití nepotvrdilo.

1.2. Málo produktivním typem jsou pojmenování zakončená sufi-
xem -ismus (tarantinismus; hujerismus). Zjišťujeme zde jednak význam 
,styl tvorby charakteristický pro dílo vytvořené osobou v pojmenovacím 
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základu‘: Jeho novinku Nespoutaný Django lze považovat za western, ale 
hlavně jde o čistý „tarantinismus“ (Týden 2013), jednak význam ,způ-
sob chování charakteristický pro určitou osobu‘: neupřímný projev huje-
rismu. (V. Hujer – známá záporná postava nesympatického „šplhouna“ 
z filmové komedie „Marečku, podejte mi pero“.)

1.3. Za poměrně velmi produktivní typ je možné označit skupinu po-
jmenování zakončených sufixem -(ovšt)ina (allenovština, burtonovština, 
dumasovština, holanovština, hrabalovština, hřebejkovština, kafkovština, 
orwellovština, sandlerovština, sovákovština, spielbergovština, taranti-
novština, turnerovština; cimrmanovština). Sufix je primárně využíván pro 
pojmenování s významem ,styl charakteristický pro osobu nebo dílo vy-
tvořené osobou v pojmenovacím základu, resp. pro dílo s hlavní postavou 
v pojmenovacím základu‘: Písně od Beatles, Rolling Stones či Roberta 
Palmera zase ukázaly, že zpěvačka si je umí převést do „turnerovštiny“ 
(Reflex 2013); Ale tady v Hřebejkově filmu je hrabalovština zachována 
včetně nádherných lidských typů, takže jsem znovu nabyl optimismu z 
vědomí, že sálavá vitalita tohoto prostředí se neztrácí“, prohlásil Hyb-, prohlásil Hyb- prohlásil Hyb-
ner (B. Hrabal – český spisovatel; MFD 2008); A nebyla by to antologie 
vzniklá v Čechách, kdyby neobsahovala i nějakou tu mystifikaci, cimrma-
novštinu, legrácku, jako třeba fingovaný rozhovor s Johnsonem či setkání 
s Janis Joplin (J. Cimrman – fiktivní postava univerzálního českého génia 
z divadelních her Divadla Járy Cimrmana; L� 2010).

K dalším významům patří ,jev, skutečnost charakteristická pro fikční 
svět vytvořený v díle osoby v pojmenovacím základu‘: Zavedení hlída-
cích kamer do ulic měst bylo sporné už od jeho počátku – omezování 
svobody pohybu lidí, nejasné zajištění možnosti zneužití záznamů, prostě 
orwellovština (MFD 1999).

Odvozování pomocí sufixu -(ovšt)ina je využíváno i pro pojme-
nování díla (filmu apod.) charakteristického pro tvorbu osoby v pojme-
novacím základu: Snímek s názvem Nestyda nicméně z řady typických 
„hřebejkovštin“ vybočuje hned v několika bodech (J. Hřebejk – český 
režisér; Marianne 2008); Nejmladší spielbergovštinou … je patnáct let 
starý vojenský epos Zachraňte vojína Ryana (Reflex 2013).

1.4. Pro pojmenování konkrétního díla charakteristického pro tvor-
bu osoby v pojmenovacím základu je využívána také přípona -(ov)ina: 
Babovřesky jsou další „troškovina“. Odlehčená, prostoduchá komedie, v 
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níž jsou gagy a epizodické, většinou lechtivé vulgární vtipy podstatnější 
než děj (Z. Troška – český režisér; H� 2013).

1.5. Vedle pojmenování tvořených pomocí sufixu se ve značné míře 
uplatňují i lexémy se sufixoidy -log, -logie, -fil, -manie.

1.5.1. Sufixoid -log (bezručolog, dylanolog, hitchcockolog, kafkolog, 
mayolog, nohavicolog, tolkienolog; maříkolog, potterolog) se uplatňuje 
pro pojmenování ,toho, kdo se soustavně zabývá osobností označenou 
prvním komponentem, jejím životem, případně dílem‘. �apř.: Jedním 
z prvních vysoce kvalifikovaných kafkologů, kteří přišli v 50. letech do 
Prahy, byl Klaus Wagenbach (F. Kafka – český spisovatel; Lit� 2003). 
Pokud první část složeniny tvoří jméno literární nebo filmové postavy, 
pak celé kompozitum označuje ,toho, kdo se soustavně zabývá postavou 
označenou prvním komponentem‘ (srov. L. Janovec, A. Rangelova 2005, 
s. 87–88), např.: Kája Mařík našel snad v každé generaci věrné čtenáře a 
„maříkologové“ dokonce objevili, že Lážov, v němž se příběh odehrává, 
je vlastně Mníšek  (K. Mařík – literární postava; L� 2005). U některých 
pojmenování zjišťujeme významový odstín ,fanoušek, milovník autora, 
jeho děl‘: Skalní čeští ctitelé Karla Maye si přezdívají mayologové (Tý-
den 2012); často je obtížné odlišit, zda-li se skutečně jedná o znalce či 
fanouška, neboť tyto významové odstíny se mohou překrývat: Podobně 
se tolkienolog srdcem i duší naučí anglicky a milovník Sergeje Lukjaněn-
ka rusky (L� 2009).

1.5.2. Paralelně s výrazy se sufixoidem -log vznikají pojmenování 
se sufixoidem -logie (dylanologie; tolkienologie, bondologie), který je 
v těchto pojmenováních užíván pro označení nauky, tj. souboru znalostí, 
informací o osobě nebo díle s hlavní postavou uvedenou v prvním kom-
ponentu: Prvního velkého průkopníka získala tolkienologie a s ní spojená 
hobitologie i v Čechách (Respekt 2004); Sice se tak poprvé (a naposle-
dy) dostala bondovská melodie do čela americké hitparády … zároveň 
se však tento milník považuje v bondologii za počátek sesuvu titulních 
písní od velkoleposti k průměru s úlitbou trendům (Instinkt 2008); Lekce 
z dylanologie pro meziříčské studenty připravili dva odborníci z nejpo-
volanějších, hudební publicisté Jan Sobotka a Jiří Černý (MFD 2006).

1.5.3. Sufixoid -fil (dylanofil, gottofil, nedvědofil, shakespearofil, taran-
tinofil, tolkienofil; cimrmanofil) je využíván pro pojmenování obdivovatelů 
osoby nebo milovníků literárního, hudebního aj. díla vytvořeného osobou 
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uvedenou v prvním komponentu: Koncerty, přednášky, video, diskuse i vy-
stoupení písničkářů zaplní dylanofilům celý víkend. (Slovo 1998); Příběh 
otroka, který je pod příslibem svobody najat, aby dopadl nebezpečné bra-
try, a při té příležitosti našel ženu, jíž se kdysi musel vzdát, nadchne nejen 
tarantinofily (MC 2012); Nejsem sice takový tolkienofil jako tady Jakub, 
ale mám rád žánr fantasy a takových filmů obecně moc není (Právo 2002); 
ojediněle je doloženo i přechýlené pojmenování: Není výjimkou, že taková 
„gottofilka“ zde udělá nákup i za deset tisíc korun! (Rytmus života 2006). 

V prvním komponentu se někdy objevuje příjmení hlavní postavy 
uměleckého díla: Jde o naprosto zásadní dílo pro všechny cimrmanofily, 
jejichž knihovnám, domácím fono i videotékám český génius vládne (Prá-
vo 2010).

1.5.4. K produktivním typům patří pojmenování se sufixoidem -ma-
nie5 (brownománie, coelhománie, gottománie, jágrmánie, nedvědománie; 
potterománie) s významem ,nadměrná obliba nějaké osoby, jejího díla, 
resp. díla s hlavní postavou pojmenovanou první částí kompozita‘: �ě-
mecko zachvátila gottománie (Blesk 2006); Jágrmánie ovládla extraligu 
(Sport 2012); Slavnostní atmosféru „nedvědománie“ ještě více umocnila 
třetí minuta (P. �edvěd – český fotbalista; Sport 2006); Toto tvrzení pod-
poruje úspěch knížek s hlavním hrdinou Harrym Potterem, které vyvolaly 
celosvětovou potterománii (Euro 2001).

2. Adjektivní pojmenování
Adjektivní depropriální pojmenování se nevyznačují takovou typo-

vou rozmanitostí jako pojmenování substantivní.
2.1. Zastoupena jsou především značně produktivním slovotvor-

ným typem pojmenování s příponou -ovský (beckhamovský, coelhov-
ský, haberovský, hřebejkovský, hutkovský, jacksonovský, křesťanovský, 
kunderovský, morriconeovský, nedvědovský, nohavicovský, pavlicovský, 
plíhalovský, redlovský, rowlingovský, svěrákovský, tarantinovský, tolki-
enovský, vieweghovský, zidanovský; hujerovský, potterovský). Sémantic-
kou variabilitu představují tři základní typy významů.

2.1.1. �ejvíce zastoupena jsou adjektiva s významem ,příznačný, 
charakteristický pro osobu v pojmenovacím základu, pro její dílo‘, např.: 
beckhamovská kopací technika; svěrákovské laskavé vidění světa (Z. 
Svěrák – český dramatik); dramatická tolkienovská příroda.
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2.1.2 Další význam, význam podobnosti, je možno parafrázovat: 
,(o nějaké věci, činu, díle apod.) takový, jako má, užívá, vytvořila osoba 
v pojmenovacím základu‘; ,takový, jaká je osoba v pojmenovacím zá-
kladu‘: Zpěvačka Victoria Beckham nosí typické jacksonovské sluneční 
brýle (H� 2009); Díky filmu i spousta dětí začala tvrdit, že špatně vidí, a 
začali navštěvovat oční ordinace jen proto, aby mohli nosit kulaté potte-
rovské brýle (TV �ova 2012); šplhoun hujerovského typu.

2.1.3. Význam čistě vztahový můžeme ilustrovat následujícími pří-
klady: tolkienovská (= Tolkienova) trilogie Pán prstenů; svěrákovský 
film Obecná škola; jacksonovská balada We Are the World; poslední díl 
filmové potterovské série (s hlavní postavou H. Potterem). 

2.1.4. Vedle adjektivních pojmenování motivovaných výhradně 
příjmeními se výjimečně objevují pojmenování motivovaná příjmením 
i jménem: woodyallenovský sarkasmus; zpívat se zářivým josefozímov-
ským úsměvem (J. Zíma – český zpěvák); mirkodušínovský sympaťák 
(M. Dušín – literární postava z díla českého spisovatele J. Foglara); 
harrypotterovský filmařský styl; jamesbondovské filmy. 

2.1.5. Častější jsou koordinační kompozita složená ze dvou i více 
příjmení: hřebejkovskovieweghovský (sic) opus Nestyda; svěrákovsko-
-hřebejkovské polohy laskavého českého humoru; svěrákovskosmolja-
kovská (sic) komedie, jágrovsko-nedvědovská sportovní veřejnost. 

2.1.6. Mezi adjektivními pojmenováními je doloženo několik výrazů 
se sufixoidy, např. s morfémem -logický: čapkologická práce (K. Čapek 
– český spisovatel; L� 2002), dylanologický seminář, kafkologická kon-
ference, shakespearologická studie, tolkienologická literatura; cimrma-
nologické bádání, simpsonologický seriál; ojediněle se sufixoidy: -filní/-
-filský: Nepředstavujme si ale, že Klíma, ač silně čapkofilní, je ke svému 
Čapkovi jen obdivně uctivý ... (L� 2002); cimrmanofilské publikum6.

2.1.7. Ojediněle jsou doloženy výrazy odvozené prefixálně-sufixál-
ním způsobem s morfémy anti-: antitolkienovský, antitrnkovský, post-: 
postdylanovský, posttolkienovský a před-: Hutka patří k „přednohavi-
covské“ generaci... (MF 2007) .

3. Adverbiální pojmenování
3.1. Velmi produktivní, sémanticky diferencovaný je také slovo-

tvorný typ adverbií zakončených morfémem -(ovsk)y7 (beckhamovsky, 
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coelhovsky, donutilovsky, exupéryovsky, hřebejkovsky, hutkovsky, chyti-
lovsky, nedvědovsky, nohavicovsky, pratchettovsky, svěrákovsky, taran-
tinovsky, tolkienovsky, třešňákovsky; potterovsky), vyjadřujících jednak 
podobnost, tj. že chování, způsob tvorby někoho je podobný chování, 
způsobu tvorby (skutečné i fiktivní) osoby v pojmenovacím základu 
(srov. Martincová 2005, s. 138–139, 143): Odtud pramení Mertlův stálý 
soucit s člověkem i jeho snaha psát a vidět exupéryovsky… (L� 2001); 
britský titul působí pratchettovsky; … Béda Tesař beckhamovsky nepro-
měnil klíčovou penaltu … (MFD 2004); hujerovsky se zavděčit nadří-
zenému; jednak význam ,charakteristicky pro osobu, její dílo‘: Hutkova 
píseň sice zní prostince, ale typicky hutkovsky v ní přeznívají i hlubší 
odstíny (Host 2008).

3.2. Význam podobnosti vyjadřují také příslovce se složeným morfé-
mem „po + -u“ (po beckhamovsku, po hřebejkovsku, po kunderovsku, po 
menzlovsku, po tarantinovsku, po zidanovsku; po hujerovsku, po potterov-
sku): Jiří Kratochvil se nespokojuje jen s příběhy ve svých románech a po-
vídkových souborech, ještě je vždycky po kunderovsku opatřuje autorskou 
poznámkou (M. Kundera – český spisovatel; H� 2011); Nový film režisé-
ra Marka Najbrta Protektor má cenu už jen v tom, že není ani trošku po 
hřebejkovsku nebo menzelovsku smířlivý (J. Menzel – český režisér; SA-
�QUIS 2009); Spartu táhl jediný muž, Zelenka. Po „zidanovsku“ dribloval 
s míčem, přihrával, střílel ... (MFD 2011); Poslankyně spíše měla včas zajít 
do předsálí za Bártou a po hujerovsku ho upozornit: Pane superguru, já 
jen, že už je čas, abychom nezmeškali hlasování. (Ekonom 2011).

4. Slovesná pojmenování
4.1. Ke slovesným pojmenováním se přiřazují produktivní slovesné 

útvary typu je přegottováno (přečtvrtníčkováno, přehůlkováno, překrau-
sováno, přemüllerováno, přeshakespearováno, přezoubkováno). „Vyzna-
čují se tím, že pojmenovací příznak je primárně formován jako příčesťo-
vý výraz, který je verbalizován (morfologizován) pomocným slovesem 
být ...“ (Martincová 2005, s. 130). Z významového hlediska vyjadřují tyto 
útvary nadměrnou míru toho, co je vyjádřeno slovotvorným základem 
(Martincová 2005, s. 131): Přestože měl po loňských Vánocích dojem, že 
je na obrazovce přegottováno a nabídky musí důkladně zvážit, i letos se 
objeví ve všech třech televizích (Právo 2003); Není tím důvodem i strach, 
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aby v muzikálech nebylo „přehůlkováno“? (D. Hůlka – český zpěvák; 
Pátek L� 2000); Poslední dobou jako by bylo na české mediální scéně 
trochu „překrausováno“ (J. Kraus – český herec, moderátor, publicista, 
režisér a dramatik; ForMen 2012); Navíc je na domácích jevištích „pře-
shakespearováno“, což lze jistě zčásti přičíst překladatelským a mar-
ketingovým schopnostem Martina Hilského a Jiřího Joska (A2 kulturní 
týdeník 2008); Občas si s vlnou, která mě po revoluci vynesla na světlo, 
nevím rady,“ říká sochař Olbram Zoubek, „a občas si myslím, že je pře-
zoubkováno“ (Bydlení, stavby, reality 2007).

4.2. Ojediněle se tvoří slovesná pojmenování jiným způsobem, např. 
prefixálně-sufixálním způsobem s předponou z- nebo od-, kde z- vyja-
dřuje ,upravit, změnit ve stylu tvorby osoby v pojmenovacím základu‘; 
od- vyjadřuje ,zbavit charakteru, stylu osoby v pojmenovacím zákla-
du‘: Základním aranžérským grifem je jakási „Plíhalova minimalistická 
smyčka“ – obvykle nemnoho nápaditě vyhmátlých tónů na kytaru, man-
dolínu a ve Vodníkovi dokonce na banjo. ... Ba i krystalický rokenrol Ute-
kl jsem od manželky k mamince je zplíhalizován (Folk & Country 2013); 
Diváci si myslí, že už Jacka Nicholsona znají. Takže mým prvním kro-
kem vždycky je svou roli nejdříve ze všeho „odnicholsonovat“, jak tomu 
říkám (Víkend H� 2008).

5. Verbální substantiva
Paralelně se slovesy vznikají někdy verbální substantiva: (odnicholso-

novat – odnicholsonování), avšak pro neologickou slovotvorbu je typické, 
že k verbálním substantivům slovesné základy často nejsou doloženy: Cito-
vaná Irena Reifová v této souvislosti mluví o „ebenovatění“ ČT, tedy stále 
většímu příklonu k tzv. laskavé zábavě Marka Ebena, která sice lidi „hřeje 
u srdce“, místo ironie a osobitosti však nabízí krotkost a podbízivost (Re-
spekt 2008); Na rozdíl od Havla, Klause a Jágra, kteří jsou jednoznačně 
za zenitem, se před Bílou ještě otevírají relativně široké profesní možnosti. 
Jedna z variant by se dala nazvat zgottovatěním (Reflex 2009).

6. Závěr
�a základě analýzy materiálu lze konstatovat, že v porovnání s nový-

mi depropriálními pojmenováními motivovanými příjmeními politiků jsou 
pojmenování od příjmení jiných významných osobností méně častá. Moti-
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vanty nových pojmenování jsou u obou skupin příjmení jak světových, tak 
domácích osobností, v naší skupině přibývají ještě pojmenování motivova-
ná jmény fiktivních literárních, filmových aj. postav. �ěkteré typy u obou 
skupin vykazují stejnou nebo velmi podobnou produktivitu, např. depropri-
ální adjektiva zakončená sufixem -ovský a adverbia zakončená na -(ovsk)y. 
U jiných slovotvorných skupin je výskyt nových pojmenování z příjmení 
významných osobností (nikoli politiků) vzácný nebo nulový – např. nová 
pojmenování s morfémy -ismus a -izace. �aopak jako produktivní na roz-
díl od deproprií tvořených ze jmen politiků se ukazuje užívání příčesťové 
konstrukce složené z příčestí s prefixem pře- a ze sponového slovesa být a 
tvoření substantiv pomocí sufixoidů (-fil, -log, -logie, -manie).

Většinu těchto nových pojmenování lze klasifikovat jako lexikální 
prostředky nacházející se na periferii slovní zásoby, které mají charakter 
okazionálních či efemérních slov. Ačkoliv u nich tedy vzhledem k této 
charakteristice nelze předpokládat jejich zakotvenost v úzu, představují 
ukázkový model procesu tvoření nových slov v současné češtině.

ZKRATKY

H� – Hospodářské noviny
L� – Lidové noviny
Lit� – Literární noviny
MC – Marie Claire
MFD – Mladá fronta Dnes

POZNÁMKY
1 Pro potřeby studie byla využita interní neologická excerpční databáze oddělení 

současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i., čítající v současné 
době přibližně 273 000 záznamů.

2 Korpus S�� je tzv. nereferenční korpus, který v současnosti zahrnuje korpusy 
S��2000, S��2005 a S��2010, S��2006PUB a S��2009PUB.

3 Mediální archiv společnosti �EWTO� Media, a. s., je elektronický archiv ce-
lostátních i regionálních tištěných periodik a přepisů publicistických pořadů 
z televize a rozhlasu.

4 Materiál v lístkové části �ovočeského lexikálního archivu se shromažďoval od 
r. 1911 do r. 1991 a je členěn do šesti materiálových vrstev.

11 Проблеми на неологията в ...
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5 Pod vlivem samostatného lexému mánie kolísá grafická podoba komponentu 
-manie/-mánie. 

6 Tato pojmenování lze považovat za derivovaná od substantivních základů za-
končených na -log nebo -logie, často však vznikají s těmito substantivními po-
jmenováními paralelně.

7 Tato příslovce lze interpretovat jako konvertovaná od základových adjektiv 
nebo jako paralelně motivovaná základovými substantivy.
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