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Stylistická funkce složených substantiv a adjektiv 
v barokním kázání 
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Abstrakt 
Cílem tohoto příspěvku je představit čtenáři bohatost jazyka doby barokní na příkladu kázání 
Antonína Jarolíma Dvořáka z Boru, a to především na použitých složených substantivech 
a adjektivech. V současné době jsou kompozita charakteristická pro oblast odbornou a publi-
cistickou, v barokním jazyce však kompozice nebyla jen prostředkem k pojmenování nových 
skutečností, ale byla využívána i jako prostředek aktualizace. Autor využívá již starších kom-
pozit, tvoří ale i nová pomocí kompozičního i kompozičně-derivačního postupu; mezi nimi 
najdeme slova příznačná pro homiletický diskurs i výrazy s funkcí čistě estetickou. 
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1 Slovotvorný způsob kompozice 

Práce o kompozici se obvykle omezují na synchronní hledisko, diachronních 

prací je podstatně méně. Kromě gramatik z humanistické a barokní doby se kom-
pozity z diachronního aspektu zabývalo jen málo autorů, v poslední době např. 
G. Niggemannová (1986) a především D. Šlosar (1999). Šlosarovu metodiku jsme 
využili při hodnocení substantivních a adjektivních kompozit v barokním kázání.  

J. A. Komenský ve Zprávě a naučení o kazatelství (2013, s. 112) píše, že pokud 
mají lidé ochotně naslouchat kázání a přijmout z něj užitek, musí být nejen jasné, 
ale i půvabné, přičemž půvab spočívá v celém kázání, v pěkné látce, ve zdobných 
slovech, v příjemném hlase, ve vhodných větách a ve vážné gestikulaci. Mezi pro-
středky sloužícími k ozdobení kázání mají své místo i kompozita, která, stejně jako 
ostatní prostředky, měla zvýšit pozornost posluchačů a oslnit je. Josef Vašica 
(1938, s. 243) píše: Panegyriky v době barokní bývaly tvořeny se snahou přijít 
s něčím novým a překvapujícím již volbou látky, udivit smělou alegorisací skuteč-
nosti, vykřísnout také z řeči co nejvíce jiskřivých nápadů a jak výstavbou celku, tak 
i spádem vět docílit co největšího účinku. Tomu odpovídá i jazyk textu, na kterém 
chceme ukázat bohatost tvoření kompozit v době baroka. Antonín Jarolím Dvořák 
z Boru své kázání, které proslovil u příležitosti šestistého výročí založení kláštera 
v Sedlci u Kutné Hory 20. srpna 1743, ozvláštnil řadou složených slov. 
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1.1 Kompozita v Dvořákově kázání 
Popisný název Divotvorné vítězství medotekoucího učitele a claravallenského 

opata svatého Bernarda nad hrůzoplnou smrtí, pod kterým bylo Dvořákovo kázání 
v roce 1938 nově vydáno, je zkrácenou verzí původního názvu1. V celém 
i zkráceném názvu se už objevuje několik kompozit, která se později opakují 
i v samotném textu kázání. Opakováním jsou řečníkova slova zesilována a na po-
sluchače musela působit velmi sugestivně. V Dvořákově textu se celkem objevuje 
26 adjektivních a 53 substantivních kompozit, přičemž některá se v celém textu 
opakují až osmkrát. Mnoho z těchto kompozit jsou výrazy omezené jen na tento 
text, což lze doložit srovnáním excerpovaných kompozit s doklady z Lexikální da-
tabáze humanistické a barokní češtiny2 (dále jen LD), která je založena na šesti 
stech slovesných dílech ze střední doby, a s doklady v databázi Vokabuláře webo-
vého3 (dále jen VW), která zpřístupňuje slovní zásobu historické češtiny převzatou 
z řady slovníků a lístkových kartoték. Autorskými slovy jsou například adjektiva 
bohachvalný, chválomluvný, zubotřesoucí a substantiva červolože, červoplaz, hro-
boskrejš, hrůzošedivec, lidožnec, shnilotrus, slovoběh, smrtozdrc, trůbozvuk, vítě-
zozvuk a zubošklíbka. U některých z těchto složenin je možné dohledat starší 
kompozita obsahující jeden z komponentů, avšak tato konkrétní spojení jsou až 
zde. Jedná se například o kompozitum bohachvalný, jehož první člen boha- naj-
deme už ve VW u složenin bohabojný, bohamyslný; u kompozita smrtozdrc je prv-
ní člen v kompozitech Smrtonoš, smrtospánek; u kompozita libomilý je první člen 
ve slovech libolíčka nebo libomyslička. 

Dvořák také používá kompozita, která v jeho době sice existovala, nebyla však 
nijak obvyklá, těmi jsou např. dobrořečník, chvalořeč, vítězosláva, polohnilý. Pou-
žívá však i běžné složeniny, často dochované až do současného jazyka (např. bla-
hoslavený, cizozemec, holohlavý, každodenní, medotekoucí, starožitný, zlořečený, 
živobytí). 

Většina užitých kompozit jsou vlastní, nevlastních kompozit4 používá autor jen 
několik: starší ctihodný, krveprolití, okamžení, všemohoucí a autorské studuprázd-
ný. V rámci složenin vlastních se v tomto textu objevuje čistá kompozice (např. 
světosklad, ostrovtipný), ale i komplexní kompoziční postupy (např. smrtonoš, sta-
rožitný), pričemž poměr takto vzniklých kompozit je přibližně vyrovnaný. Při dia-
chronním pohledu by však některé složeniny, které dnes určujeme jistým způso-

                                                           
1  Celý původní název zní: Divotvorné vítězství medotekoucího učitele a claravallenského opata svatého Bernarda 

nad hrůzoplnou smrtí, kterou u vítězství pohltil, škůdní osten z pravice její vytrhl: a nejenom ze sedla vejhradní-
ho kláštera sedlického shodil, nýbrž i také koně, to jest nádhernost s zubošklíbným jezdcem tímto do moře časů 
uvrhl: kterážto po vypršeném šestistýletém běhu sedlického Cistercu jak za živobytí Otce svatého, tak i od du-
chovních synů jeho vysmána, a k veřejné potupě zdrcena leží. Edice kázání, s níž jsme pracovali, vyšla péčí Jose-
fa Vašici. 

2  Dostupné z http://madla.ujc.cas.cz/ 
3  Dostupné z http://vokabular.ujc.cas.cz/ 
4  Kompozice vlastní, nevlastní viz ESČ, s. 391. 
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bem, mohly patřit k opačnému typu (např. kompozita se zadním členem -pis, zde 
létopis; existovalo samostatné pis, znamenající sepsání, způsob psaní, samostané 
počátní vedle počáteční, zde v prvopočátní, nebo zemec znamenající osobu naro-
zenou v zemi u cizozemec). 

Bohatství jazyka a vyhýbání se opakování ukazují uměleckou hodnotu tohoto 
kázání. To je případ některých kompozit, jež jsou v textu nahrazena opisem nebo 
rozloženou formou. Nejmarkantněji to pozorujeme u kompozita chvalozpěv 33, 
které má v rámci jednoho odstavce čtyři synonymní výrazy: vzdávat chválu, chválit 
Boha, honosit se chvalozpěvem a vydávat chválu. Podobně je tomu i u kompozita 
krveprolití 45, kterému předchází spojení potopa vylité krve a následuje ho spojení 
vylitá krev. Složené substantivum hroboskrejš 8, 46, označující úkryt personifiko-
vaného času a na konci textu i smrti, je nejdříve opsáno jako hrobové obydlí 7. 
A naposledy slovní spojení s kompozitem slzavý vodotok 10, v textu později nahra-
zené obměněným kompozitem slzotok 21. 

 
1.1.1 Příznaková slova 
Příznaková slova podle Jána Findry (2004, s. 26) jsou taková slova, která se 

vzhledem ke svému slohovému zabarvení nebo emocionálně-expresivnímu odstí-
nění používají jen v jistých sférách společenského styku a dorozumívání. Duchovní 
texty jako velmi specifický diskurs užívají široký okruh příznakových slov, termínů 
nebo slov souvisejících s církevní sférou. Často se také jedná o kalky z jazyků, které 
hrály hlavní roli při rozšiřování náboženství do prostředí s jiným domácím jazy-
kem. Takovými adaptovanými kalky z latiny běžnými pro duchovní texty jsou ad-
jektiva blahoslavený 17, 19, 28, 35 (z blahosloviti = kalk podle lat. benedicere) 
a všemohoucí 33 (kalk z lat. omnipotēns). Častým jevem je také nepřímé skládání5, 
kdy se od kompozita tvoří další deriváty. To je případ složeniny všemohoucí, od 
které je utvořeno všemohoucnost 166, a také kalku latinského maledīcere: zlořečiti 
11 – zlořečený 19, zlořečení 11, zlořečenec 11. Slovesné složeniny se obvykle vy-
skytují velmi řídce, u Dvořáka se vyskytuje ještě sloveso chválořečiti 9, 40, 47. 

Složenina medotekoucí se v církevních textech objevuje velmi často, tradičně je 
totiž tento výraz spojován se svatým Bernardem7. Důvod vysvětluje i Dvořák ve 
svém kázání: Že medotekoucího učitele jméno Bernard svatý obdržel, k podivení 
není, neb v ustech jeho jméno nejsladší Ježíš ustavičně plynulo 28. V LD jsou za-
znamenána jen dvě odlišná užití, a sice jedno se vztahuje přímo k Ježíši a druhé 

                                                           
5  Nepřímé skládání viz heslo Skládání v ESČ, s. 391. 
6  Všemohoucí a všemohoucnost jsou také jedinými použitými složeninami s předním členem pronominálním. 

Tento typ se objevoval již ve staré češtině, byl však spíše periferní. Větší produktivnost vykazuje spíše 
v mladších obdobích. 

7  Z českých autorů a kazatelů barokního období se spojení kompozita medotekoucí se svatým Bernardem obje-
vuje např. u Damascena Marka, Bohumíra Hynka Josefa Bílovského ad. 
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k „cukrovým a medotekoucím“ slovům, zbylých třináct záznamů se vždy týká sva-
tého Bernarda. 

Dobově příznačným kompozitem je chválořeč 12, které označovalo oslavné ká-
zání. Autorem nově utvořenými slovy se stejným členem jsou chválosklad 43, 
chváloslovo 12, dobovými novotvary širšího užití jsou chvalozpěv 33, chválomluvný 
12 a bohachvalný 18 s předními členy objevujícími se také v jiných kompozitech. 
Všechna tato kompozita jsou svými významy příznačná pro duchovní diskurs. 

Příznaková pro náboženskou oblast jsou také předmětová subordinační kom-
pozita divotvorný, divotvorce a divotvor, která jsou tvořena ze substantiva div 
a základu slovesa tvořit. Konání zázraků je často schopnost přisuzovaná Bohu 
a svatým. U těchto kompozit autor také prokazuje schopnost porozumět různým 
významovým odstínům slovotvorných prostředků. První dvě jsou široce užívaná 
a zde se týkají svatého Bernarda jako tvůrce divů neboli zázraků, poslední je však 
zřejmě autorovým novotvarem. Podle Synchronního a diachronního korpusu8 do-
šlo k několika užitím složeného substantiva divotvor pouze během 19. století na 
rozdíl od výrazu divotvorce 22, který se objevuje již v průběhu sedmnáctého stole-
tí9. Jungmannův Slovník česko-německý uvádí význam kompozita divotvor jako 
potvora, tedy divný tvor či stvoření, podle kontextu je však u Dvořáka význam to-
hoto výrazu značně odlišný. Mohlo by se jednat o výsledek nebo pojmenování dě-
je: když pak jsi ale nad divotvorem nového příběhu dosti již se podivila... 7; Otce 
toho nejlaskavějšího (...), kterýžto peklu strach, tělu bázeň, světu divotvor, smrti 
smrt ustavičně setrval... 12. 

U příznakových slov ovšem může dojít k jejich aktualizaci vytržením z příznač-
ného prostředí a vložením do neobvyklého kontextu. Takto autor užil kompozitum 
čtverospřež 40, jehož obvyklý význam je spřežení čtyř koní, Dvořák tak ovšem 
označuje čtyři dceřiné kláštery svatým Bernardem založeného kláštera v Clairvaux. 
Je to také jedna z mála použitých složenin s předním členem numerálním (kromě 
této např. čtveroliterní 38 nebo sedmeroobloha 28). Kompozita s předním členem 
numerálním jsou už praslovanského původu a vyskytují se ve všech slovanských 
jazycích. 

 
1.1.2 Poetismy a expresiva 
Řada kompozit v tomto textu je využita jako estetizující prvek a svou expresivi-

tou stojí na obou pólech škály. Nejlépe je to vidět na hlavních postavách, kterými 
jsou svatý Bernard a personifikovaný čas, respektive smrt. Smrt a čas jsou vykres-
leny jako hroziví nepřátelé lidstva, označují je negativně zabarvené složeniny. Je-
jich fyzického vzhledu se týkají kompozita hrůzošedivec 9 pro čas a zubošklíbka 28, 
holohlavý 28 pro smrt. Kompozitum holohlavý svým skladem z adjektiva a sub-

                                                           
8  Dostupný z http://ucnk.ff.cuni.cz/ 
9  Viz http://syd.korpus.cz/4C93Xutw.dia 
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stantiva patří k typu kompozit vyskytujících se už v praslovanštině. Běžně užívaná 
kompozita staršího původu jsou např. cizozemec, milosrdný, ostrovtipný, starožit-
ný, k novotvarům patří sprostořeč, svatosklad, zlatoblesk. Puristé v 19. století proti 
tomuto typu vystupovali v domnění, že jde o kalky z němčiny, ale ne všechny slo-
ženiny tohoto typu vznikly napodobením německých předloh, jejich existence však 
produktivitu tohoto typu výrazně podpořila (Šlosar 1999, s. 39). Opačného skladu 
jsou např. studuprázdný 31 a hrůzoplný 11 týkající se smrti, jedná se o typ nevlast-
ních kompozit s předním substantivním členem v genitivu nebo s konektem, které 
si často vzájemně konkurují, jak je tomu u hrůzoplný s také používaným hrůzyplný. 
Rozmach tohoto typu, mající počátek už ve staročeských dobách, nastal v době 
česko-německého bilingvismu v době předobrozenské i poobrozenské, ale dál se 
vyvíjel samostaně (Šlosar 1999, s. 71)10. Opisná pojmenování času jsou také smr-
tonoš 44 a lidožrout 9 a smrt označuje i přechýlené lidožroutka 31. Všechna patří 
ke složeninám se zadním členem verbálním, které jsou již praslovanským dědic-
tvím. Synonymním výrazem k lidožrout (čas) je lidožnec 35. Zatímco lidožrout má 
inherentní expresivitu vlivem zadního členu ze zhruběléh o žrát, lidožnec získává 
negativní zabarvení až spojením těchto členů. Čas i smrt mají úkryt pojmenovaný 
koordinační složeninou hroboskrejš 8, 46. Všechna tato kompozita vytváří nega-
tivně zabarvený obraz času i smrti, proti kterému je stavěn svatý Bernard charak-
terizovaný pozitivně pomocí předmětných subordinačních kompozit divotvorný 
23, 29, 30, 40, 43, 46, vítězoslavný 6 a smrtozdrc 28. 

Dalšími kontrastivně užitými kompozity jsou chválomluvný a sprostořeč, která 
zastupují vyšší a nižší styl mluvy, ale také implikují autorovo přesvědčení o nepři-
krášlování závažných skutečností: Bernarda svatého (...) ne tak chválomluvným 
jazykem jako podrobenou sprostořečí nesčislným ctitelům svým představím 12.  

Podle Šlosara (1999, s. 22) patřil typ kompozit bez sufixu se zadním členem de-
verbálním přiřazujícím k maskulinům už v praslovanštině k nejrozvinutějším. Ne-
dostatek sufixu ovšem znemožňuje jasné čtení významu kompozita (může se jed-
nat o abstraktum nebo konkrétum, o pojmenování substance neživotné nebo ži-
votné, o pojmenování osoby nebo zvířete). Dvořák toho tvořivě využívá u kompo-
zit se zadním členem -trus. Kompozita slamotrus 22 a shnilotrus 31 pojmenovávají 
činitele a mají spíše negativní zabarvení. Dobový výraz slamotrus, který má podle 
LD význam venkovan, křupan, používá autor v kontrastu s kompozitem divotvorce 
pro označení vrstev lidské společnosti, mezi kterými ovšem smrt nedělá rozdíl. 
Shnilotrus je autorovým novotvarem. Oproti dvěma dalším složeninám s předmě-

                                                           
10  Důsledkem česko-německého bilingvismu jsou i příslovečná subordinační kompozita skladu substantivum-

konekt-adjektivum, jejichž substantivní člen vyjadřuje zdroj podobnosti, tento typ nemá historické kořeny ani 
starší doklady, jedná se o kalky z němčiny, např. stahlblau – ocelomodrý, schneeweiß – sněhobílý (Šlosar 1999, 
s. 72). 
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tovým substantivním doplněním je zde přední člen adjektivní11, typ doplnění je 
však méně jasný, přestože z kontextu, který je spolu s předním členem zdrojem 
expresivity, se zdá, že by mělo jít také o doplnění předmětové: když jsi [smrt] do-
volila shnilotrusům a červoplazům, aby strávili jazyk. Třetí kompozitum prachotrus 
30 se svým skladem shoduje s prvním kompozitem, ale jde o výsledek děje. Nej-
spíše se jedná o samotný prach a je to spíše stylově aktualizovaná varianta, jak 
dokládá kontext: outrpnost nad hříšníky vyobrazuje se skrze prst, kterýžto buď 
v prachotrusu píše, anebo na usta zavřená se klade. 

Další emocionálně-expresivní složeninou je spolukokrháč 41. Adverbiální před-
ní člen spolu- měl už ve staročeské době nejširší spojitelnost z neutvořených ad-
verbií. V textu je to dále např. spolubojovník, spoluklášternice; spojování s názvy 
osob bylo ve střední době velmi produktivní. Složenina spolukokrháč získává zá-
pornou expresivitu až svým užitím v tomto textu a je skutečným okazionalismem, 
neboť reaguje na dobovou situaci: lev označující Čechy znovu povstal spolu 
s beránkem, rakouským domem, zatímco kohout, Francie podporující Karla Al-
brechta, případně sám Karel Albrecht, s hanbou odchází a s ním i další spolukokr-
háči. Záporná expresivita je tedy vyjádřena nejen hovorovým druhým členem, ale 
i kontextem. 

 

Závěr 
Kompozice v češtině je méně významný slovotvorný způsob, přesto je to dědic-

tví starších vývojových etap, objevovala se už v praslovanštině a jiných indoevrop-
ských prajazycích12. V dnešní době jsou kompozita typická především pro vyjadřo-
vání odborné, částečně i pro publicistiku, a to především pro kondenzovanost své 
formy i obsahu a explicitnost celého výrazu (Mluvnice češtiny 1, 1986, s. 451). Na 
analyzovaném kázání je však patrné, že už v jazyce baroka, kdy kázání představo-
valo vedle mluveného jazyka nižších vrstev hlavní pole působnosti češtiny, se 
uplatňovala tendence k častějšímu užívání kompozit v odborné i umělecké oblasti, 
která pak dosáhla vrcholu v době národního obrození. Tematicky i jazykově vytvo-
řil Dvořák dílo vysoké umělecké hodnoty a svůj podíl na tom měla i kompozita, jež 
Dvořák užíval hojně a neotřele, řadu z nich i sám vytvořil. Lze tedy konstatovat, že 
už v době barokní byla kompozita stylotvornými prostředky pohybujícími se přes 
celou škálu stylových hodnot, od terminologických a příznakových přes neutrální 
až k hodnotám expresivním a estetizujícím.  

 

                                                           
11  Adjektivní přední členy u zadních verbálních členů chápeme jako příznak děje, tedy jako adverbium (Šlosar 

1999, s. 49). 
12  O vývoji kompozice v češtině s přesahem do praslovanštiny viz Šlosar (1999). 
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Pourova edice krásné knihy 1938. 69 s. 

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. [Lexical Database of Humanistic and 
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Resumé 
The stylistic function of compound nouns and adjectives in the Baroque homily 

The aim of this article is to outline the richness of Baroque language by analyzing the 
compound nouns and adjectives in one homily. Composition wasn’t used only to name 
new substances but compounds also had aesthetic functions in Baroque language. The 
author of the analyzed homily used already existing compounds, but also created new 
compounds, some of which had a purely aesthetic function. In order to create new 
compounds the author used composition and composition-derivation. The purpose of 
compounds in this text was to enhance persuasion, distinctiveness and literary value. 

 




