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VIII. Slova složená/kompozita – principy tvoření a spojování 
 

Latina podobně jako jiné jazyky využívá spojování slov. Tato kompozita přecházela do 

moderních jazyků, např.: aquaductus = aquadukt. Někdy bývá jedna část složeného slova 

řeckého původu, např. klaustrofobie: latinské claudo, ere, clausi, clausum= zavírám se 
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zde spojilo s řeckým slovem fobos = strach. Klaustrofobie je tedy strach z uzavřených 

prostor. 

Nejčastěji bývají původně jednotlivá slova spojována samohláskou –i-. Např.: 

agricola = zemědělec, rolník;, carnifex = kat, septimontium = sedmihoří (název pro sedm 

pahorků v Římě), mediterraneus = středozemní. Může se objevil také spojovací 

samohláska –e – nebo –u-. U složených slov označujících množství je časté –a-. viz DUM 

09. 

Druhá část slova může být vytvořena ze slovesa: 

facio, facere > -fex    pontifex = doslova: dělající mosty 

    -ficus    specificus = zvláštní 

capio, capere > -ceps     parti-ceps = účastný (zčásti) 

caedo, caedere > -cida   homicida = vrah 

fero, ferre > -fer     lucifer = světlonoš 

 Téměř neomezené možnosti představuje participium prézentu aktiva.  

Participium perfekta pasiva v druhé části složeného slova je méně časté:  

potens      omnipotens = všemohoucí 

loquus      suaviloquus = jemně mluvící 

Také může být v druhé části adjektivum:  

plenus > -ples    locuples = bohatý 

 V moderních jazycích se často objevuje  kalkový překlad. Každé slovo/část 

složeného slova se přeloží zvlášť: viz lucifer = světlonoš, aquaductus = vodovod. 

 

 

 

 

Cvičení ad VIII: 

1. Pokus se přeložit; můžeš čerpat z české textbanky: 

Opifex, veneficus, manufactus, princeps, algificus, odorifer, munificus, multipotens, 
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Chladící – kdo plní povinnosti, dobročinný – výrobce – vonný, vůni šířící – beroucí jako  

první –připravující jed – rukama, ručně zhotovený – mohoucí mnoho 

 

2. Z jakých latinských či řeckých slov vznikly: 

Glorifikace, tragikomedie, aquaerobik, semestr*, viadukt, prétor. 

 

3. Odvoď české významy: 

Capricornus, domiseda, suaviloquentia, longaevus, gallicinium, matricida, suicidium, 

aequicolor, iuriscictio, austrifer. 

 

4. Podtrhni pojmy v předcházejících cvičeních, z nichž vznikly  české kalky 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech středních škol. 

Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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