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Vícečlenná kompozita v SSJČ
Komponenty podle původu
SSJČ zahrnuje poměrně velké množství kompozit. Kromě složených slov 
vykládá v samostatných heslech také jejich podslovní části (komponenty). 
Prvních členů složených slov najdeme ve slovníku přes 800, zadních členů 
je téměř 100. Téměř dvě třetiny materiálu tvoří členy domácího původu, 
zbytek jsou přejaté komponenty. Cizí slovní základy pocházejí z latiny 
nebo řečtiny a jsou součástí terminologie různých oborů, takže i slova 
obsahující tyto členy náleží z velké části do vrstvy termínů. Většinou se 
přitom jedná o kompozita se všemi členy cizího původu, hybridní složeniny 
se objevují méně. Vzhledem k úzké oblasti jejich užití se s nimi v běžné 
slovní zásobě prakticky nesetkáme. Také mezi kompozity s domácími 
členy najdeme mnoho slov, která nejsou ve slovní zásobě běžná. Příčinou 
je pravděpodobně jejich zastaralost. Ta většinou spočívá v zastaralosti 
samotných podslovních komponentů, resp. slov, od kterých byly odvozeny. 
Zvlášť nápadné je to u předních členů adjektivního charakteru, jejichž 
stylové hodnocení se přenáší na celé kompozitum (blaho-, darmo-, hojno-, 
libo-, sivo-, snivo-, širo-, trpko- ad.).

Rekompozita cizího původu
Cizí komponenty mají větší podíl na tvorbě rekompozit a dalších 
vícečlenných kompozit než členy domácí. Poměr přejatých a domácích 
komponentů je přibližně 46:19, poměr kompozit utvořených pomocí těchto 
členů je asi 280:70. Také u druhých částí složených slov převažují přejaté 
komponenty nad domácími. Kompozita utvořená pomocí přejatých členů 
patří výhradně do vrstvy odborných slov. Jedná se zpravidla o trojčlenná 
kompozita, kdy do procesu jejich tvoření vstupuje na pravé straně složená 
onomaziologická báze a na levé straně jednoduchý onomaziologický 
příznak. Např. kompozitum fotografie je v našem materiálu doplněno 
o celkem 6 různých prefixoidů, od kompozita biologie máme celkem 8 
dalších rekompozit atd. Příkladem jiného typu vícečlenného kompozita 
je slovo otorhinolaryngologie, které vzniká koordinačním spojením tří 
komponentů, které spolu nabývají funkce jednoho složeného prefixoidu 
oto+rhino+laryngo–logie (typický příklad, kdy se nejedná o opakovanou 
kompozici). Pokud jde o aktivitu, nejvíce zastoupeny jsou běžné 
komponenty rozšířené i mimo vědeckou oblast. Mnohé z nich mají 
potenciál k aktivnímu tvoření kompozit v rámci českého slovotvorného 
systému a spojují se i s domácími základy (elektro-, foto-, mikro-, radio-, 
stereo-). Časté jsou případy, kdy máme např. k názvu vědeckého oboru 
utvořena kompozita pojmenovávající příslušného vědce a odvozené 
adjektivum, příp. adverbium. Vznikají tak celé řady slov, jejichž složení 
se v našem lexikálním materiálu opakuje vícekrát (toponomastika, 
toponomastik, toponomastický; paleontologie, paleontolog, paleontoložka, 
paleontologický, paleontologicky).

Rekompozita domácího původu
Jak již bylo zmíněno, rekompozit s výhradně domácími členy je v SSJČ 
zachyceno méně. Příklady není snadné rozdělit do kategorií, které by 
vykazovaly společné charakteristiky. Významové vztahy mezi komponenty 
nejsou příliš časté, spíše se zdá, že konkrétní kompozita představují 
izolované lexikální jednotky. Prefixoidy podílející se na vzniku těchto 
složenin mají většinou adjektivní charakter (př. černo-, malo-, rovno-, 
rychlo-, staro-, velko-, vysoko-) a také příslušná vícečlenná kompozita bývají 
ponejvíce adjektivní. Substantiv se vyskytuje méně, zpravidla utvořená 
pomocí produktivnějších komponentů. Adverbia bývají derivována od 
adjektiv a slovesa nemáme zachycena vůbec.

Vícečlenná kompozita v SN1 a SN2

Analýza vícečlenných kompozit ve Slovnících neologizmů ukazuje mnoho 
tendencí typických pro neologismy obecně. Z hlediska původu daných 
podslovních jednotek zjišťujeme, že nerovnoměrnost v zastoupení 
domácích a přejatých komponentů se zde ještě více prohlubuje. Tato 
disproporce se posléze projevuje i v jejich produktivitě. Předních 
komponentů cizího původu zaznamenávají slovníky oproti domácím 
členům více než trojnásobek. V souvislosti s tím vyvstává jeden důležitý 
fakt, a to je rozšíření repertoáru jazyků, ze kterých dané komponenty 
pocházejí.

Rekompozita cizího původu
Většinu přejatých podslovních částí představují řecké a latinské komponenty. 
Částečně se opakují prefixoidy ze SSJČ (auto-, foto-, geo-, mikro-, tele-; 
anti-, radio-, super-) a k nim se přidávají další členy (dia-, eko-, chrono-, 
mega-, porno-, techno-; akva-, euro-, kvazi-, mini-,  post-, video-). Mnohé 
z nich se vyskytují pouze v ojedinělých příkladech, vytváří okazionalismy,  
jiné zase i běžně užívaná rekompozita a odborné pojmy. Obvykle se jedná 
o slova složená výhradně z komponentů cizího původu, avšak najdeme 
mezi nimi i mnoho hybridních složenin. Pokud jde o slovní druhy, hojně 
jsou zastoupena substantiva a adjektiva. Dalším jazykem, který je v procesu 
tvoření vícečlenných kompozit stále významnější, je angličtina. Repertoár 
anglických komponentů je bohatý, avšak jen u malého množství členů 
lze vysledovat zvláštní potenciál při tvoření vícečlenných kompozit. Na 
vzniku vícečlenných kompozit obsažených v SN1 a SN2 se podílejí také 
komponenty francouzského, německého a španělského původu. Jejich 
počet není velký, v zásadě se jedná o ojedinělé případy, avšak frekvence 
některých z nich může být značná (šéfekonom, monstrsupermarket, 
naziskinhead, galafotbal a galahitparáda).

Rekompozita domácího původu
Repertoár domácích členů tvoří komponenty adjektivního charakteru 
(celo-, polo-, územně-, vele-, vzdoro-), členy předložkové (pro-, proti-), 
komponenty jiného původu (hurá-, také-, taky-) a nakonec složené členy 
(jakoby-, rádoby-). Nejproduktivnějšími jsou proti- a rádoby-, ostatní se 
podílejí jen na vzniku jednoho nebo dvou vícečlenných kompozit. Většina 
příkladů z této oblasti představuje hybridní kompozita, v nichž má přední 
člen domácí charakter. Je to typické např. pro prefixální komponenty, 
pomocí nichž nezřídka vznikají synonymní dvojice složených slov 
(proekologický, protiekologicky, prohomeopatický, protihomeopatický).

Závěr
Vícečlenná kompozita v SSJČ jsou obvykle součástí terminologie různých vědeckých oborů. Přestože nepatří do centra slovní zásoby, nejedná se o kompozita vytvořená náhodně, nebo o ojediněle užívané 
jednotky. Podslovní komponenty mají tendenci spojovat se výhradně s členy stejného původu, čímž vytvářejí dva oddělené světy a jen v málo případech dochází k jejich prolínání. Vícečlenná kompozita v 
SSJČ působí jako celek kompaktně a vytvářejí logickou strukturu významů a významových vztahů. 
Repertoár komponentů v SN1 a SN2, jejich funkce, stylové příznaky a aktivní podíl na tvoření slov se ve srovnání se SSJČ nápadně změnily. Do běžného jazyka se dostává více přejatých komponentů z 
dalších jazyků, které převažují nad členy domácími a jejichž slovotvorná aktivita je vysoká. Mnohé z těchto nových prvků se ještě neustálily, typický je pro ně zatím podíl na vytváření okazionalismů. Spolu 
s tím vystupuje do popředí častá expresivita takto utvořených lexikálních jednotek. Spojovatelnost internacionálních i domácích členů se pak neomezuje na jednotky stejného původu, mnohem častěji 
zaznamenáváme hybridní složeniny různých typů. Přejaté prefixoidní komponenty nepatří výhradně do oblasti terminologie vědeckých oborů, jejich pole působnosti se stále více přesouvá do oblasti 
běžného užití jazyka. Také významové vztahy mezi komponenty domácími a přejatými jsou častější, než tomu bylo u příkladů ze SSJČ. Všechny tyto poznatky jsou založeny výhradně na analýze materiálu 
ze slovníku Nová slova v češtine. Slovník neologizmů 1, 2 a bude potřeba je dále ověřit a korigovat podle nových materiálových zdrojů lexikální zásoby češtiny. Především u relativně nových slovotvorných 
komponentů zatím nemůžeme odhadnout budoucí vývoj z hlediska jejich produktivity a frekvence, ani vývoj jejich pozice v českém slovotvorném systému.
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Úvod
Cílem příspěvku je popis vícečlenných kompozit obsažených ve dvou velkých českých lexikografických příručkách, Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) a slovníku Nová slova v čestině Slovník 
neologizmů 1 a 2 (SN1 a SN2). Záměrně vybíráme díla, mezi nimiž je velké časové rozpětí, abychom poukázali na změny, které se udály v průběhu několika posledních desetiletí a které jsou charakteristické 
nejen pro kompozita, ale pro českou slovní zásobu obecně. Složenými slovy v češtině se v poslední době zabývalo mnoho autorů, problematiku vícečlenných kompozit však podrobněji popsanou nemáme. 
Z materiálu, na kterém byla provedena naše analýza, je však zřejmé, že otázka vícečlenných kompozit je v rámci současné české slovní zásoby relevantní.

K terminologii
V kontextu vícečlenných kompozit se můžeme setkat s několika termíny, které však podle našeho názoru nejsou používány zcela přesně. I. Bozděchová (Tvoření slov skládáním, 1994) zavádí pojem 
sekundární kompozice, pod který zahrnuje všechny případy tvoření více než dvoučlenných kompozit. V Encyklopedickém slovníku češtiny (2002) se tento proces označuje také jako opakované skládání nebo 
rekompozice. Uvedenými pojmy lze bezpochyby popsat takový slovotvorný proces, ve kterém jako přední nebo zadní člen (onomaziologický příznak či onomaziologická báze) vystupuje již složené slovo 
(čtyřbarvo+tisk, velko+pivovar). Avšak pro vznik koordinačních kompozit, složených např. ze tří souřadně spojených onomaziologických bází, tento pojem nevyhovuje. Nejedná se zde totiž o vícestupňový 
proces: všechny složky onomaziologické struktury vstupují do vzájemného vztahu současně. Podobně termín, kterým se označují takto vzniklé lexikální jednotky, tedy rekompozita, bude podle našeho 
názoru vhodné používat pouze u některých typů vícečlenných kompozit. Pro koordinační kompozita tedy zůstává jako nejvhodnější běžný pojem kompozitum, resp. námi používaný termín vícečlenné 
kompozitum.
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