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Cizí první komponenty sloûených slov

z pohledu sémantiky

Charakteristickým znakem dynamiky souèasné slovní zásoby je
nárùst sloûených slov s prvním komponentem cizího pùvodu. Neolo-
gický slovník Nová slova v èeštinì (1998) uvádí aû 27,29% kompozit.
Vìtšina z nich se skládá ze dvou cizích koøenných morfémù nebo
z jednoho cizího koøenného morfému. Mezi uvádìnými 76 heslovými
koøennými morfémy je aû 57 morfémù cizího pùvodu (tj. 75%). Navíc
tyto pøejaté koøenné morfémy tvoøí v neologickém slovníku nejpoèet-
nìjší skupiny, dosahují èasto nìkolika desítek kompozit (srov. napø.
Lotko 2002, s. 7–21, s odkazem na další literaturu).

Pøíèinou tak velkého nárùstu sloûených pojmenování v souèasné
slovní zásobì jsou podle našeho názoru silné internacionalizaèní ten-
dence (v souèasnosti daleko pøevaûující nad tendencemi nacionalizaè-
ními), výrazná snaha uûivatelù jazyka a ekonomii jazykového vyjad-
øování, flexibilnìjší charakter sloûenin oproti motivujícím slovním
spojením, vìtší míra explicitnosti sloûenin ve srovnání s odvozenými
slovy (pro odborný styl proto pøedstavují kompozita výhodné a funk-
èní pojmenovávací jednotky). Mnoho prvních komponentù sloûených
slov cizího pùvodu vykazuje relativnì širokou spojitelnost s druhými
(domácími) slovotvornými základy (napø. super-, mini-, pseudo-, kva-

zi-, ex-, mega-, mikro-, makro- aj.) a vytváøejí tak otevøené slovotvor-
né øady, které mohou být realizovány v souladu s rùznými pojmenova-
cími potøebami (srov. podrobnìji: Lotko 2002).

Sloûenými hybridními substantivy (s prvním komponentem cizího
pùvodu) z pohledu slohových pøíznakù a expresivity jsme se na
stránkách našeho èasopisu uû zabývali (srov. Mitter 2003). Cílem
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našeho pøíspìvku je zachycení dynamiky významové stránky nìkte-
rých starších i novì pøejatých komponentù cizího pùvodu v souèasné
slovní zásobì. Excerpcí výkladových slovníkù souèasného jazyka
(obou vydání Slovníku spisovného jazyka èeského i obou vydání
Slovníku spisovné èeštiny pro školu a veøejnost), výše uvedeného
slovníku neologizmù, Akademického slovníku cizích slov a textù sou-
èasné psané publicistiky jsme získali materiál pro náš pøíspìvek .

První komponenty sloûených slov mají èasto polysémní charakter,
pøièemû jejich polysémie pøechází v mnohých pøípadech jiû k homo-
nymii, nebo� souvislost jednotlivých významù je pro bìûného uûiva-
tele jazyka povìtšinì zastøená.

Nejbìûnìjším pøíkladem homonymie z rozpadlé polysémie jsou
napø. èleny auto-, foto-, radio- atd. Komponent auto- mùûe ve sloûe-
ných slovech vyjadøovat význam ‘sám’, sebe-‘vlastní’ (napø. autopro-

tilátka, autoštìp), jednak významy, které se právì na pøedchozím výz-
namu zakládaly, a to ‘automobil, automobilový’ (autosedaèka, auto-

souèástka) a ‘automatický’(autoladìní). Pùvodní význam komponen-
tu auto- se stal motivací pro významy další. Takováto souvislost však
nemusí být bìûnému (lingvisticky neškolenému) uûivateli jazyka zøej-
má, proto je lépe èlen auto- povaûovat jiû za homonymní. Uvedený
pøístup má oprávnìní i s ohledem na jazykovou diachronii. I pùvodnì
spolu úzce související významy se bìhem vývoje slovní zásoby mohly
od sebe ponìkud vzdálit. Podobná souvislost mezi jednotlivými výz-
namy èlenu se vyskytuje napø. u foto-. Komponent foto- mùûe mít ve
sloûeninách významy: ‘svìtlo, svìtelný’ (fotosazba polygr., fotosáze-

ní polygr.), ‘fotoelektrický’ (fotobuòka eltech., fotoèlánek eltech.),
‘fotografie, fotografický’ (slangové výrazy fotokniha, fotoobchod).
Mezi jednotlivými významy èlenu foto-, který jiû v souèasném jazyce
smìøuje k homonymii, existuje etymologická souvislost. Homonymií
èlenù cizího pùvodu v hybridních kompozitech se zabývala napø.

O. Martincová ve své monografii Problematika neologismù v souèas-

né slovní zásobì (1983). Autorka v ní povaûuje èleny jako auto-, elek-

tro-, foto-, radio- apod. za homonymní (Martincová 1983, s. 121–129).
Zajímavým pøípadem jsou dnes jiû homonymní èleny cyklo-, dis-

ko-. Komponent cyklo- mùûe mít ve sloûeninách jednak význam po-
cházející z øeètiny ‘cyklus, cyklický’ (cyklogram, cyklopropan) a jed-
nak význam – který se zformoval na základì slov utvoøených ve
francouzštinì – ‘cyklista, cyklistika, cyklistický’ (cykloprojedna, cyk-

lostezka). Tento nový význam èlenu cyklo- vznikl tedy aû ve fran-
couzštinì, jeho pùvod se však odvozuje od pùvodního významu èlenu
cyklo- v øeètinì, nebo� ten se stal motivací pro druhý význam. Podob-
nì je tomu u èlenu disko-. Tento èlen pochází rovnìû z øeètiny a byl
motivací pro vznik slov diskotéka, diskotékový, která se utvoøila
rovnìû ve francouzštinì, srov. výrazy diskoodìv, diskopøehlídka apod.
Novì se komponentu homo- zaèíná uûívat ve významu ‘homose-
xualita, homosexuální’ (homomanûelství pøíl.). Zcela analogické je
uûití èlenu hetero- ve významu ‘heterosexualita, heterosexuální’ (he-

terosvazek pøíl.) a èlenu bi- ve významu ‘bisexualita, bisexuální’ (bi-

vztahy pøíl.). Oproti pøedchozím výkladovým slovníkùm (SSJÈ, SSÈ)
se novì uûívá èlenu bio- ve významech: ‘biologicky èistý, pøírodní’,
(bionápoj, biopotravina), ‘biometeorologický’ (biopøedpovìï, bio-

zátìû), ‘bioenergetický’ (biopole), ‘biogenní’ (bioprvky biochem.),
‘biostratigrafický’ (biohorizont), ‘biotronický’ (biolampa), ‘bioelek-
trický’ (biopotenciál med.). Podobnì jsou novìjší významy èlenu
dia-: ‘diabetický, vhodný pro diabetiky’ (diapivo, diavýrobek), ‘dieta,
dietický’ (diakoutek, diaokénko). Oba nové významy se v nìkterých
sloûeninách mohou prolínat, srov. výše diakoutek, diaokénko nebo
dianápoj, diapotraviny apod. Rovnìû komponent termo- se uplatòuje
ve významech ‘termocitlivý’ (termopapír) a ‘termometrický’ (termo-

kolor).
V nových významech se uplatòují také adjektivnì-adverbiální kom-

ponent makro- a pùvodnì numerální èlen mono-. Komponent mak- ro-

se objevuje novì ve významech ‘makro’ (makroinstrukce), ‘mak-
roekonomický’(makroregulace), èlen mono- zase ve významech ‘mo-
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nochromatický’ (monodisplej), ‘monofonní’ (monoverze). U kompo-
nentu euro- se v souvislosti se vznikem a zavedením eura jako mìnové
jednotky v nìkterých zemích EU vyvinul i význam ‘týkající se eura’,
srov. eurodesetník, eurodrobné, jednoeuro, dvoueuro, pìtieuro, tento
komponent mùûe tedy v novém významu plnit funkci prvního i dru-
hého komponentu sloûených slov. Novì se utvoøil èlen demo- ve výz-
namu ‘pøedvádìní, pøedvádìcí’na pozadí lat. slova dÂmÜnstrªre ‘uka-
zovat, dokazovat’, srov. slangové výrazy demonahrávka, demosklad-

ba. Zcela jiného pùvodu je komponent demo- ve významu ‘lid, lidový’
(srov. výrazy jako demografie). Tento význam se zakládá na øec. slovì
dÂmos ‘lid’. V pøípadì komponentu demo- lze uvaûovat o jeho homo-
nymii. Rovnìû novì se zformoval amorfematický komponent opo- ve
významu ‘opozice, opozièní’, srov. sloûeniny opodohoda pøíl., opo-

smlouva pøíl. Vzniká tak humorná asociace s komponentem opo- ve
významu ‘opice’ (srov. výrazy opoèlovìk, lidoop), který v naší slovní
zásobì jiû zdomácnìl.

Mezi homonymní èleny vzniklé z rozpadlé polysémie patøí názvy
nìkterých chemických prvkù, u nichû je motivací vzniku pøíslušného
pojmenování jejich barva. Tímto zpùsobem se utvoøily názvy prvkù
chlor, jod, kyan, arzen, chrom. Tuto skuteènost dosvìdèují i významy
komponentù chloro- ‘zelený’ (chlorofyl), ‘chlor’ (chlorovodík), chro-

mo- ‘barva, barvivo, barevný’ (chromonáhrada), ‘chrom’ (chromoèi-

nìní), kyano- ‘tmavomodrý’ (kyanoplast), ‘kyan’ (kyanovodík,).
U nìkterých èlenù pùvodnì pøedloûko-pøedponového charakteru

jako super-, hyper-, para-, ex- se utvoøily významy, které lze po
stránce slovnìdruhové charakterizovat jako adjektivní, resp. adver-
biální, napø. super- ‘mimoøádný, velký, výjimeèný, skvìlý’(superden,
superstøelec), hyper- ‘velký, nadmìrný’ (hyperpamì�). U morfémù
super-, hyper-, mega- je moûné na pozadí trojic kompozit superob-

chod – hyperobchod – megaobchod, supernabídka – hypernabídka –

meganabídka uvaûovat o utvoøení nového významu, tedy u super-

‘supermarket, týkající se supermarketu’, podobnì u hyper- ‘hyper-
market, týkající se hypermarketu’, u mega- ‘megamarket, týkající se
megamarketu’. Proto lze konstatovat, ûe komponenty super-, hyper-,

mega- jsou do znaèné míry homonymní. Nìkdy se pùvodní pøedpona
stala souèástí nìjakého sloûeného pojmenování, které pak v jiných
sloûeninách, zaloûených na zmínìném sloûeném pojmenování, zastu-
puje jako celek, napø. para- > parašutista, parašutistický (parajednot-

ka, paraseskok) i paraplegie, paraplegický (paradivadlo). Podobný
vývoj mìl i èlen tele- (ø. tele ‘daleko’), srov. tele- ‘televize, televizní’
(telenoviny pøíl., telerada pøíl., expr.), ‘telepatie, telepatický’ (tele-

most) i ‘telekomunikace, telekomunikaèní’(teleprodej, telezákazník).
Mezi prvními èleny jsou i takové, které vznikly podle vlastního

jména, zvláštì podle pøíjmení vìdce, jenû se zaslouûil o rozvoj daného
oboru. Tyto èleny (názvy fyzikálních jednotek) se stávají souèástí
názvù jiných fyzikálních jednotek, napø. ampérvteøina, watthodina

anebo nìkterých dalších pojmenování, srov. galvanomìr, galvanotisk.
Zkrácením názvu èasopisu „Cosmopolitan” vznikl èlen cosmo-, srov.
sloûeniny cosmodívka, cosmoûena aj. Podle názvu èasopisu „Astro”
vznikly i názvy nìkterých jeho rubrik Astrokukátko, Astrotýden.

Jako souèásti názvù fyzikálních jednotek vystupují ve sloûeninách
nìkteré èleny s pùvodním významem adjektivním, resp. adverbiál-
ním, u nichû se vedle tohoto významu vyvinul i význam numerální.
Jedná se o èleny mega-, giga- (srov. jejich významy ‘obrovský, o-
hromný’), které se uplatòují i ve významu ‘milionkrát vìtší, milion
jednotek’ (mega-), resp. ‘miliardtý násobek, miliard jednotek’ (giga-).
Podobnì se i èlen mikro- uplatòuje v numerálním významu ‘milionti-
na jednotky’, avšak oproti èlenùm mega-, giga- nevystupuje mikro-

v numerálním významu v hybridních sloûeninách (srov. megawattho-

dina, gigawatthodina). Pøi tvoøení hybridních sloûenin (ne však jako
souèást názvù fyzikálních jednotek) se uplatòuje v poslední dobì i
komponent nano- ‘miliardtina zákl. fyz. jednotky’, který nemá také
pùvodní význam numerální, srov. ‘malost, trpaslictví’ (Akademický

slovník cizích slov 1995, 519). Tento komponent je doloûen napø.
v hybridních sloûeninách nanoèástice, nanostrojek, nanotrubièky, na-

novìk pøíl.
Novým jevem v souèasném lexiku je vznik expresivního významu

u èlenu turbo-, který se doposud uplatòoval pouze ve slovech termino-
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logického charakteru, v nichû zastupuje význam ‘turbína, turbínový,
rotaèní, víøivý’. Dosvìdèují to sloûeniny turborùst (‘ohromný, pøe-
vratný, rùst’), turbokráva (‘ohromná kráva’). Novì se v našem lexiku
objevují slovnìdruhovì homonymní èleny pøejaté z angliètiny, napø.
play- mùûe pøedstavovat substantivum, adjektivum i verbum (srov.
sloûeninu playlist). Stejného charakteru jsou i èleny sprej- a stop-

(sprejobraz, stopstav), které mohou ve sloûeninách pøedstavovat rov-
nìû substantivum, adjektivum a verbum.

Závìrem lze konstatovat, ûe mnohé pùvodem polysémní èleny
smìøují k homonymii, resp. jsou jiû v souèasném lexiku za homonym-
ní pokládány. Tato skuteènost svìdèí o tendenci k ekonomiènosti
jazykových jednotek, nemusí se totiû tvoøit nìjaká formálnì odlišná
jednotka. Pro jazykový systém je tato tendence výhodná. U nìkterých
èlenù se vyvinuly nové významy, které buï s pùvodním významem
do jisté míry souvisejí, pøesto však – zdá se – tyto významy od sebe jiû
ponìkud vzdálily (napø. výše u cyklo-, disko-, homo-, hetero-), nebo je
jejich vzájemná souvislost tìchto významù jiû zastøená (napø. u kom-
ponentù super- ‘supermarket’, hyper- ‘hypermarket’, mega- ‘mega-
market’ oproti ostatním významùm uvedených èlenù). Pro bìûného
uûivatele jazyka se mùûe rovnìû zdát zastøená souvislost mezi jednot-
livými významy komponentù chloro-, chromo-, kyano-. Ještì více je
zastøený pùvodní význam morfému para- ve sloûeninách s kompo-
nentem para- ve významech ‘parašutista, parašutistický’ a ‘paraple-
gie, paraplegický’. O plné homonymii lze naproti tomu uvaûovat
u èlenù bio-, demo-, dia-, ex-, para-, tele-.

 !"#$%"&$%

 !"#$%&'!( )*+,-.! '&/.'0 )*+,  1  !""# $%&'&( )*&+,-.&/

0 1 2 + 3 * ' 1 4 5 6/ !""! 2"!3435$%$ , #&"46+#$5-7'0 78&9, :,;< => ?/ !@"A!!!/

0 1 2 + 3 * ' 1 4 5 6/ !""B 8,+9$-. )*+, )!*7#7-.% $%&'&( 6CD/

E 1 F G 1 H/ I@@@ :+ +#0"*35$ "-"*(/" -$+*+;&)%< , )+3=")-> =$?@&-AB J.K(L C@3#&"

/ D&*+*+;&& )E+F&"G)!&$5 +D&"6+F"-$ 46+D$)+6 8H IH J6E+K M%&GNO ?/ !P=A!>!/

E 1 F G 1 H/ I@@I J -A!@$6('0 ,(,+5+,('0 @$-#$-'.'0 , )+3=")-> )*+,-. /7)+LA

" 5$5&'0 49.=&-7'0 Q-" %"@$6&7*3 =$?@&-MN )*+,$-?@&-M " 4+*?@&-MR 7DFS+.&

DT&4.*&< C U?F%&4& ?/ =AI!/

V & % F . K * 1 4 5 U/ !"WP O6+L*$%"@&!" -$+*+;&)%< , )+3=")-> =$?@&-A $%&'&( XM/

V & % F . K * 1 4 5 U/ D & 4 . * G Y 8/ !"W= PML6&#-. )*+," " -A!@$6> +L$'-> +@7/!M

-$+*+;&$ 7DT141 & ?T14,K1?F< >W ?/ !I>A!P"/

V & % F . K * 1 4 5 U/ & G1T/ !""W 2+,7 )*+," , =$?@&-A/ C*+,-.! -$+*+;&/%< $%&'&(

)*&+,-.&/

V . F F , % $/ I@@P PML6&#-. !+%4+/&@" , )+3=")-> =$?@&-A / 0*$#&)!" )*+0+,('0

49./-"!< " $Q46$)&,&@M 701',-.?FZG&< 666 ;/ > ?/ PI!API=/

R*3,-&'$ =$?@&-M Q!R !"WB $%&'& )*&+,-.&/

[ , \ 2 , G ]/ I@@! S$)!( $@M%+*+;&'!( )*+,-.! $%&'&( E,+&/

C*+,-.! )4&)+,-> =$?@&-M 46+ ?!+*3 " ,$9$5-+)@ !""> I/ 4Z+/ $%&'&( )*&+,-.&/

C*+,-.! )4&)+,->0+ 5"/M!" =$)!>0+ !"W" I/ 4Z+/ $%&'&( )*&+,-.&/

^ - _ + 1 4 5 $/ I@@@ T,"-@&D&!"=-A1&-@$-/&D&!"=-. ,(/-"%M 46$D&Q+&#< U-" %"@$6&7*3

)+3=")-> =$?@&-MV 7]&2ZG143+K` &GFS&T.FZ< aaaC66 24T59FK_ ;_?T1 ?/ W=A"#/

b . * ' 5 c/ I@@! 2A!@$6> @$-#$-'$ , -+,> *$Q&!7*-. /7)+LAH 2" /7!*"#A )6+,-7-.

#,+3 =")+,('0 ,6)@$, -+,>0+ *$Q&!" 7]&2ZG143+K` &GFS&T.FZ< aaaC666 

;_?T1 P ?/ WIAWB/

202201


