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Hybridní kompozita v souèasné èeštinì

z hlediska slohových pøíznakù a expresivity

Hybridní kompozita v souèasné slovní zásobì poskytují mnoho
podnìtù k úvahám o jejich slohové platnosti a expresivitì. Náš mate-
riál byl získán excerpcí výkladových a speciálních jazykových slovní-
kù, dále monografií a statí v odborném tisku (viz Literatura) a v nepo-
slední øadì excerpcí textù souèasné psané publicistiky z let 2000–
–2001 . Zamìøili jsme se pøitom na hybridní kompozita s prvním ko-
mponentem cizího pùvodu.! Pøíèinou tak velkého nárùstu hybridních
kompozit s prvním èlenem cizího pùvodu je podle našeho názoru sna-
ha o ekonomii vyjmenování, vliv cizích jazykù a také flexibilnìjší
charakter sloûenin v rámci vìty. Od sloûenin lze totiû snáze derivovat
neû od fundujících slovních spojení, coû vyhovuje lépe typologické-
mu profilu èeštiny.

Pojem slohový pøíznak zde chápeme ponìkud šíøeji, neû je rámec
spisovné normy. V jeho rámci lze slohové pøíznaky seøadit na ose

archaiènost–kniûnost–slohová neutrálnost–hovorovost. K nim ještì
pøipojujeme èlenìní jazykových prostøedkù, které stojí mimo rámec
spisovné normy, na obecnìèeské (resp. interdialektové), dialektové,
profesní, slangové. Nevyèleòujeme jako zvláštní skupinu dialektismy,
regionalismy a také argotismy, nebo� ty nejsou pro náš analyzovaný
materiál relevantní.

Z analyzovaného materiálu hybridních sloûenin (pøibliûnì 1500
výrazù) vyplývá, ûe témìø 60% výrazù jsou odborné termíny. Do toho-
to poètu nejsou pochopitelnì zahrnuty výrazy slangového charakteru,
u nichû slovník uvádí pouze tuto slohovou charakteristiku. Hranice
mezi odborným termínem a slangovým pojmenováním je však mnoh-
dy velmi neostrá, proces terminologizace pùvodem slangových výra-
zù probíhá pouze individuálnì a slovníky nemohou pøirozenì tento
proces aktuálnì reflektovat, srov. napø. sloûeninu autostìraèe. Jde
o výraz slangový nebo uû o odborný termín? Z tohoto dùvodu není
moûné napø. vìtšinu sloûenin s prvním èlenem auto- (ve významu
‘automobil, automobilový’) z hlediska pøíslušnosti k útvarùm (polo-
útvarùm) národního jazyka jednoznaènì klasifikovat.

Nejvíce hybridních kompozit (odborných termínù) se uplatòuje
v oboru elektrotechnika. Tato skuteènost je dána velkou produktivitou
komponentù elektro-: elektrobuben, elektroocel, elektroléèba, elek-

trovodiè, elektromìr, elektroodluèovaè, elektroryt, elektrovod; video-:
videopáska, videopøehrávaè, videozáznam. V této oblasti mùûeme ta-
ké nalézt pravdìpodobnì nejvìtší poèet slangových hybridních sloûe-
nin, a to s prvním èlenem radio- ve významu ‘rádio, rozhlas; radio-
technický’: radiobudík", radiohodiny, radioprùmysl, radiopøehrávaè,#

radiosouèástka; stereo- ve významu ‘stereofonní’: stereodeska, ste-

reokotouèek, stereopohádka, stereopohlednice, stereopøenoska; gra-

mo- ve významu ‘gramofon, gramofonový’ gramodeska, gramojehla,
gramomìniè, gramoobchod, gramopøenoska, gramoskøíò; audio-:
audionahrávka, audionovinky, audioprohlídka, audiopøehrávaè,
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audiopøijímaè, audiosouprava, audioukázka, audiovìû, audiozaøíze-

ní. Rovnìû hojné mnoûství hybridních kompozit náleûí do odvìtví
automobilismu a motorismu, v nichû se uplatòují pøedevším kompo-
nenty auto- ve významu ‘automobil, automobilový’a moto- ve význa-
mu ‘motor, motorový, motocykl’. Vìtšina hybridních kompozit s tì-
mito prvními èleny jsou pùvodnì slangové výrazy, z nichû nìkteré se
terminologizovaly, napø. motorobot (zemìd.), motostøelec (voj.).

Vùbec nejvìtší poèet cizích prvních komponentù se uplatòuje
v oboru chemie. Více neû dvì desítky èlenù spoluutváøí názvy che-
mických slouèenin, pøièemû je to jejich mnohdy jediné vyuûití. Vìt-
šina takovýchto èlenù je proto jinak neproduktivních. K tìmto èlenùm
patøí amino-: aminodusík, aminokyselina, aminomoèovina, aminosku-

pina, aminoazobarviva; chloro-: chlorodusík, chloromravenèan, chlo-

rouhlièitan, chlorovodík; nitro-: nitrobarvivo, nitroskupina, nitroslou-

èenina, nitrotmel; t(h)io-: t(h)iomoèovina, t(h)iosíran, t(h)ioskupina,
t(h)ioslouèenina; azo-: azobarvivo, azoskupina, azoslouèenina; halo-

gen-: halogenkyselina, halogenslouèenina, halogenvodík; keto-: keto-

kyselina, ketolátka, ketoskupina. Komponenty nitrozo- a sulfo- jsou
doloûeny ve spojení se slovotvornými základy -skupina, -slouèenina,
èlen hydroxy- ve spojení se základy -kyselina, -slouèenina, naproti to-
mu èlen jodo- ve spojení se základy -škrob a -vodík. Rovnìû ojedinìle
se spojují se slovotvornými základy domácího pùvodu èleny aceto-:
acetooctan; azoxy-: azoxyslouèenina; hydrát-: hydrátbunièina; me-

thoxy-: methoxyskupina; methyl-: methylrtu�; r(h)odano-: r(h)odano-

vodík; tellur-: tellurvodík. Uvedené výrazy jsou vesmìs odbornými
termíny. Hranice mezi nimi a slangovými výrazy je u kompozit z oblas-
ti chemického názvosloví daleko výraznìjší neû napø. u kompozit
z oblasti automobilismu a motorismu.

Publicistický styl je zastoupen v našem materiálu hybridními slo-
ûeninami, které se do nìj dostaly z oblasti slangu, nebo vznikly jako
publicismy, pøípadnì jako pojmenování pøíleûitostná.. K takovým vý-
razùm patøí pøedevším sloûeniny s prvním èlenem euro- ve významu
‘týkající se Evropy, evropský’: euromìna, eurojazyk, euroobèan,
eurozemì, eurostánek, eurotvorba, eurooblast, euronoviny, euroden,

eurospráva, europoslanec, europracovištì, euroúøedník, euronovináø,
eurovìk (pøíl.), europivo (pøíl.), europárky (pøíl.), eurovepø (pøíl.); eu-

ro- ve významu ‘euro, mìnová jednotka’ eurodesetník, eurodrobné;
narko-: narkotrh, narkoobchod-, narkopeníze, dále nìkterá sloûená

pojmenování s prvním èlenem mikro- ve významu ‘velmi malý’: mik-

rozamyšlení, mikrorozhovor; mini- ve významu ‘velmi malý’: mini-

výstava, miniprùzkum, minipøevrat, ministrana; eko- ve významu
‘ekologie, ekologický’: ekopøíspìvek, ekopomoc, ekoveletrh, ekotrh,
ekoobchod, ekohry, ekoznaèka; pøíleûitostné výrazy: ekovýbava, eko-

výjezd, ekoposudek, ekopitomost (expr.); retro-: retropoøad, retro-

pøíspìvek, retrosnímek, retroudálosti, retroúvod; krimi-: krimipovíd-

ka, krimipøíbìh, krimipoøad, krimizápletka; super-: superstrana (poli-
tická), superúterý (volební v USA), superjestøáb (izraelský politik
A. Šaron); top-: topdívka (pøíl.), toplist (pøíl.), topûena; cosmo- (podle
èasopisu Cosmopolitan): cosmodívka (pøíl.), cosmoûena (pøíl.); tele-

ve významu ‘televize, televizní’: telerada (pøíl.), telemost, teleradní

(pøíl.), televìdec (pøíl.).
Pøedevším ve sportovní publicistice (mohou se uplatnit i mimo tu-

to oblast) se setkáváme se sloûeninami s prvním komponentem profi-:
profihráè, profistáj, profiutkání, profizápas, profizávod; mini-: miniut-

kání, minizápas. Jistý stupeò expresivity je patrný u výrazù s prvním
èlenem super-: superhráè, superstøelec, supertøída, supervýkon a ex-

tra-: extratøída. Sloûeniny supertøída, extratøída a superhvìzda, me-

gahvìzda se uplatòují v umìlecké publicistice (podobnì napø. výrazy
gigaslavnosti, megapodnik) i v bìûné mluvì.

Menší nebo nedostateènou míru kategoriálních vlastností vyjádøe-
ných ve druhém slovotvorném základì pøedstavují potenciální pojme-
nování s prvním komponentem pseudo-: pseudomajetek, pseudo-

péèe, pseudodruûstvo, pseudovlastník, pseudorovnostáø; pseudohod-

nota, pseudopøátelé, pseudotrh, pseudovìdec, pseudovláda, pseudo-

znalec; kvazi-: kvazivìda, kvazináboûenství (trhu), kvazizásada, kva-

ziøešení, kvaziûivot, kvazizastánce, kvazizpravodajství. Mají vesmìs
pøíznak hanlivého hodnocení, i kdyû zvláštì sloûeniny s prvním slovo-
tvorným základem pseudo- ztrácejí nespisovný charakter a stále více
se objevují ve spisovných projevech z oblasti politické publicistiky.
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Další poèetnou skupinu hybridních sloûenin tvoøí výrazy expresiv-
ního charakteru. Expresivitu chápeme v souladu s Encyklopedickým

slovníkem èeštiny (2002) jako pragmatickou sloûku významu výrazo-
vého prostøedku, danou postojem mluvèího. U konkrétních výrazo-
vých prostøedkù se mùûe mluvit o existenci expresivního pøíznaku.
Lexikální výrazový prostøedek vyjadøuje citový, hodnotící a volní
vztah mluvèího ke sdìlované skuteènosti (s. 131). Tyto výrazy, mající
èasto charakter pøíleûitostných pojmenování, se uplatòují pøedevším
v oblasti prostìsdìlovacího stylu. Èást tìchto sloûenin, napø. s prvním
èlenem mini- ve významu ‘velmi malý’: minibaleníèko, miniceníèek,
minièlovíèek, minimistièka, minirybníèek, minipostavièka, minikní-

ûeèka, minikra�asy, miniobchùdek, miniohùnky, minimanûílek, mini-

pøedpokojík; disko- ve významu ‘diskotéka, diskotékový’: diskoná-

øez, diskopanenka (o zpìvaèce Madonnì), diskopaøba, diskorej; eko-

ve významu ‘ekologie, ekologický’: ekopitomost; giga-: gigaslavnos-

ti; lùzo-: lùzovláda; extra-: extratøída; sexy-: sexyhrátky, sexykukadla,
sexpodnik, sexnoviny si podrûuje svùj expresivní charakter. U nìkte-
rých výše uvedených sloûenin je jejich expresivita spoluutváøena slo-
hovým pøíznakem druhého slovotvorného základu, napø. všechny vý-
še uvedené sloûeniny s prvním èlenem mini- mají ve funkci druhého
slovotvorného základu deminutivum s inherentní expresivitou, nebo
i nìkteré jiné expresivní slovotvorné základy jako napø. -paøba, -rej

(diskopaøba, diskorej). Expresivní (a také pøíleûitostný) charakter má
i vìtšina sloûenin s prvním èlenem super- ve významu ‘skvìlý, mimo-
øádný, výjimeèný’, napø. názvy osob superèlovìk, superpodnikatel,
supersvalovec, superhrdina, superchlap, supermuû, superholka, su-

perûena, supervypravìè, supersamec, dále ostatní názvy superbalík,
superkøíûovka, superdáreèek, superden, superkùò, superlék, super-

hraèka, supervýjimka, supermozek (o lidském orgánu), superskupina,
superpoèítaè. Tyto výrazy však mají charakter pøíleûitostných pojme-
nování. Naopak na ústupu je nìkdejší velmi frekventovaný první èlen
expresivních sloûenin arci-. Tvoøení nových hybridních sloûenin
s tímto prvním èlenem je dnes uû ojedinìlé.

Vìtšina sloûenin pùvodnì expresivního charakteru však více èi
ménì smìøuje k hovorovosti. Tím se dostávají mimo oblast prostìsdì-
lovacího stylu a zaèínají se uplatòovat i v oblasti reklamy a publicisti-
ky. K takovým hybridním sloûeninám patøí výrazy s prvním kompo-
nentem super- ve významu ‘skvìlý, mimoøádný, výjimeèný’: super-

cena, sperhvìzda, supertøída, supersleva, supernabídka; maxi: maxi-

vejce, maxilûíce, maxiskládka, maxivýpìstek; monstr-: monstrsoutìû,
monstrpodnik; mega- ve významu ‘velký, obrovský’: megapár, mega-

pøedstavení, megapodnik, megaúspìch, megahvìzda.

Ukázali jsme, ûe hybridní sloûeniny (s prvním èlenem cizího pùvo-
du) se v souèasném jazyce tvoøí nejen pro potøeby slangového, resp.
odborného vyjadøování, ale také v oblasti publicistického a prostìsdì-
lovacího stylu. Èetné sloûeniny vznikající v publicistickém stylu mají
mnohdy charakter pøíleûitostných pojmenování. Mnohé sloûeniny
expresivní, uplatòující se pøedevším v oblasti reklamy a prostìsdìlo-
vacího stylu, naznaèují, ûe tvoøení hybridních sloûenin se v souèasné
èeštinì neomezuje pouze na oblast odborného, resp. slangového vy-
jadøování, ale ûe se tìûištì jejich tvoøení posouvá více do sféry publi-
cistického a prostìsdìlovacího stylu.
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