
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ottův slovník 

„Aktivum (lat.), činný rod, je tvar slo jímž pravidelně pojem 

činnosti obsa ve kmeni slovesa vyjadřuje se beze všeho 

vztahu ku podmětu mimo ten, že pod je původcem oné 

činnosti. A. je zajisté* prvotný, alespoň jistě starší než pas 

Kř“ 

 

 

 

Zdroj: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie 

obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1888. sv. 1, s. 667. 

Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:607eace0-

05a7-11e5-95ff-5ef3fc9bb22f 

Wikipedie 

„Činný rod (aktivum) je mluvnická kategorie sloves, kterou 
vyjadřujeme, že podmět je původcem děje (agentem). Činný 
rod je základním vyjadřovacím slovesným rodem, trpný rod je 
rodem odvozeným. Některé jazyky mají ještě třetí rod, stojící 
mezi aktivem a pasivem, tzv. medium. 

Činný rod lze změnit na trpný změnou tvaru slovesa a 
záměnou podmětu za předmět (tzv. deagentizací). Od 
některých, zejména neosobních sloves, nelze pasivum vytvořit 
– např.: Prší.“ 

 

Zdroj: Přispěvatelé Wikipedie, Činný rod [online], Wikipedie: 
Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 
5. 08. 2021, 12:32 UTC, [citováno 15. 09. 2021] 
<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cinn%C3%
BD_rod&oldid=20294733> 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cinn%C3%BD_rod&oldid=20294733
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cinn%C3%BD_rod&oldid=20294733


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ottův slovník 

„Diamant (démant), krystallovaný čistý uhlík C, jest 

nejcennější drahokam, honosící se v míře svrchované všemi 

přednostmi, jimiž vynikají drahokamy vůbec, 

vyznamenávaje se nejvyšší tvrdostí, nejskvostnějším 

leskem, úplnou průhledností a čirostí. К nejvyšší tvr dosti 

jeho vztahuje se jeho jméno áôáfiag ~ nepřemožitelný; 

staroindicky zval se azira (nezrušitelný), hebrejsky jachalom 

(vrták). Krystalluje ve tvarech soustavy krychlové, obyčejně 

v osmistěnech neb osmačtyřiceti- stěnech, nezřídka ve 

srostlicích. Prosté kry- stally jeho jsou omezeny plochami, 

jež jsou pravidlem vypouklé. Na plochách osmistěn- ných 

pozorovali lze mnohdy trojstranné, na krychlových 

čtverstranné prohlubinky.“ 

 

Zdroj: 

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných 

vědomostí. V Praze: J. Otto, 1893. sv. 7, s. 460. Dostupné 

také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:781287b0-

0a06-11e5-ae7e-001018b5eb5c 

Wikipedie 

„Diamant je téměř nejtvrdší známý přírodní minerál 

(nerost)[pozn. 1] a jedna z nejtvrdších látek vůbec (tvrdší 

jsou např. fullerit, romboedrická modifikace diamantu či 

nanokrystalická forma diamantu – ADNR).[pozn. 2] Jedná se 

o krystalickou formu uhlíku C. Tvoří hlavně jednotlivé 

krystaly oktaedrického, dodekaedrického nebo krychlového 

vzhledu, typický je vypouklý a vzácně až kulovitý tvar 

krystalů. Diamanty často tvoří srostlice krystalů. Pro použití 

ve šperku je nejoblíbenější výbrus nazývaný briliant.“ 

 

 

 

Zdroj:  

Přispěvatelé Wikipedie, Diamant [online], Wikipedie: 

Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 

23. 07. 2021, 22:16 UTC, [citováno 15. 09. 2021] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamant&oldi

d=20237032> 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamant&oldid=20237032
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diamant&oldid=20237032


 

 

 

 

  

„Advokát. Hospodářský rozvoj států podmiňuje složitější poměry právní; znalost 

předpisů poměr}' tyto pořádajících stane se údělem příslušníků zvláštního povolání, 

ježto nelze více vyhledávali právní radu a pomoc v kruhu rodiny, cechu, obce aneb 

stavu. „ 

 

Zdroj: odkaz: 

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 

1888. sv. 1, s. 242. Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:1b802b50-05a7-11e5-95ff-5ef3fc9bb22f 

 

 

  

„Advokát je svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným 

poskytováním právních služeb, a to zpravidla za úplatu. Poskytováním 

právních služeb se pak rozumí zejména zastupování v řízení 

před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, 

poskytování právních rad, sepisování listin a zpracovávání právních 

rozborů.“ 

 

Zdroj - odkaz: 

 Přispěvatelé Wikipedie, Advokát [online], Wikipedie: Otevřená 

encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 31. 01. 2021, 17:37 UTC, 

[citováno 15. 09. 2021] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Advok%C3%A1t&oldid=1942652

7> 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Advok%C3%A1t&oldid=19426527
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Advok%C3%A1t&oldid=19426527


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ottův slovník naučný 

„Cabatuan město na ostrově Panay (Filipíny), v 

prov. iloilské, nad ř. Tiguinem, nebezpečným pro 

množství krokodilův a velké povodně. Založeno r. 

1732, má asi 23.000 ob., zabývajících se hlavně 

pěstováním rýže a vý robou oleje kakaového.“ 

 

ZDROJ: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných 

vědomostí. V Praze: J. Otto. s. 5. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:5395a850-07da-11e5-8ce5-005056825209 

Wikipedie 

„Cabatuan, oficiálně obec Cabatuan, je obec 

druhé třídy v provincii Iloilo na Filipínách. Podle 

sčítání lidu 2020 zde žije 61 110 lidí. Je to 

převážně zemědělství s 8 251,18 ha zemědělské 

půdy. Některé plodiny se hojně produkují, včetně 

rýže, kukuřice, sladkých brambor, tara a 

manioku.“ 

ZDROJ: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?search=Ca

batuan&title=Speci%C3%A1ln%C3%AD:Hled%C3

%A1n%C3%AD&go=J%C3%ADt+na&ns0=1&ns100=

1&ns102=1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ottův slovník 

„Disjunkce (lat. disjunctio), rozpojení, rozluka, rozloučenost, 

odchylka, v logice po měr protivy mezi pojmy vůbec. — Disjunktiv 

ními čili rozlučnými šlovou pojmy, které se navzájem vylučují, ale v 

rozsahu třetího (vyššího) pojmu sobě souřaděny jsou, na př. živo čich 

a bylina, obsažené v rozsahu organismu (živoka). Soud disjunktivní 

čili rozlučovací obsahuje rozluku buď v podmětu nebo v přísudku, 

např.: Organismus jest buď živočich nebo bylina. Závěr rozlučovací 

po vstane, když se к soudu takovému jakožto к návěsti svrchní připojí 

výpověď o jednom členu rozluky jakožto návěst zpodní, čímž o členu 

druhém rozhodnouti lze, dle vzorce A jest buď B nebo C A není C, 

tedy A jest B. Příklad; Organismus jest buď živočich nebo bylina; 

tento organismus není bylina, tedy; tento organismus jest živočich.“ 

 

Zdroj: 

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných 

vědomostí. V Praze: J. Otto, 1893. sv. 7, s. 604. Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:bf537f30-0a06-

11e5-ae7e-001018b5eb5c 

Wikipedie 

„Disjunkce znamená odloučení, rozdělení, odloučené oblasti, 

sloučení oblastí, logický součet výroků, množinových prvků 

zařazených do jedné skupiny celku. Oblasti se mohou překrývat. 

Pojem se používá např. ve fytogeografii. Je používán v genetice – 

disjunkce chromosomů. S disjunkcí se setkáváme také v elektronice u 

logických obvodů, hradel či psychologii.“ 

 

 

 

 

Zdroj: 

Přispěvatelé Wikipedie, Disjunkce [online], Wikipedie: Otevřená 

encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 13. 07. 2021, 04:21 UTC, 

[citováno 15. 09. 2021] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Disjunkce&oldid=20151

005> 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Disjunkce&oldid=20151005
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Disjunkce&oldid=20151005


 

 

  

Ottův slovník 

 

„Denier (franc, denar), jednotka váhy při stupně jemnosti hedvábí. 
Ve Francii se za jednotku 1 d. =z i - 275 g, v Pie- rzSi g" a v Miláně 
Г224 g.“  

 
 

Zdroj: 
Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných 
vědomostí. V Praze: J. Otto, 1893. sv. 7, s. 297. Dostupné také z: 
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:4887a980-0a06-
11e5-ae7e-001018b5eb5c 

 

 

Wikipedie 

 

„Denier byla francouzská mince, která vznikla a začala platit za 

vlády Karla Velikého společně s vlastním účetním systémem.“ 

 

Zdroj: 

Přispěvatelé Wikipedie, Denier [online], Wikipedie: Otevřená 

encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 14. 01. 2021, 09:40 UTC, 

[citováno 15. 09. 2021] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Denier&oldid=19355372

> 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Denier&oldid=19355372
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Denier&oldid=19355372


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wikipedie 

Wikipedie postrádá článek dělostřelectví 

Ottův slovník 

„Dělostřelectví, soubor veškeré vědy a umění, všech zařízení, 

řádů apod. vztahujících se к dělostřelectvu a ke hrubé střelbě 

dělostřelectvem obstarávané“ 
 

Zdroj 

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných 

vědomostí. V Praze: J. Otto, 1893. sv. 7, s. 258. Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:3c464d70-0a06-

11e5-ae7e-001018b5eb5c 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ottův slovník 

„Dingle [díngl], přístavní město v irském hrabství kerryském na 

jihozápadě ostrova, na sev. břehu široké zátoky »Dingle Bay«, 

staro bylého rázu, má 1833 ob. (1881), plátennictví, rybářství, 

vývoz obilí a másla do Liverpoolu; v XVII. stel. provozovalo veliký 

obchod se suknem a tkaninami zvláště na poloostrov.“ 

Zdroj: 

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných 

vědomostí. V Praze: J. Otto, 1893. sv. 7, s. 556. Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:9f29b3a0-0a06-

11e5-ae7e-001018b5eb5c 

Wikipedie 

„Poloostrov Dingle neboli Corca Dhuibhne je jihozápadní 

výběžek Irska, ležící v hrabství Kerry. Je dlouhý 50 km a má 

výrazně protáhlý tvar. Na jihu je oddělen zálivem Dingle Bay od 

sousedního poloostrova Iveragh. Dingle je převážně hornatý 

(nejvyšším bodem je Mount Brandon s 951 m n. m.), pobřeží je 

členité a je lemováno pitoreskními útesy. Mys Dunmore Head je 

nejzápadnějším bodem Irska, dále na západ leží pouze 

neobydlené souostroví Basket Islands. O obci Dún Chaoin se 

říká, že její sousední farností je Amerika.“ 

Zdroj: 

Přispěvatelé Wikipedie, Dingle (poloostrov) [online], Wikipedie: 

Otevřená encyklopedie, c2017, Datum poslední revize 

22. 02. 2017, 16:55 UTC, [citováno 15. 09. 2021] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dingle_(poloostro

v)&oldid=14726413> 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dingle_(poloostrov)&oldid=14726413
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dingle_(poloostrov)&oldid=14726413


 

 

Ottův slovník 

 

„Ottův slovník 

 

„ 

 

 

Ottův slovník 

„Kartel (franc, cartel, od carte, spis) byl původně název zápasního 

pořádku při turnajích. Později se tak nazývalo písemné vyzvání к 

souboji.“ 

 

 

Zdroj 

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 

V Praze: J. Otto, 1899. sv. 14, s. [1]. Dostupné také z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:32dd4e30-05b2-11e5-

95ff-5ef3fc9bb22f 

Wikipedia 

„Kartel je forma obchodní dohody mezi soutěžiteli, která 

narušuje hospodářskou soutěž. Cílem kartelu je omezení, nebo 
vyloučení konkurence a maximalizace zisku celého odvětví. V České 
republice jsou tyto dohody zakázané a neplatné, pokud zvláštní zákon 
nestanoví jinak nebo pokud výjimku z takového zákazu nepovolí Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže.“ 

 

Zdroj 

Přispěvatelé Wikipedie, Kartel [online], Wikipedie: Otevřená 
encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 22. 07. 2021, 13:54 UTC, 
[citováno 15. 09. 2021] 
<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kartel&oldid=20225132> 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kartel&oldid=20225132

