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Abstrakt:   
Tato práce se zabývá adjektivy v latině a jejím cílem je vytvořit sémantickou 

klasifikaci latinských adjektiv se zaměřením na to, které třídy adjektiv se 

stupňují a které ne. Latinské gramatické příručky často konstatují, že 

stupňování je jednou z typických vlastností adjektiv, ale blíže tuto problematiku 

nespecifikují. Na základě práce s latinským jazykovým materiálem v korpusu 

Bibliotheca teubneriana Latina III se podařilo ověřit, že dělení adjektiv na relační 

a skalární a skalárních dále na kvalifikační a deskriptivní vytvořené podle 

Mluvnice češtiny vydané ČSAV a některých moderních teorií o skalárních 

výrazech je pro latinský materiál vhodné. Ukázalo se, že relační adjektiva se 

nestupňují, adjektiva skalární, kvalifikační se stupňují a adjektiva skalární, 

deskriptivní se stupňují, ale ne tak často. Zdá se, že takové dělení je poměrně 

vágní, ale odráží inherentní vágnost materiálu se kterým lingvistika pracuje. 

Ukazuje se, že pro často problematické dělení skalárních adjektiv na 

kvalifikační a deskriptivní je vhodným kritériem struktura škály. Zatímco 

kvalifikační adjektiva se vztahují k plynulé a otevřené škále, škála deskriptivních 

adjektiv bývá na jednom nebo druhém konci uzavřená, případně je nespojitá. 

Adjektiva mohou také přecházet mezi jednotlivými typy z důvodu metaforického 

přenesení významu. Když takto adjektiva přecházejí od relačních ke skalárním, 

většinou si ponechávají původní vztahový význam a vedle toho získávají ještě 

další, hodnotící význam. Taková adjektiva jsou polysémní a je možné je v 

různých významech zařadit do různých skupin. Specifickým rysem latiny je, že 

relační adjektiva jsou typicky zakončena na sufixy -ius, -eus, -uus a tato 

adjektiva se nestupňují. Pokud se vyskytuje takto zakončené adjektivum, které 

významově patří do skupiny skalárních adjektiv, stupňuje se, ale vždy opisem, 

ne synteticky. V češtině existuje podobné omezení, ale v jiné části systému, 

např. u adjektiv odvozených od tvarů přítomného nebo minulého přechodníku. 

Zvláštními skupinami nestupňovaných adjektiv v latině jsou futurální participia a 

gerundiva, i když se používají jako adjektiva, naopak prézentní a perfektní 

participia používaná jako adjektiva se stupňují často a bez obtíží.  

 

 

 

 



  

Abstract     
This thesis deals with adjectives in Latin and its aim is to propose a semantic 

classification of Latin adjectives focusing on which adjective classes are 

gradable and which are not. Latin grammars often conclude that gradation is a 

typical feature of adjectives, but do not analyze this problem in a detailed way. 

Work with Latin language material included in the Bibliotheca teubneriana 

Latina III corpus verified that the division of adjectives into relational and scalar 

ones and scalar adjectives into qualifying and descriptive ones created on the 

basis of the Academic Grammar of Czech and some modern theories on scalar 

expressions was suitable for Latin language material. Relational adjectives 

proved to be non-gradable, qualifying scalar adjectives proved to be gradable 

and descriptive scalar adjectives showed that they were gradable, but the 

frequency of their comparative and superlative forms was lower than that of 

qualifying adjectives. Such a classification seems to be relatively vague, but it 

reflects the inherent vagueness of material that linguistics deals with. The scale 

structure proved to be a suitable criterion for the frequently problematic division 

of scalar adjectives into qualifying and descriptive ones. While qualifying 

adjectives refer to a continuous and open scale, the scale of descriptive 

adjectives is closed at one or both ends or is discrete. Adjectives may also pass 

from one type of another due to metaphoric transfer of meaning. When 

adjectives pass from relational to scalar adjectives, they frequently keep their 

original relational meaning and acquire another, evaluative meaning. Such 

adjectives are polysemous and can be classified in different groups in their 

different meanings. A specific feature of Latin is that relational adjectives 

typically end in the -ius, -eus, -uus suffixes and these adjectives are not 

gradable. If there is an adjective that ends in one of these suffixes, but 

semantically belongs to the group of scalar adjectives, the comparative and 

superlative forms are always produced periphrastically, not synthetically. In 

Czech, there is a similar limitation, but in a different part of the system, e.g. with 

adjectives derived from the present or past active participle forms. Special 

groups of non-gradable adjectives in Latin are future participles and gerundives 

even though used as adjectives; on the other hand, present and perfect 

participles used as adjectives form comparatives and superlatives frequently 

and without problems.  
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1. Úvod 
 Latinské gramatické příručky obsahují v oddílech věnovaných stupňování 

adjektiv prakticky pouze přehled tvoření pravidelných, nepravidelných a 

opisných komparativů a superlativů, v naprosté většině však zcela opomíjejí 

otázku, které typy adjektiv vůbec ze sémantických důvodů lze stupňovat, a 

které nikoli. Tato otázka, pokud je nám známo, nebyla konkrétně pro latinu 

systematicky zpracována ani v žádné odborné studii. Tato bakalářská práce si 

klade za cíl pomocí studia korpusového materiálu ověřit, zda doklady latinských 

komparativů a superlativů podporují dosud formulované obecné teorie týkající 

se stupňování adjektiv.  

 Práce se nazývá „Nestupňovaná adjektiva v latině“, to znamená, že se 

bude zabývat problémem, která adjektiva se skutečně nestupňují, a ne 

problémem, která se stupňovat nemohou (tj. cílem zkoumání nejsou 

„nestupňovatelná“ adjektiva). Je to proto, že (jak si ukážeme později) pokud 

tomu nebrání morfologická omezení, tedy pokud to systém umožňuje, je možné 

teoreticky stupňovat jakákoli adjektiva.  

 Tím, že se tato práce zabývá adjektivy, která se skutečně nestupňují, se 

dále rozumí to, že nebudeme rozlišovat mezi způsobem stupňování, tj. zda je 

pravidelné, nepravidelné, supletivní či opisné, ale zejména tím, která adjektiva 

se nestupňují vůbec (tedy opisné stupňování, např. pomocí magis, maximē se 

považuje za normální stupňování). 

 Z výše uvedeného vyplývá, že se tato práce bude primárně zaměřovat 

na sémantické důvody pro omezení stupňování a morfologické jevy bude 

hodnotit v souvislosti se sémantikou. Protože morfologie bývá v určité korelaci 

se sémantikou a  např. z toho, že se adjektivum stupňuje opisně, mohou 

vyplývat další souvislosti, bude tato práce tyto aspekty přirozeně hodnotit. 

Kromě porovnání s obecnými teoriemi o stupňování bude dalším výsledkem 

této práce pokus o určitou sémantickou klasifikaci adjektiv založenou na 

stupňování, protože se zdá, že se v gramatikách ne zcela dobře daří vytvořit 

ideální obecnou klasifikaci adjektiv a existuje mnoho odlišných přístupů, takže 

tato práce může představovat příspěvek do diskuse o tomto tématu.  

 Konečně chce tato práce ve srovnání s českým jazykovým materiálem 

dojít k tomu, které závěry jsou specifické pouze pro latinu a které by mohly mít 
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obecnější platnost, samozřejmě s řádným přihlédnutím ke specifikům latinského 

materiálu (o nichž pojednáme později) oproti materiálu českému.   

1.1 Přehled dostupné literatury k tématu 

1.1.1 Latinské gramatické příručky 

 Jak již bylo uvedeno, latinské gramatické příručky se sémantickými 

důvody pro to, proč se některá adjektiva nestupňují, v zásadě nezabývají. Např. 

Novotný v kapitole o stupňování adjektiv uvádí: „Latinská adjektiva mohou 

zpravidla vyjadřovati trojí stupeň vlastnosti jimi označené.“1 Podobně i Menge 

tvrdí: „Adjektive sind in der Regel komparationsfähig.“2 V oddílu o adjektivních 

participiích uvádí: „Einige Partizipien des Perfekts, seltener des Präsens, sind 

weitgehend zu Adjektiven geworden, können u. U. regelmäβig gesteigert 

werden und ein Adverb bilden,“3 tedy považuje stupňování za vlastnost, která je 

typická pro adjektiva. 

 I Hoffmann – Szantyr zmiňují stupňování jako charakteristický znak 

adjektiv, když se v oddílu o adjektivech píše: „Vom Substantiv ist das Adjektiv 

durch die streng durchgeführte Motions- und Steigerungsfähigkeit sowie durch 

die Möglichkeit der Bildung eines Adverbs deutlich geschieden.“4 Ani zde se ale 

adjektiva s ohledem na stupňování nijak neklasifikují. 

1.1.2 Bohemistická literatura 

 Akademická mluvnice češtiny, 2. díl, Tvarosloví (dále AMČ2) provádí 

klasifikaci adjektiv, když dělí adjektiva na relační a kvalitativní a kvalitativní ještě 

dále na deskriptivní a kvalifikační, nicméně souvislost mezi klasifikací a 

stupňováním přesně nedefinuje a vyjadřuje se pouze obecně: Kvalifikační 

adjektiva stupňují vyjadřovaný příznak, např. malý - menší - nejmenší. 

Deskriptivní adjektiva méně často než adjektiva kvalifikační stupňují 

vyjadřovaný příznak, např. hlušší, růžovější, kyselejší, studenější. U adjektiv 

relačních se stupňují některá (spodní - spodnější - nejspodnější), zejména v 

                                            
1 Novotný 1992: 39. 
2 Menge 2000: 44. 
3 Menge 2000: 44. 
4 Hofmann – Szantyr 1965: 151. 
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přeneseném významu, přešla-li k adjektivům kvalitativním, a to kvalifikačním, 

např. naše nálada nebyla nejrůžovější.5 V oddílu o participiích se zabývá 

možnostmi stupňování adjektivizovaných participií, např. tím, že adjektivizované 

přítomné přechodníky na -cí (dělající) a adjektivizované minulé přechodníky na 

-ší (udělavší) nelze stupňovat z formálních důvodů.6 O sémantice se zmiňuje 

pouze v té souvislosti, že pokud jsou adjektivizovaná participia „jen výrazovým 

prostředkem pro transpozici děje-procesu v děj-vlastnost (tj. v dějovou 

vlastnost), nemají sémantické předpoklady pro stupňování významu, a proto 

nevytvářejí příslušné tvary.“7 

 Mluvnice současné češtiny (dále MSČ) se klasifikací adjektiv nezabývá, 

ale na základě údajů z korpusu kvantifikuje, jaká část adjektiv se stupňuje: „… 

stupňovat lze jen malou část adjektiv - stupňované tvary má jen asi 6 %, tj. přes 

čtyři tisíce adjektiv. Všechny tři stupně (pozitiv, komparativ a superlativ) mají jen 

asi 3 % adjektiv, což je zhruba dva tisíce adjektiv“.8 To vypadá zdánlivě v 

rozporu s výše uvedenými tvrzeními, že adjektiva lze zpravidla stupňovat. Tento 

nízký počet vyplývá zejména z velikosti českého korpusu, který obsahuje 

přibližně sto milionů slov, a uvážíme-li, že adjektivum lze vytvořit například od 

libovolného místního jména a taková adjektiva se v zásadě nestupňují, počet 

nestupňovaných adjektiv rychle narůstá. O možnostech stupňování MSČ uvádí: 

„… Stupňování je nemožné z důvodů formálních a/nebo sémantických u 

adjektiv přivlastňovacích (otcův, matčin), u adjektiv odvozených od slovesného 

tvaru přítomného nebo minulého přechodníku nebo u adjektiv zakončených v 

základním tvaru na -cí, -ší, -ejší nebo -ější (kropicí, další, zdejší, vnější). Většina 

adjektiv se nestupňuje, protože nelze vyjádřit větší míru vlastnosti, kterou 

označují: společný, domácí, příští, letošní apod.“9 

 O možnostech stupňování pojednává Jiří Marvan ve své monografii 

České stupňování - slovanská podoba evropské univerzálie. Rozlišuje sféru 

vnitrojazykovou (endosféru), která odpovídá „langue“ v pojetí F. de Saussura,10 

                                            
5 Viz AMČ2: 70-74. 
6 Viz AMČ2: 141-143. 
7 AMČ2: 143. 
8 MSČ: 205-206. 
9 MSČ: 206. 
10 Viz de Saussure 2007: 54. 
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promluvovou (mezosféru), odpovídající „parole“, a mimojazykovou (exosféru).11 

Když narazíme na zábrany stupňování, může se jednat o zábrany formální, 

nebo významové. V případě formálních zábran, tj. budeme-li se pohybovat v 

oblasti endosféry, protože tvarosloví je v první řadě součástí endosféry, v 

češtině často zjistíme, že se nejedná o adjektivum, ale např. o participium, tedy 

slovesný tvar (např. nesoucí). Pokud se již nějaké původní participium chová 

jako adjektivum, často je možné komparativ nebo superlativ vytvořit buď 

supletivně nebo jinými prostředky (např. pomocí inflektace: vroucí - vroucnější). 

Zde se tedy nejedná o zábrany významové.12 

 Druhým typem zábran jsou zábrany významové. Např. adjektiva zvaná 

vztahová, protože se vztahují k určité hodnotě, třeba substantivu, vyjadřují 

absolutní hodnotu, která již nepřipouští další vyjadřování míry (např. kovová 

tyč). Míru kovovosti tyče lze vyjádřit pouze na škále ano - ne. To je použití, 

které je v promluvě (mezosféře) vyvolávané mimojazykovou skutečností 

(exosférou). Jestliže je ovšem v oblasti endosféry stupňování možné (tj. 

morfologie to umožňuje), může mluvčí kdykoli význam adjektiva přehodnotit a 

použít je metaforicky (např. jeho hlas byl ještě kovovější). Potom můžeme 

stupňovat prakticky jakékoli adjektivum a říci třeba počítačovější.13 To je zřejmě 

jeden z důvodů, proč je hranice mezi stupňovanými a nestupňovanými adjektivy 

tak neostrá a bude zajímavé podívat se na tuto problematiku, tj. nakolik určitá 

adjektiva přecházejí od vztahových (relačních) k jiným typům, tedy na 

metaforické používání adjektiv, na latinském jazykovém materiálu. 

1.1.3 Obecnělingvistická literatura 

1.1.3.1 Pojem škály 

 Již u Marvanovy práce jsme narazili na pojem škála. A škála je právě 

klíčovým pojmem, který se používá v některých nedávných pracích zabývajících 

se sémantickými vlastnostmi stupňovatelných adjektiv (a nejen adjektiv). Této 

problematice se věnují např. Kennedy – McNally (2005) nebo Frazier – Clifton – 

Stolterfoht (2008). Tyto práce se zabývají zejména anglickým jazykovým 

                                            
11 Viz Marvan 2008: 43-44. 
12 Viz Marvan 2008: 60. 
13 Viz Marvan 2008: 60. 
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materiálem, ale tvrdí, že jejich platnost je v principu obecná. Můžeme se v 

krátkosti podívat na předpoklady, na nichž jsou tyto přístupy postavené.  

 Známou vlastností stupňovatelných adjektiv, jako je vysoký nebo drahý, 

je, že jejich interpretace jsou závislé na kontextu, tedy to, co platí za vysoké 

nebo drahé, se liší od kontextu ke kontextu. Taková adjektiva vyjadřují míru 

nebo stupně určité veličiny (např. výšky, ceny, váhy). Soubor takových stupňů 

potom tvoří škálu. Tedy když řekneme, že x je dražší než y, na škále ceny x 

představuje vyšší stupeň než y.14 Existují ovšem i adjektiva, jejichž interpretace 

není na kontextu tolik závislá, např. prázdný/plný, přesto i taková adjektiva mají 

určitou škálu, která ale v krajním případě může mít jen dva body (živý/mrtvý).15 

 Jak uvádějí Kennedy – McNally, škály stupňovatelných adjektiv mají tři 

základní parametry, a to soubor stupňů, jež představují míru, veličinu (cena, 

teplota, objem, rychlost, výška atd.) a směr řazení (pro rozlišení mezi antonymy, 

např. velký/malý používají stejnou veličinu a stupně, ale směr řazení je 

opačný).16 

 Pro to, aby bylo možné adjektiva stupňovat, je důležité, aby vůbec měla 

nějakou škálu. To je tedy základní kritérium pro to, aby adjektiva byla 

stupňovatelná, ovšem ze sémantického pohledu. Kennedy – McNally dále 

uvádějí, že nejen samotná existence škály, ale i její struktura je lingvisticky 

významná, např. to, zda je škála konečná nebo nekonečná, spojitá nebo 

nespojitá, zda obsahuje minimální nebo maximální prvky, tj. zda je škála 

otevřená na jednom, nebo obou koncích, nebo uzavřená (má minimální i 

maximální prvek). Adjektiva s otevřenou škálou jsou např. dlouhý, starý, drahý, 

adjektiva se škálou otevřenou nahoře jsou např. tichý/hlasitý, neznámý/známý, 

se škálou otevřenou dole např. špinavý/čistý a adjektiva s uzavřenou škálou 

jsou např. prázdný/plný. To, že má škála maximální nebo minimální prvek, tj. je 

na jednom nebo obou koncích uzavřená, můžeme poznat podle toho, že 

příslušné adjektivum můžeme modifikovat např. pomocí adverbií naprosto, 

úplně nebo stoprocentně. Můžeme třeba říci, že trubka byla naprosto nebo 

úplně rovná, ale nemůžeme říci, že trubka byla *naprosto ohnutá (škála 

                                            
14 Viz Kennedy – McNally 2005: 348. 
15 Viz Kennedy – McNally 2005: 356. 
16 Viz Kennedy – McNally 2005: 351. 
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uzavřená dole), podobně lze říct, že stůl je naprosto čistý, ale neřekli bychom, 

že je *naprosto špinavý.17 

 I když struktura škály má určitý lingvistický vliv, např. na používání 

modifikujících výrazů, jako jsou v angličtině very, much a well, není jasné, zda 

je v nějaké korelaci se schopností adjektiv tvořit superlativ nebo komparativ, 

protože i adjektiva s uzavřenou škálou se běžně stupňují (např. prázdný/plný), a 

naopak jiná, i když škálu mají, se nestupňují (živý/mrtvý). Problém je v tom, jak 

absolutně se škála chápe, protože i když je například divadlo úplně plné, může 

nastat případ, kdy bude ještě plnější.18 

 Na struktuře škály je nicméně založena jedna koncepce klasifikace 

skalárních adjektiv, a to na relativní a absolutní. Mezi relativní adjektiva se řadí 

adjektiva s otevřenou a plynulou škálou, např. vysoký, drahý, mezi absolutní 

adjektiva patří taková, jejichž škála je uzavřená nebo nespojitá, např. živý - 

mrtvý, zdravý - nemocný, zelený apod.19 

  

1.1.3.2 Lingvistická vágnost  

 Problém s definováním, která adjektiva se stupňují a která ne, a vůbec 

obecně problém jakékoli klasifikace souvisí s fenoménem lingvistické vágnosti a 

problematikou centra a periferie jazyka. Lingvistickou vágností se zabývá např. 

Jiří Neustupný ve svém článku On the Analysis of Linguistic Vagueness v 

kontextu teorie centra a periferie Pražského lingvistického kroužku. Lingvistická 

vágnost znesnadňuje jakoukoli klasifikaci, protože, jak uvádí Neustupný, „The 

cause of vagueness lies in the fact that not all elements of a class can be 

characterized by all features of the class and that some elements may be 

characterized by the features of other classes”.20 Prvky, které mají všechny rysy 

dané třídy, stojí v jejím centru a prvky, které všechny charakteristické rysy 

nemají nebo mají i rysy jiné třídy, stojí na periferii nebo dokonce hranici třídy.21 

                                            
17 Viz Kennedy – McNally 2005: 351-356. 
18 Příklady v tomto odstavci vycházejí z Kennedy – McNally 2005: 357, 359 (přeložené a 

upravené). 
19 Viz Frazier – Clifton – Stolterfoht 2008: 300-303. 
20 Neustupný 1966: 45. 
21 Viz Neustupný 1966: 45-46. 
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 To můžeme aplikovat jak na celou třídu adjektiv, tak na její podtřídy. 

Pokud se tedy uvádí, že adjektiva se zpravidla stupňují nebo jsou v zásadě 

stupňovatelná, platí to pro prvky v jejím centru. Protože stupňovatelnost není 

zásadní kritérium pro zařazení slova do třídy adjektiv, nebo je jen jedním z 

několika kritérií,22 i slova, která nesplňují kritérium stupňovatelnosti, ale mají 

další rysy této třídy, můžeme zařadit do třídy adjektiv, i když jako perifernější 

prvky. 

 I jednotlivé sémantické podtřídy adjektiv mohou mít své centrální prvky, 

které budou mít prototypické vlastnosti, a periferní nebo hraniční prvky, které 

mohou mezi skupinami přecházet.  

 Skutečnost, že se většina klasifikací jeví jako nedokonalá, tedy vyplývá z 

přirozené vágnosti jazyka a jedná se o jev, se kterým se musí při analýze 

jazykového materiálu počítat, protože jinak by popis nepostihoval skutečný 

stav.23 

1.2 Cíl práce a předběžné hypotézy 

 Cílem práce je vytvořit klasifikaci latinských adjektiv se zaměřením na to, 

která adjektiva se stupňují a která ne. Ta bude vycházet z již formulovaných 

klasifikací a pokusí se ověřit, zda jsou některé stávající klasifikace vhodné pro 

analýzu adjektiv podle stupňování obecně a i konkrétně pro latinu.  

 Navzdory rozdílné terminologii se na základě výše uvedených poznatků 

ukazuje, že existují dvě podobné sémantické klasifikace adjektiv, které by 

mohly být vhodné jako východisko pro klasifikaci adjektiv na základě 

stupňování. Jednou z nich je klasifikace adjektiv podle AMČ2 a druhou je 

klasifikace používaná v některých pracích zabývajících se skalárními adjektivy.  

 AMČ2 dělí adjektiva na relační, která se v principu nestupňují, protože 

vyjadřují vztah k jiným jevům reality, a to věcem, dějům nebo okolnostem, s 

nimiž je adjektivum slovotvorně sdruženo,24 a adjektiva kvalitativní, která dále 

                                            
22 Kritéria pro zařazení do třídy adjektiv bývají jazykově specifická, např. v latině vyjadřují 

substantiva i adjektiva číslo a pád, ale substantiva mají svůj inherentní rod, zatímco adjektiva 

mohou vystupovat ve všech třech rodech. Vedle těchto morfologických vlastností mají jednotlivé 

slovní druhy vlastnosti syntaktické a sémantické (viz Dixon 2004: 2). 
23 Viz Neustupný 1966: 40.  
24 Viz AMČ2: 73. 
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dělí na kvalifikační a deskriptivní. Podle AMČ2 „kvalifikační adjektiva vyjadřují 

příznak jako výsledek vědomého hodnocení objektivně existujícího příznaku 

jevu, který provádí mluvčí subjektivně v rozpětí příznaků obou antonymních 

členů (např. dobrý - zlý, veselý - smutný, plný - prázdný, pěkný - ošklivý)“, 

zatímco „deskriptivní adjektiva vyjadřují příznak jevu „absolutně“, z hlediska 

mluvčího objektivně bez příměsi relativního nebo subjektivního hodnocení 

vlastnosti (např. červený, slepý, nahý, slaný).“25 Ke kvalifikačním adjektivům 

uvádí, že stupňují vyjadřovaný příznak, zatímco u adjektiv deskriptivních 

poznamenává, že stupňují vyjadřovaný příznak méně často.26 

 Schematicky by bylo možné tuto klasifikaci a její předpoklady vzhledem 

ke stupňování znázornit následovně:  

 

adjektiva 

 

  

 relační (obecně se nestupňují)     kvalitativní  

 

       

     kvalifikační    deskriptivní  

     (stupňují se)        (stupňují se, ale méně často)  
 

Schéma 1: Sémantická klasifikace adjektiv podle AMČ2 

  

 Druhá vhodná klasifikace vyplývá z prací zabývajících se skalárními 

výrazy (např. Kennedy – McNally (2005), Frazier – Clifton – Stolterfoht (2008)). 

Tyto práce ponechávají stranou neskalární (relační) adjektiva, která se v 

principu nestupňují, a skalární adjektiva (adjektiva odpovídající kvalitativním 

podle AMČ2) dělí na adjektiva relativní, tj. taková, která mají otevřenou a 

spojitou škálu a jejichž význam závisí na kontextu (např. široký, starý), a 

adjektiva absolutní, která nejsou závislá na kontextu a mají buď uzavřenou 

nebo diskrétní škálu (např. živý/mrtvý, ženatý/svobodný).27  Frazier – Clifton – 

                                            
25 AMČ2: 71. 
26 Viz AMČ2: 72-73.  
27 Viz Kennedy – McNally 2005: 355. 
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Stolterfoht ovšem přiznávají, že i absolutní adjektiva jsou závislá na kontextu, i 

když ne do takové míry, protože např. na čistý talíř klademe jiné nároky než na 

čistou podlahu.28  

 Schematicky by tato klasifikace včetně předpokladů týkajících se 

stupňování vypadala následovně:29  

adjektiva 

 

  

          neskalární (relační)          skalární   

 

       

     relativní        absolutní   

  (závislá na kontextu, s otevřenou       (méně závislá na kontextu,    

   škálou, volně se stupňují)     omezenější škála i stupňování)  

 
Schéma 2: Sémantická klasifikace adjektiv podle skalární teorie 

 

 Tyto klasifikace jsou si velice podobné a zdá se, že jsou pro účely 

analýzy stupňovaných a nestupňovaných adjektiv vhodné. Proto se pokusím na 

latinském jazykovém materiálu ověřit, zda jsou mezi těmito klasifikacemi nějaké 

větší rozdíly. Pokud ano, mohla by tato práce ukázat, která z těchto klasifikací 

je vhodnější s ohledem na klasifikaci podle stupňování, pokud ne, mohla by být 

jedním z výstupů této práce obecnější klasifikace zaměřená na stupňování, 

vytvořená na základě výše uvedených klasifikací.  

 Je zřejmé, že žádná klasifikace nemůže zachytit úplně všechny případy, 

a proto může být potřeba některé skupiny vyčlenit zvlášť. Např. existují 

adjektiva, která se sice vztahují k určité škále, ale již sama o sobě vyjadřují tak 

vysokou nebo nízkou míru vlastnosti, že by jejich stupňování bylo nelogické 

(např. deminutiva).  

                                            
28 Viz Frazier – Clifton – Stolterfoht 2008: 300.  
29 Toto schéma je zjednodušené, protože teoreticky by se mohlo podle povahy škály (zda je 

kontinuální nebo diskrétní, obsahuje minimální a maximální prvky atd.) vyčlenit i více skupin 

zejména u absolutních adjektiv, ale pro účely této práce to není relevantní, viz Kennedy – 

McNally 2005: 352.  
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 Také je zřejmé, že určitá adjektiva přecházejí mezi skupinami na základě 

metaforického přenesení významu (reanalýzy v doméně endosféry) a proto se 

tato práce bude zabývat i tímto jevem. Ještě dalším souvisejícím jevem je 

možná polysémie adjektiv, protože se může stát, že v určitém významu bude 

adjektivum patřit do jedné skupiny, ale v jiném významu do jiné. 
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2. Metodologie 

2.1 Postup 

 Aby bylo možné adjektiva zkoumat systematicky, je prvním krokem 

provedení sémantické klasifikace jednotlivých latinských adjektivních typů. I 

když se jedná o klasifikaci sémantickou, vychází ze základních adjektivních 

slovotvorných typů. Základem pro tuto klasifikaci bude přehled slovotvorby 

substantiv a adjektiv v Leumannově Lateinische Laut- und Formenlehre30 a 

systematický přehled deverbativních substantiv a adjektiv v práci L. Pultrové 

The Latin Deverbative Nouns and Adjectives.31 Protože ale jednotlivé skupiny 

nemusejí být sémanticky homogenní, a naopak různé slovotvorné typy mohou 

být významově synonymní, budou slovotvorné typy použity jako výchozí bod a 

dále budou adjektiva uspořádána do významových skupin podle různých kritérií 

(o kritériích viz níže v kapitole o vlastní klasifikaci), a to rovněž za použití 

dokladů o stupňování adjektiv z jednotlivých skupin v korpusu latinských textů 

(o práci s korpusem viz kap. 2.2). Jako další fáze bude následovat shrnutí 

výsledků a jejich analýza. Ve shrnutí budou formulovány hlavní poznatky, bude 

vytvořen přehled skupin nestupňovaných adjektiv, který bude porovnán se 

stávajícími klasifikacemi, a na základě tohoto porovnání bude vytvořen návrh 

vhodné klasifikace adjektiv pro účely stupňování. V kapitole Analýza a diskuse 

bude proveden rozbor se zaměřením na jevy specifické pro latinu, a naopak 

univerzální jevy i ve srovnání s češtinou, budou formulovány závěry a nastíněny 

případné možnosti dalšího rozvíjení tohoto tématu. 

2.2 Práce s korpusem 

 Tato práce je založena na používání korpusu. Protože se zabývá 

latinským jazykovým materiálem, budu pro ověřování používat dostupný 

latinský korpus, a to elektronickou databázi Bibliotheca Teubneriana Latina III 

(dále BTL-III), která obsahuje všechna díla archaické a klasické římské 

literatury (do konce 2. stol. po Kr.) vydaná v minulosti nakladatelstvím Teubner. 

Dále obsahuje prakticky všechny zachované gramatické a rétorické texty 

                                            
30 Leumann 1977: passim. 
31 Pultrová 2011: passim. 
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pozdněantického období a i další díla pozdněantické literatury vydaná 

nakladatelstvím Teubner plus latinská díla středověká a novověká. I když se 

jedná o obsáhlou databázi, musíme při analýze brát v úvahu, že podle odhadů 

až 90 % antických textů nepřežilo do novověku32, a tak jestliže u každého 

korpusu je problém s reprezentativností, v tomto případě můžeme pocítit tento 

problém zvláště silně, zejména s ohledem na dostatečný počet příkladů k 

určitým jevům.  

 Korpus BTL-III uvádí výsledky hledání rozdělené podle období, první 

zahrnuje díla od raných dob do konce 2. stol. n.l., druhé díla od konce 2. stol. 

n.l. do roku 735, třetí středověkou latinu od roku 735 do roku 1501 a čtvrté 

novodobou latinu od roku 1501 do současnosti. Protože se tato práce zaměřuje 

na klasickou latinu, zohledňuje primárně díla z prvního období s přihlédnutím i k 

dílům z druhého období. Středověkou a novodobou latinou se tato práce 

nezabývá, protože uživatelé latiny v těchto obdobích již nebyli jejími rodilými 

mluvčími a v jejich latině se projevuje interference jejich rodného jazyka. 

 Vzhledem k výše uvedeným omezením korpusu nemá tato práce 

statistický charakter, pouze si všímá obecných tendencí, protože při malých 

počtech příkladů pro některé výrazy (některá adjektiva se vyskytují v korpusu 

pouze jednou) by statistické výsledky mohly být silně zkreslené. Pokud někde 

uvádím počty výskytů, je to jen pro představu, co se rozumí tím, že některá 

adjektiva se stupňují „často“, některá „poměrně často“ a některá „méně často“.   

 Pro srovnání s češtinou budu využívat korpus SYN, tedy Synchronní 

reprezentativní korpus Ústavu Českého národního korpusu FF UK, dostupný 

online. Samozřejmě, že při srovnávání bude potřeba brát v úvahu rozdílnou 

velikost obou korpusů, časové rozpětí, které oba korpusy pokrývají, a odlišnost 

v žánrovém zastoupení textů. Srovnávání s češtinou proto nebude centrálním 

tématem práce, ale bude se používat pouze informativně.  

 

 

                                            
32 Viz Kalivoda 2007: 7. 
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3. Sémantická klasifikace latinských adjektivních typů 

3.1 Úvod ke klasifikaci 

 I když se jedná o sémantickou klasifikaci, jako výchozí bod používám 

přehled slovotvorných typů (viz kap. 2.1), který poskytuje základní rozdělení 

latinských adjektiv. Ze sémantického hlediska ovšem toto rozdělení není 

vhodné vzhledem k výše uvedené rozrůzněnosti v rámci skupin a synonymii 

mezi skupinami. Proto je potřeba aplikovat další kritéria a na základě jejich 

kombinace vytvořit klasifikaci vhodnou pro tyto účely. 

3.2 Kritéria pro klasifikaci     

 Klasifikace bude tedy vycházet ze slovotvorby a jednotlivé skupiny budou 

následně zařazovány k hlavním sémantickým typům. S ohledem na stupňování 

se jako nejvhodnější základní sémantické rozdělení jeví rozdělení na relační a 

kvalitativní33 nebo relační a skalární.34 Protože budu pracovat s pojmem „škála“, 

budu používat základní dělení na relační a skalární. Skalární adjektiva se budou 

dále dělit na kvalifikační a deskriptivní podle terminologie AMČ235 s 

přihlédnutím k povaze škály daného adjektiva.36 U všech skupin budu ověřovat, 

zda je takové rozdělení vhodné, a je možné je podle potřeby modifikovat za 

použití dalších kritérií.  

 Většina adjektiv v jazyce, jako je latina, jsou adjektiva odvozená, a to od 

jiných slovních druhů, zejména substantiv, sloves, jiných adjektiv, případně 

adverbií a předložek.37 Některá adjektiva jsou ale z hlediska synchronního38 

neodvozená, tj. primární. Mezi primární adjektiva ovšem patří adjektiva 

                                            
33 Podle AMČ2: 70. 
34 Podle Kennedy – McNally 2005: 345. 
35 Viz AMČ2: 71. 
36 Stejně tak by se ovšem mohlo používat i rozdělení na relativní a absolutní např. podle 

Kennedy – McNally 2005: 345.  
37 Viz MSČ: 196. 
38 Je samozřejmé, že dnes nemůžeme zjistit, zda rodilí mluvčí chápali konkrétní adjektivum jako 

odvozené, nebo ne. V tomto ohledu se musíme spolehnout na gramatické příručky a intuici.  
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nejfrekventovanější,39 a proto se zdá užitečné vyčlenit tuto skupinu zvlášť. 

Protože se ovšem jedná o adjektiva neodvozená nebo neprůhledná, nemají 

společný slovotvorný prvek a tvoří různorodou významovou skupinu, která má 

společné jen to, že obsahuje nejfrekventovanější adjektiva v jazyce. Univerzální 

sémantickou klasifikací těchto adjektiv pro různé jazyky se zabývá Dixon (2004) 

ve své práci Adjective Classes. Dixon dělí primární adjektiva do následujících 

skupin: rozměry (velký, malý, dlouhý, vysoký), věk (mladý, starý, nový), hodnota 

(dobrý, špatný, krásný, divný, potřebný, správný), barva (černý, bílý, červený), 

fyzikální vlastnosti (tvrdý, měkký, horký, mokrý), lidské vlastnosti a pocity 

(šťastný, chytrý, štědrý, krutý, hrdý), rychlost (rychlý, pomalý). Podle 

konkrétního jazyka může být těchto skupin i více.40  

 I na tuto skupinu můžeme aplikovat dělení podle AMČ2, a to na 

kvalitativní adjektiva, která zhruba odpovídají adjektivům skalárním a která se 

dále člení na deskriptivní (absolutní) a kvalifikační (relativní), a adjektiva relační 

vyjadřující příznak založený na vztahu k nějaké substanci, ději, stavu nebo 

okolnosti.41  

 Podrobnějších kritérií souvisejících např. u relačních adjektiv se vztahem 

k fundujícímu slovu (materiálu, osobě) nebo vztahujících se ke konkrétnímu 

obsahu může být celá řada a budou vysvětlena u vlastní klasifikace jednotlivých 

typů.  

 Zvláštními případy, kterými se tato klasifikace také zabývá, jsou tzv. 

verbální adjektiva s různou mírou přechodu k adjektivům, v latině konkrétně 

participia (prézentní, perfektní a futurální) a gerundiva.  

 Uvedená kritéria se v různé míře uplatní v této klasifikaci, s přihlédnutím 

ke specifikům latinského jazykového materiálu.  

                                            
39 Např. MSČ uvádí přibližně 200 primárních adjektiv pro češtinu, z nichž většina patří do první 

tisícovky nejčastějších adjektiv. 
40 Viz Dixon 2004: 3-4. 
41 Viz AMČ2: 70-75. 
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3.3 Sémantické typy 

3.3.1 Primární adjektiva   

 Jak uvádí MSČ pro češtinu, primární adjektiva patří v jazyce 

k nejfrekventovanějším,42 a protože stupňování probíhá právě u 

nejfrekventovanějších adjektiv, můžeme předpokládat, že primární adjektiva 

budou většinou patřit ke skalárnímu typu a budou se stupňovat. Z českých 

přibližně 200 primárních adjektiv, která uvádí MSČ,43 nemá podle dokladů v 

korpusu stupňované tvary pouze bosý, hovězí, každý, pěší, příští.44 Z toho bosý 

bychom zařadili mezi skalární s pouze dvojčlennou škálou (absolutní), hovězí 

bylo původně relační, ale je sem zařazeno zřejmě proto, že přestalo být 

etymologicky průhledné, každý bychom mohli zařadit i mezi zájmena,45 pěší je 

opět skalární deskriptivní adjektivum pojímané absolutně a příští je deiktické 

adjektivum. 

   Z hlediska stupňování si u primárních adjektiv vystačíme s dělením podle 

AMČ2 na adjektiva kvalifikační a deskriptivní.46  

3.3.1.1 Primární adjektiva kvalifikační  

 Tato skupina zahrnuje adjektiva, která vyjadřují subjektivní hodnocení 

vlastnosti věci nebo člověka v rozpětí škály dané oběma antonymními členy. 

Tato adjektiva mají plynulou a otevřenou škálu a většinou tvoří antonymní 

dvojice. Subjektivita hodnocení spočívá v rozhodnutí mluvčího, kam na škále 

vlastnost umístí, tj. např. na škále tvrdosti, zda je předmět ještě tvrdý, nebo už 

měkký, což je podle situace relativní.47 Do této skupiny patří např.:   

longus (dlouhý) - brevis (krátký), dūrus (tvrdý) - mollis (měkký), pulcher (krásný) 

- foedus (ošklivý), taeter (ohavný), levis (lehký) - gravis (těžký), amārus (hořký) - 

dulcis (sladký), pūrus (čistý), saevus (zuřivý), obscūrus (tmavý), novus (nový), 

                                            
42 Viz MSČ: 196. 
43 Viz MSČ: 196. 
44 ČNK - SYN, cit. 29. 7. 2013. 
45 Tzv. adjektivní zájmena mají gramatické prostředky shodné s adjektivy, ale z hlediska funkční 

sémantiky se řadí mezi zájmena. Viz AMČ2: 84, 98. 
46 Viz AMČ2: 71-72. 
47 VIZ AMČ2: 71. 



 - 25 - 

pinguis (tučný), piger (líný), fortis (statečný), lēnis (pomalý), turpis (odporný), 

fēlīx (šťastný), vēlōx (rychlý), dignus (hoden něčeho), firmus (pevný), infirmus 

(slabý) atd.  

 Dále sem patří adjektiva, která se stupňují nepravidelně, jež patří mezi 

adjektivy k nejběžnějším:48 bonus (dobrý) - malus (špatný), parvus (malý) - 

magnus (velký), senex (starý), vetus (starý) - iuvenis (mladý).   

 Korpus obsahuje velké množství dokladů stupňování těchto adjektiv. 

Např. od adjektiva longus se v korpusu vyskytuje 145949 dokladů komparativu a 

321 dokladů  superlativu. Podobně je tomu u nepravidelných, např. komparativů 

od bonus (melior) je v korpusu 439050 a superlativů (optimus) 2701. 

Komparativů od malus (peior) je v korpusu 54351 a superlativů (pessimus) 502.     

3.3.1.2 Primární adjektiva deskriptivní 

 Deskriptivní adjektiva vyjadřují příznak jevu z hlediska mluvčího 

„absolutně“,52 což vyplývá z povahy jejich škály. I když i tato adjektiva zařadíme 

mezi skalární, jejich škála nebude tak plynulá jako u prvního typu. Buď se jedná 

o škály neúplné, uzavřené jen na jedné straně, škály pouze dvoučlenné, nebo 

adjektiva, která nemají jasné antonymum. Do této skupiny patří i barvy, které 

vyjadřují určitou škálu, která vyplývá např. z toho, jak širokou část barevného 

spektra zabírají. Příklady:  

calvus (plešatý), cavus (dutý), vīvus (živý), mortuus (mrtvý), sānus (zdravý), 

aeger (nemocný), prāvus (křivý, pokřivený), surdus (hluchý), vērus (pravdivý) 

atd.  

Barvy: albus (bílý), rūfus (červenavý, ryšavý), ruber (červený), niger (černý), 

āter (černý, tmavý), caesius (modrošedý), flāvus (žlutý), rāvus (šedý), helvus 

(žlutý), niger (černý) atd.  

                                            
48 Např. v češtině jsou tvary největší a nejlepší vůbec nejčastějšími stupňovanými tvary mezi 

všemi českými adjektivy, viz MSČ: 209. 
49 Údaje jsou orientační, vzhledem k tvarové homonymii zahrnují údaje o výskytu komparativu i 

komparativ adverbia.  
50 Údaj zahrnuje i komparativ adverbia. 
51 Údaj zahrnuje i komparativ adverbia. 
52 Viz AMČ2: 71. 
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 Podle dokladů z korpusu se adjektiva této skupiny většinou stupňují, ale 

ne tak často jako adjektiva první skupiny. Např. příkladů stupňování adjektiva 

prāvus je v korpusu 2 na komparativ a 5 na superlativ. U adjektiva surdus 

máme 7 dokladů komparativu a 1 superlativu. Adjektivum vērus má 31153 

příkladů komparativu a 110 superlativu. To vyplývá z charakteru jejich škály, 

která bývá na některé straně uzavřená, ale jak korpus dokládá, neberou se tato 

adjektiva vždy absolutně. Příklady: nam scopulis surdior Icari (Hor. carm. 

3,7,21), et ego misera maritum cucurbita calviorem sortita sum (Apul. met. 

13,5,9), ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata (Cic. fin. 2, 32, 

105); poměrně často se stupňuje sānus: quis fortunatior Lepido … quis eodem 

sanior (Cic. Phil. 13,17), naopak aeger se stupňuje velmi málo, i když doklady 

existují, častěji se stupňuje odvozené adverbium aegrē. U barev zřejmě záleží 

na tom, jak širokou škálu barva ve spektru pokrývá, takže se často stupňuje 

např. ruber (uva … est autem ruberrima – Scrib. Larg. comp. 249,109), albus 

(albior est terra, quam… – Brev. Expos. Verg. georg, 2,215) nebo niger (haec in 

vinum additur farinae modo tusa, nigrior colore – Plin. nat. 16,54,3), zatímco na 

stupňování barev se speciálnějším odstínem (např. helvus) korpus doklady 

neobsahuje.  

 Obecně můžeme shrnout, že adjektiva této skupiny se většinou stupňují 

(až na několik krajních případů, u nichž není stupňování doloženo a představují 

maximální póly diskrétní škály, jako např. vīvus - mortuus), ovšem již ne tak 

často jako adjektiva první skupiny. Zatímco dokladů na stupňované tvary 

najdeme u první skupiny, tj. primárních kvalifikačních adjektiv, stovky, množství 

dokladů u deskriptivních adjektiv se pohybuje v řádu desítek až jednotek (s 

poněkud vyšším počtem u adjektiva vērus). Z hlediska stupňování patří stále k 

centru adjektivní třídy, ale na kontinuu od centra k periferii se od centra mírně 

vzdalují. Není to ale skupina adjektiv, které bychom označili jako typicky 

nestupňovatelná.  

 

                                            
53 Údaj zahrnuje i komparativ adverbia. 
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3.3.1.3 Primární adjektiva se sufixem -eus, -ius  

 Existuje zvláštní skupina adjektiv, která můžeme přiřadit k adjektivum 

primárním, a která jsou zakončená na sufixy -eus, -ius. Tyto sufixy, jak uvidíme 

např. v kap. 3.3.2.1 a 3.3.2.3, jsou typické pro adjektiva relační, která se 

nestupňují, a to většinou ani opisem kromě několika případů reanalýzy v 

některém z jejich významů (cōnsentāneus). Adjektiva této skupiny 

pravděpodobně původně také měla relační význam, ale synchronně byl jejich 

vztah k původnímu fundujícímu slovu zřejmě již neprůhledný, nebo se jedná 

adjektiva odvozená od adverbií nebo předložkových vazeb substantiv, kde je 

vztah k fundujícímu slovu jinak modifikován, a proto přešla od relačních adjektiv 

k adjektivům skalárním. Tato adjektiva se zpravidla stupňují, ovšem vždy 

opisem. Jedná se zejména o tato adjektiva: necessārius (potřebný) od 

ustrnulého tvaru necesse (magis necessarium fuisse illud, quod vitarit reus – 

Cic. inv. 2,25,75), idōneus (příhodný), etymologicky neprůhledné (maxime 

idoneum ad muniendum locum credidit – Liv. 32,5,10), ēgregius (vynikající) od 

ex + grege, obnoxius (provinilý, zavázaný), zřejmě odvozené od ob noxiam, od 

toho pravděpodobně osamostatněné noxius (škodlivý, vinný) (virus haud ullum 

magis noxium est – Curt. 9,1,12), anxius (úzkostlivý) od slovesa angō, vztah 

oslabený (pro moribus hoc sum magis anxius – Plin. epist. 4,21,4), sobrius 

(střízlivý), ēbrius (opilý) jsou primární adjektiva, pervius (průchodný, přístupný) 

vzniklé zřejmě z per + via, proprius (vlastní), zřejmě z prō prīvō, varius (pestrý) 

jako primární adjektivum, rovněž primární adjektivum arduus a některá další. I 

tato adjektiva bychom spíše přiřadili do skupiny deskriptivních (absolutních) a 

počet dokladů na jejich vždy opisné stupňování se opět pohybuje v řádu 

jednotek až desítek. 

 Celkově k primárním adjektivům můžeme shrnout, že se nacházejí v 

centru třídy adjektiv, a proto má většina adjektiv v této skupině prototypické 

vlastnosti adjektiv, tedy se, až na výše uvedené výjimky, stupňují. 

3.3.2 Desubstantivní adjektiva  

 Desubstantivní adjektiva se typicky řadí k relačním adjektivům. Relační 

adjektiva tvoří obsáhlou sémantickou skupinu. Jejich význam vyplývá ze vztahu 

k jiným jevům reality, v případě desubstantivních adjektiv tedy k substantivům, 

tj. osobám, zvířatům, rostlinám, nadpřirozeným bytostem, věcem, materiálům 
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apod.54 Tato skupina by prototypicky měla obsahovat adjektiva, která se 

nestupňují. Členit je můžeme jednak podle povahy fundujícího substantiva a 

jednak podle vztahu k fundujícímu substantivu, tj. adjektiva vyjadřující např. 

příslušnost k určité osobě nebo místu, adjektiva popisující materiál, z něhož je 

něco vyrobeno, apod. Ne všechna desubstantivní adjektiva ovšem musejí být 

relační. Existují adjektiva, která pojmenovávají atributivní příznak určované 

kategorie na základě vztahu k jiné substanci a zároveň vyjadřují hodnocení 

tohoto příznaku jako vlastnosti, která substanci charakterizuje a kvalifikuje55 

(potom patří k deskriptivním nebo kvalifikačním). I při této klasifikaci budu 

vycházet z jednotlivých slovotvorných typů.   

3.3.2.1 Látková a materiálová adjektiva  

a) Adjektiva se sufixem -eus 
 Typická adjektiva označující materiál nebo látku, z nichž předmět 

pochází nebo je vyroben, zahrnuje i adjektiva od názvů rostlin nebo stromů. 

Příklady:  

aureus (zlatý), argenteus (stříbrný), saxeus (skalní, kamenný), lacteus (mléčný), 

ferreus (železný), plumbeus (olověný), lapideus (kamenný), ligneus (dřevěný), 

laureus (vavřínový), ulmeus (jilmový), flōreus (květinový), sparteus (trávový), 

virgeus (proutěný), trīticeus (pšeničný), grāneus (zrnný), musteus (moštový), 

aereus (kovový), vīteus (révový), scorteus (kožený), vīmineus (proutěný), 

eburneus (slonovinový), cērineus (voskový), fāgineus (bukový), querneus 

(dubový), pōpulneus (pōpuleus) (topolový), fīculneus (fīculnus) (fíkový), 

vītigineus (révový), arboreus (stromový), sulphureus (sírový, sirný).     

 Dále označení barev na základě charakteristické barvy určitého 

materiálu: roseus (růžový, růžobarvý), croceus (šafránově žlutý), niveus (ze 

sněhu, sněhový, sněhobílý), piceus (černý jako smůla), ferrūgineus (rezavý), 

caeruleus (modrý jako nebe). 

b) Adjektiva se sufixem -āceus 
 Tato skupina zahrnuje látková adjektiva zejména od názvů rostlin: 

hederāceus (břečťanový), vīnāceus (vinný), bētāceus (z cvikly - odrůdy řepy), 

                                            
54 Viz AMČ2: 73-74. 
55 Viz AMČ1: 370. 
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farrāceus (obilný), violāceus (fialkový), testāceus (cihlový), argillāceus (jílovitý), 

rosāceus (růžový).  

c) Adjektiva se sufixem -īcius  
 Látková adjektiva většinou od stavebních materiálů: caementīcius (z 

lámaných kamenů), strāmentīcius (slámový), crātīcius (proutěný), laterīcius 

(cihlový). 

d) Adjektiva se sufixem -nus, -inus, včetně -gnus a -āginus  
 Opět látková adjektiva, často synonymní s adjektivy na -n-eus: eburnus 

(slonovinový), sallignus (vrbový), acernus (javorový), colurnus (lískový), 

pōpulnus (topolový), quernus (dubový) atd.   

 Průzkum korpusu ukázal, že tato adjektiva vykazují typické vlastnosti 

relačních adjektiv a nestupňují se. Nejen, že se nestupňují synteticky, což je v 

souladu s tím, co uvádějí příručky o adjektivech, které mají vokál před 

kmenotvorným vokálem (-eus, -ius), ale nestupňují se ani opisem s magis nebo 

maximē. Nemáme tedy u této skupiny doklady o reanalýze adjektiva z relačního 

na skalární, což ovšem neznamená, že k takovému případu nemohlo dojít. 

Když to porovnáme s údaji několika významově podobných adjektiv v češtině, 

zjistíme, že v češtině se přece jen nějaké případy stupňování takových adjektiv 

najdou, např. železný se v komparativním nebo superlativním tvaru vyskytuje v 

českém korpusu celkem 19x, zlatý 51x, stříbrný 5x, dřevěný 7x, kamenný 14x a 

další pouze ojediněle. Vezmeme-li ovšem v úvahu velikost českého korpusu 

SYN (10 mil. slov), je těchto případů poměrně málo, a uvážíme-li, že v případě 

adjektiv železný a zlatý se nejčastěji vyskytuje spojení železný muž, zlatý slavík 

nebo zlatý padák, což jsou kolokace, které bychom mohli považovat za 

samostatné jednotky, zdá se, že výsledky se od latinských dokladů výrazně 

neliší. Také je třeba v této souvislosti brát v úvahu, že český korpus obsahuje 

velké množství publicistických textů, z nichž většina těchto případů pochází.56    

3.3.2.2 Vztahová adjektiva odvozená od názvů věcí  

a) Adjektiva se sufixem -ārius 
 Tato skupina obsahuje adjektiva vyjadřující příslušnost k věcem:  

                                            
56 ČNK - SYN, cit. 29. 7. 2013.  
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argentārius (peněžnický), onerārius (nákladní), vinārius (vinný), aquārius 

(vodní), mustārius (moštový), vestiārius (šatní), arborārius (stromový), faenārius 

(senný),  molārius (mlýnský), plaustrārius (vozový), āleārius (kostečný, týkající 

se kostek),  auxiliārius (nápomocný), boārius (dobytčí), salārius (solní), 

ancorārius (kotevní), compendiārius (krátký, výhodný), frūctuārius (nesoucí 

užitek, výnosný), iūdiciārius (soudní), nummārius (peněžní), sūmptuārius 

(výdajový), viārius (týkající se cest).  

b) Adjektiva se sufixem -ātus (-ītus, ūtus)  
 Tato skupina obsahuje adjektiva odvozená od substantiv s významem 

„opatřený něčím“. Příklady: 

maculātus (skvrnitý), barbātus (vousatý), hastātus (opatřený kopím), togātus 

(oblečený v toze), dentātus (zubatý), palliātus (oblečený v plášti), aurātus 

(pozlacený), scelerātus (poskvrněný zločinem), aurītus (ušatý), crīnītus 

(vlasatý),  cinctūtus (opásaný zástěrou).  

c) Adjektiva se sufixem -ālis 
 Tato skupina adjektiv je různorodá, ale patří sem např. adjektiva 

odvozená od částí těla: bracchiālis (pažní), capitālis (týkající se hlavy).   
d) Adjektiva se sufixem -estus, -ustus  
 Sem patří adjektiva s významem „dotčený, obdařený něčím“. Např.  

fūnestus (pohřební), scelestus (zločinný), faustus (od favor - šťastný, obdařený 

přízní), arbustus (porostlý stromy). 

e) Adjektiva se sufixem -ulentus  
 Skupina denominativních adjektiv s významem „opatřený něčím, bohatý 

na“. 

Příklady adjektiv této skupiny jsou: violentus (násilný, opatřený silou), opulentus 

(zámožný, tj. oplývající bohatstvím), corpulentus (tělnatý), pisculentus (bohatý 

na ryby).  

f) Adjektiva se sufixem -ōsus  
 Tato skupina obsahuje denominativní adjektiva s významem „opatřený 

něčím, bohatý na“. Příklady: damnōsus (škodlivý), dolōsus (podvodný), 

fūmōsus (zakouřený), morbōsus (nemocný), ventōsus (větrný), aquōsus 

(vodnatý), fāmōsus (slavný), formōsus (krásný), harēnōsus (písčitý), herbōsus 

(travnatý), nebulōsus (zamlžený),  mōrōsus (náladový, mající množství 

zvláštních návyků), cicātrīcōsus (zjizvený).  
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 Tato podtřída adjektiv již není tak významově jednolitá jako adjektiva 

látková. Adjektiva první skupiny na -ārius, vyjadřující příslušnost k věcem, se 

nestupňují. Opět mají vokál před kmenovým vokálem, takže se standardně 

nestupňují synteticky, ale v korpusu nejsou ani doklady opisného stupňování. 

Jedná se o typická relační adjektiva. I o druhé skupině na -ātus můžeme 

konstatovat, že se tato adjektiva nestupňují ve významu „opatřený něčím, 

mající něco“, s výjimkou adjektiva scelerātus, na jehož stupňované tvary korpus 

poskytuje poměrně dost dokladů (21 na komparativ a 61 na superlativ), např. 

sceleratior et nequior quam ille (Cic. Verr 2,1,70). Rozdíl v tomto případě 

vyplývá zřejmě z toho, že fundující substantivum je abstraktum, a to navíc 

spojené s negativním významem, takže by se toto adjektivum spíše zařadilo 

mezi skalární, a to deskriptivní (absolutní).  

 Ve třetí skupině má stupňované tvary adjektivum capitālis, 

reanalyzované v jednom ze svých významů na „život ohrožující, nebezpečný“: 

nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat a 

natura datam (Cic. Cato 39). 

 Ve zbývajících skupinách jsou spíše adjektiva, která stupňované tvary 

mají. Jakmile se význam více blíží významu „opatřený, oplývající něčím“, 

dostane se do významu škála, obzvláště v případě, že fundující substantivum je 

abstraktum. Proto se stupňuje fūnestus a scelestus, violentus, opulentus, 

damnōsus, dolōsus i morōsus (např. Sulla tunc erat violentissimus – Sen. epist. 

11,4), méně dokladů (v řádu jednotek) je na herbōsus, harēnōsus a nebulōsus 

(qui locus crassus erit et nebulosior – Plin. nat. 14,46,2) a žádné na fūmōsus a 

cicātrīcōsus, i když se poslední uvedené adjektivum vyskytovalo ve spojení s 

tam (tak), takže by jistě mělo ke stupňování předpoklady (celkem je dokladů na 

ně málo). 

 Na této skupině vidíme, že stupňování desubstantivních adjektiv závisí 

jak na povaze substantiva, od něhož jsou odvozena, tak na charakteru vztahu k 

němu. Adjektiva skupin d), e) a f) vyjadřují nejen vztah rozvíjeného substantiva 

k určité substanci, ale zároveň toto substantivum i charakterizují, proto je 

možné je zařadit ke skalárním, a to deskriptivním (absolutním).    
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3.3.2.3 Příslušenská adjektiva odvozená od jmen osob (případně názvů 
zvířat)  

a) Adjektiva se sufixem -eus  
 V této skupině jsou adjektiva vytvořená od vlastních jmen osob 

(výjimečně od apelativ) podle řeckého vzoru: Hectoreus, Nestoreus, Tantaleus, 

Philippeus, Apollineus, Caesareus, Cupīdineus, Herculeus, Rōmuleus, 

Augusteus, Nerōneus, výjimečně od apelativ: fēmineus (ženský), virgineus 

(panenský). 

b) Adjektiva se sufixem -ius  
 Tato skupina obsahuje adjektiva odvozená od názvů osob, obecně 

vyjadřující přináležitost k dané osobě nebo pro ni typickou vlastnost jako např.: 

patrius (otcovský), rēgius (královský), pontificius (kněžský), augurius 

(augurský), meretrīcius (nevěstčí), caupōnius (krčmářský, hospodský), lēnōnius 

(kuplířský), agitātōrius (vozatajský), mercātōrius (kupecký), nūtrīcius (týkající se 

kojné, chůvy), dále adjektiva od jmen bohů jako Mārtius, Iovius, Saturnius, 

Neptūnius, Lātōnius, Diānius, Venerius, Iūnius, Larius a adjektiva od osobních 

jmen, tzv. nomina gentilia (rodová jména) na -ius, např. označení příslušnosti 

dětí k otci, např. Quīnctius, Septimius, Postumius od Postumus, podle tohoto 

vzoru i cognomina všech možných typů, např. Hirtius, Barbātius, Claudius, 

Asinius, Porcius, Vitellius, Fabius, Grānius, Lentius, Aemilius, Domitius. 

c) Adjektiva se sufixem -tōrius, -sōrius  
 Jedná se vlastně podobně jako u výše uvedené skupiny o adjektiva se 

sufixem -ius odvozená od činitelských jmen na -tor, -sor a vyjadřující 

přináležitost k dané osobě nebo souvislost s ní. Sem patří adjektiva používaná 

většinou o lodích, a to nāvis mercātoria (obchodní), praedātōria (pirátská), 

piscātōria (rybářská), vectōria (dopravní), speculātōria (výzvědná), dále 

saltātōrius (tanečnický), āleātōrius (hráčský), amātōrius (milostný), imperātōrius 

(velitelský, vladařský), praetōrius (prétorský), senātōrius (senátorský), ōrātōrius 

(řečnický), gladiātōrius (gladiátorský), messōrius (žnecký, sekáčský), sūtōrius 

(ševcovský), holitōrius (zelinářský) a analogicky i některá další nevytvořená od 

činitelského jména podle reanalýzy  piscātōr-ius na piscā-tōrius, a to např. 

pugilātōrius (zápasnický), tēctōrius (krycí, natěračský, štukatérský), deversōrius 

(hospodský). 

d) Adjektiva se sufixem -icius  
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 Do této skupiny patří adjektiva označující úředníky jako patricius 

(patricijský od patrēs = senátoři), aedilicius (aedilský), tribūnicius (tribunský), 

praetoricius, quaestoricius, také pāstōricius (pastýřský). Podle vzoru lūdī 

aedīliciī (aedilské hry) i označení dalších slavností a her: diēs nātālicius 

(narozeniny), Saturnālicius (týkající se saturnálií), sōdālicius (přátelský). 

e) Adjektiva se sufixem -āris  
 Tato skupina obsahuje adjektiva vztahující se ke skupině lidí: familiāris 

(rodinný), populāris (lidový), figulāris (hrnčířský). Tento sufix představuje 

variantu sufixu -ālis disimilovanou po předchozím -l-.  

f) Adjektiva se sufixem -īlis  
 V této skupině jsou adjektiva od jmen osob vyjadřující, co daným osobám 

náleží: erīlis (pánův), servīlis (otrocký), virīlis (mužský), puerīlis (chlapecký), 

fabrīlis (řemeslnický).  

g) Adjektiva se sufixem -īnus 
 Do této skupiny patří různá adjektiva odvozená od názvů zvířat, např. 

suīnus (vepřový), haedīnus (kůzlečí), aquilīnus (orlí), cervīnus (jelení), equīnus 

(koňský), dále od jmen bohů: dīvīnus (božský), Saturnīnus a lidí: māsculīnus 

(mužský), fēminīnus (ženský), sūtrīnus (ševcovský), Iugurthīnus (Iugurthovský) 

atp. 

 Protože adjektiva v této podtřídě kromě posledních tří skupin mají vokál 

před kmenovým vokálem (-i-, -e-), nepředpokládá se, že by se stupňovala 

synteticky. Nepodařilo se však najít ani doklady na opisné stupňování, protože 

tato podtřída je poměrně sémanticky homogenní a vyjadřuje vztah k určité 

osobě, přináležitost k ní nebo její typickou vlastnost. Výjimky z dalších skupin 

představuje adjektivum familiāris, kde došlo k reanalýze z významu „rodinný, 

patřící k rodině“ na „důvěrný“ (Vettius tuus familiarissimus – Cic. Verr. 2,3,168), 

dále dīvīnus z poslední skupiny, které se používalo i ve významu „bohu 

podobný, vynikající“, čili v jednom ze svých významů přešlo ke skalárním 

adjektivům. Další výjimkou je adjektivum virīlis, které se používalo také ve 

významu „mužný“ (qui viriliores videbantur – Hist. Aug. Heliog. 8,7). Tyto tři 

výjimky dokládají přechod adjektiv od relačních ke skalárním v některých 

významech, čili rozvoj polysémie adjektiv. 
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3.3.2.4 Adjektiva odvozená od místních jmen 

a) Adjektiva se sufixem -ānus 
 Tato skupina obsahuje adjektiva vyjadřující přináležitost k místu, např. 

silvānus (lesní), vīcānus (vesnický), urbānus (městský) castellānus (hradní), 

īnsulānus (ostrovní), hortulānus (zahradní), mundānus (světový), dále jako 

kompozitní sufix při adjektivizaci předložkových místních údajů: suburbānus 

(předměstský), trānsmontānus (záhorský).  

b) Adjektiva se sufixem -īnus 
 Podobná skupina jako předchozí: vīcīnus (sousední), marīnus (mořský), 

Latīnus (latinský = z Latia).  

c) Adjektiva se sufixem -icus, -ticus    
 V této skupině jsou denominativní adjektiva odvozená od místních názvů 

s významem „nacházející se v, žijící v, pocházející z“. Jsou vytvořená podle 

řeckého vzoru. Příklady: exōticus (cizozemský), domesticus (domácí), fānāticus 

(chrámový), silvāticus (lesní), aquāticus (vodní), vīllāticus (venkovský), 

fluviāticus (říční), Asiāticus (asijský). 

d) Adjektiva se sufixem -tilis  
 Denominativní adjektiva s významem „žijící v“: saxātilis (skalní), fluviātilis 

(říční), umbrātilis (pobývající ve stínu).  

e) Adjektiva se sufixem -stris, -stis, -bris  
 Adjektiva od názvů míst, např.: campester (rovinatý, na rovině), silvestris 

(lesnatý), terrestris (pozemský), rūrestris (venkovský), caelestis (nebeský), 

analogicky vytvořená equester (jízdní), pedester (pěší). 

 I tato podtřída obsahuje typická relační adjektiva vyjadřující vztah k 

fundujícímu substantivu, v tomto případě místu, ovšem se dvěma výjimkami. 

Jednou výjimkou je adjektivum urbānus, u nějž je doložen relativně velký počet 

stupňovaných tvarů (12 na komparativ,57 12 na superlativ), např.: utroque 

distinctior, et urbānior, et altior Cicero (Tac. dial. 18,2). Také v tomto případě 

přešlo relační adjektivum urbanus ke skalárním, a to deskriptivním s významem 

např. „jemný, elegantní“. Výraz vīcīnus zřejmě ztratil spojení s vīcus a používal 

se ve významu „blízký“, kde je zřetelná škála podobná škále deiktických 

adjektiv, např.: parti vicinior esset (Ov. fast. 6, 269). 

                                            
57 Včetně komparativu adverbia. 
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3.3.3 Deverbativní adjektiva  

 Deverbativní adjektiva tvoří sémanticky různorodou skupinu, jejímž 

společným znakem je to, že vyjadřují vztah k ději vyjádřenému fundujícím 

slovesem. Tento vztah může být poměrně vyhraněně specializován (např. u 

modálních adjektiv), nebo může být vymezen volně. Přestože deverbativní 

adjektiva vyjadřují vztah k ději, neřadí se všechna k relačním, ale různé skupiny 

bychom přiřadili ke skalárním (kvalifikačním nebo deskriptivním) nebo relačním 

podle toho, zda se vztahují k nějaké škále a jakou povahu tato škála má. 

3.3.3.1 Modální adjektiva  

a) Adjektiva se sufixem -bilis  
 Tuto skupinu můžeme rozdělit na tři podskupiny - verbální adjektiva 

pasivní možnosti nebo žádoucnosti: amābilis (milování hodný), laudābilis 

(chvályhodný), admīrābilis (obdivuhodný), flēbilis (žalostný), často je důležitější 

negativní tvar: inexplicābilis (nerozpletitelný), īnfatīgābilis (neúnavný), 

inexōrābilis (neúprosný), irrevocābilis (neodvolatelný), někdy jsou místo od 

prézentního kmene odvozená od pasivního participia: plausibilis (hodný 

potlesku), flexibilis (ohebný). 

Druhou podskupinu tvoří adjektiva s instrumentálním významem, např.: 

impetrābilis (dosažitelný), ascendibilis (schůdný), terribilis (strašný). 

Třetí skupina obsahuje aktivní adjektiva od intranzitivních stavových 

nebo pohybových sloves: stabilis (stálý), dūrābilis (trvanlivý),  

b) Adjektiva se sufixem -ilis  
 Tato skupina obsahuje deverbativní adjektiva s mediálním nebo pasivním 

modálním významem: habilis (vhodný), docilis (učenlivý), facilis (snadný, 

proveditelný), ūtilis (užitečný), fragilis (křehký), agilis (pohyblivý). 

c) Adjektiva se sufixem -tilis, -silis  
 Tato adjektiva opět můžeme rozdělit na dvě podskupiny, a to na 

neaktuální pasivní adjektiva od sloves řemeslné činnosti, a to: plectilis (pletený), 

textilis (tkaný), nexilis (spletený), fictilis (vyrobený z hlíny), rāsilis (hlazený). 

Druhá podskupina zahrnuje pasivní adjektiva s významem možnosti jako 

missilis (metací), fissilis (štípatelný), pēnsilis (visutý), fūsilis (rozpuštěný, 

tavitelný). 
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 Doklady na stupňování adjektiv těchto typů jsou v korpusu četné. Na 

stupňování adjektiv první skupiny máme mnoho příkladů (nulla de virtutibus tuis 

plurimis nec admirabilior nec gratior misericordia est – Cic. Lig. 37, adventus 

hostium fuit proximo anno agris terribilior quam urbi – Liv. 7,12,5, u superlativů 

naprostou většinu příkladů pokrývá nōbilissimus, ale i od ostatních adjektiv 

existují doklady), neplatí to ovšem pro záporná adjektiva, jeden doklad se 

vyskytuje na irrevocābilior, ostatní adjektiva tohoto typu se ve stupňovaných 

tvarech většinou nevyskytují. Je to proto, že jsou sice skalární, ale jejich škála 

bývá většinou dvoučlenná (možnost - nemožnost), a protože už v pozitivu 

vyjadřují krajní bod škály (škála uzavřená dole), větší míra vlastnosti se již 

nevyjadřuje. Řadí se tedy k deskriptivním adjektivům. 

 Adjektiva druhé skupiny se stupňují také často, adjektiva typu facilis mají 

dokonce v superlativu nepravidelný tvar, což napovídá o velké frekvenci 

používání a příklady z korpusu to potvrzují. U adjektiva facilis obsahuje korpus 

1453 příkladů komparativu (včetně komparativu adverbia) a 119 příkladů 

superlativu. Toto adjektivum se spíše než ve významu „co lze udělat“ používá 

ve významu „snadný“, čímž přešlo v rámci skalárních ke kvalifikačním (má 

plynulou škálu, antonymum difficilis a škála není ani na jednom konci uzavřená, 

tj. vždy může být něco snazší nebo obtížnější, nemůže být absolutně snadné). I 

další adjektiva této skupiny by se spíše zařadila ke kvalifikačním. Příklady: 

nemo altero fragilior est (Sen. epist. 91, 16), tum pullis utilissima est esca 

(Colum. 8,14).  

 Zatímco první dvě skupiny obsahují skalární adjektiva, což potvrzují 

doklady na četné stupňování i výskyt antonymních dvojic s adjektivy s 

negativním prefixem, obsahuje třetí skupina adjektiva spíše relačního typu 

podobná látkovým adjektivům s tím, že nevyjadřují vztah k materiálu, ale k 

činnosti, jíž byly vyrobeny (plectilis, textilis, fictilis), nebo k činnosti, která se s 

nimi může provádět (missilis, fissilis). Zařazují tedy věci spíše k určitému typu. 

Jak korpus dokládá, tato adjektiva se nestupňují.  

3.3.3.2 Neaktuální dějová adjektiva vyjadřující vlastnost substancí nebo 
lidí  

a) Adjektiva se sufixem -idus  
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 Stavová adjektiva odvozená většinou od intranzitivních a stavových 

sloves na -ēre. Vyjadřují často fyzikální vlastnost nebo stav jako výsledek děje.   

calidus (teplý) - frīgidus (studený), hūmidus (vlhký), liquidus (tekutý), placidus 

(klidný) - turbidus (rozbouřený), rigidus (tuhý), languidus (zemdlelý), horridus 

(drsný) atd.      
b) Adjektiva se sufixem -cundus  
 Tato skupina obsahuje deverbativní adjektiva vyjadřující trvalou 

vlastnost, často sklon k něčemu: fācundus (výřečný), fēcundus (úrodný), 

īrācundus (popudlivý), iūcundus (příjemný), verēcundus (ostýchavý), 

rubicundus (jasně červený). 

c) Adjektiva se sufixem -āx 
 Tato skupina obsahuje verbální adjektiva s aktivním významem - 

vlastnosti lidí, často negativní sklony. Příklady: loquāx (povídavý), edāx (žravý), 

capāx (objemný, velký), fallāx (klamavý, šálivý), rapāx (dravý, nenasytný) atd. 

d) Adjektiva se sufixem -ulus 
 Činnostní adjektiva s aktivním významem, označují charakteristickou 

vlastnost subjektu, v některých případech s lehce negativním zabarvením: 

bibulus (pijavý, rád pijící), crēdulus (důvěřivý), tremulus (třaslavý), od zvukových 

sloves garrulus (štěbetavý), querulus (naříkavý), strīdulus (skřípavý), tinnulus 

(zvonivý), dále pendulus (zavěšený, kolísavý), ēminulus (vystupující), patulus 

(otevřený, přístupný). 

 Adjektiva všech čtyř skupin mají typický adjektivní význam, tj. na rozdíl 

od participií vyjadřují trvalou vlastnost, buď fyzikální nebo lidskou. V první 

skupině se vytvářejí i antonymní dvojice, takže je zřetelně vidět škála. Navíc je 

jejich význam závislý na kontextu, např. teplý nebo studený v různých 

kontextech může znamenat něco jiného, takže je lze zařadit do skupiny 

skalárních, a to kvalifikačních. To potvrzují i údaje z korpusu, kdy stupňování u 

první skupiny je velice frekventované (např. u adjektiva calidus najdeme v 

korpusu 68 příkladů na komparativ a 23 příkladů na superlativ). U adjektiv 

druhé a třetí skupiny není význam tolik závislý na kontextu a jejich škála není 

tak plynulá, takže je možné je klasifikovat jako skalární adjektiva, a to 

deskriptivní (absolutní). Doklady stupňovaných tvarů v korpusu to potvrzují, 
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např. u adjektiva fācundus je v korpusu 10 příkladů komparativu58 a 25 příkladů 

superlativu. U třetí skupiny není frekvence tak vysoká, ale v podstatě u každého 

adjektiva z této skupiny je možné v korpusu najít několik příkladů na stupňování 

(výskyt v řádu jednotek). Podobně i čtvrtou skupinu můžeme zařadit ke 

skalárním, a to deskriptivním. Poměrně překvapivě v korpusu nejsou doklady 

stupňovaných tvarů těchto adjektiv s výjimkou garrulus ve významu „žvanivý“. 

Ostatní se zřejmě chápou absolutně na škále ano - ne.   

3.3.3.3 Adjektiva odvozená od pasivního participia   

a) Adjektiva se sufixem -īvus  
 Adjektiva od pasivního participia, z nějž se vyvinula adj. vlastnosti: 

captīvus (chycený, zajatý), abditīvus (zastrčený, vzdálený), subditīvus 

(podvržený), fugitīvus (uprchlý), conditīvus (vhodný k uložení), īnsitīvus 

(štěpovaný, cizí), nātīvus (přirozený), statīvus (stojící, stálý (tábor)), vōtīvus 

(zaslíbený), abortīvus (předčasně narozený), ortīvus (vycházející, východní), 

indictīvus (oznámený). 

Dále odborné termíny s aktivním významem: comparātīvus (srovnávací), 

dēfīnītīvus (určující, konečný), dēlīberātīvus (rozvažovací), rātiocinātīvus 

(usuzovací), āctīvus (činný), gramatické termíny: indicātīvus, nōminātīvus, 

genetīvus, datīvus, accūsātīvus. 

Analogicky vytvořené a etymologicky neprůhledné je lascīvus (bujný, 

nevázaný). 

b) Adjektiva se sufixem -īcius  
Sem patří další adjektiva s pasivním významem, jako je ēmptīcius (získaný, 

koupený) od participia perfekta pasiva ēmptus. Podle tohoto vzoru další, zčásti 

označující právní status osob: adoptātīcius (adoptovaný), adscrīptīcius (nově 

zapsaný), conductīcius (námezdný), dēditīcius (podmaněný), receptīcius 

(vyhrazený (otrok)); zčásti charakter zboží: advectīcius (dovezený). 

 Tato adjektiva vyjadřují často výsledek proběhnuvšího a ukončeného 

pasivního děje (captīvus = zajatý), v případě adjektiv od deponentních sloves i 

probíhající aktivní děj (ortīvus = vycházející). Nevyjadřují většinou trvalou 

vlastnost, čímž se podobají participiím. Údaje z korpusu ukázaly, že se 

                                            
58 Včetně komparativu adverbia.  
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nestupňují, což vyplývá zřejmě z jejich aktuálního významu. U těchto adjektiv 

převažuje vztah ke slovesu, nevyjadřují trvalou vlastnosti ani hodnocení, nemají 

škálu.  

 Problém je s adjektivem lascīvus, které se stupňuje poměrně často a 

nezapadá tedy do této skupiny. Protože je toto adjektivum poměrně 

etymologicky neprůhledné, mohlo by se zařadit i do jiné skupiny, ale možná 

právě jeho synchronní neprůhlednost způsobila, že se používalo jako skalární, 

a ne jako relační adjektivum.  

3.3.3.4 Různorodá široce vztahová adjektiva  

a) Adjektiva se sufixem -uus  
 Tato skupina zahrnuje různorodá adjektiva s pasivním nebo aktivním 

významem vycházejícím z fundujícího slovesa, někdy s modálním zabarvením: 

arvus (orný), pāscuus (pastvinový), irriguus (zavlažovaný, zavlažovatelný), 

caeduus (vhodný k poražení (strom)), assiduus (usedlý, stále přítomný), 

ambiguus (obojaký, sporný), continuus (soudržný, nepřetržitý), dīviduus 

(dělitelný), ingenuus (vrozený), perspicuus (jasný, zřetelný), prōdiguus 

(marnotratný, štědrý), prōmiscuus (smíšený, společný), reliquus (zbylý, 

zbývající), vacuus (prázdný), contiguus (sousední), supervacuus (přebytečný). 

b) Adjektiva se sufixem -ius  
 Nepočetná skupina s různorodým významem: patří sem pasivní eximius 

(vybraný, výborný), aktivní concubius (jen ve spojení concubiā nocte, tj. v té 

části noci, kdy se tvrdě spí), pluvius (deštivý), fluvius (tekoucí). 

c) Adjektiva se sufixem -āneus  
 Další skupina adjektiv s různorodým významem odvozená od 

prézentního kmene nebo od participia perfekta pasiva: cōnsentāneus 

(souhlasný), praeligāneus (předtím sklizený - sc. víno), circumcīdāneus 

(ořezaný), praecīdāneus (předem zabitý), conditāneus (nakládatelný - sc. olivy), 

collectāneus (sebraný), miscellāneus (smíšený), reiectāneus (hodný odmítnutí).  

d) Adjektiva se sufixem -bundus  
 Tato skupina obsahuje verbální adjektiva s aktivním významem, blížící 

se funkčně prézentním participiím, např.: moribundus (umírající), plōrābundus 

(naříkající), rīdibundus (smějící se), errābundus (bloudící), tremebundus 

(třesoucí se). 
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 Adjektiva z těchto různorodých skupin se většinou nestupňují. Výjimku 

představuje jeden výskyt adjektiva tremebundus v komparativu (effetae 

tremebundior ubere porcae – Colum. 10,394)), kde je toto adjektivum použito 

spíše neaktuálně. Jinak se adjektiva této skupiny (na -bundus) nestupňují, 

protože vyjadřují aktuální význam blížící se významu participia. Další výjimku 

představuje adjektivum cōnsentāneus ve více případech, které se ovšem 

stupňuje opisem s magis a maximē  a několikrát se vyskytuje i ve spojení s 

minimē (nejméně) (quid maxime cōnsentāneum sit, quaerimus – Cic. Tusc. 

2,19,45). Toto adjektivum nevyjadřuje jen vztah k fundujícímu slovesu 

(cōnsentiō), ale obsahuje i hodnotící prvek (význam „případný“, „vhodný“), proto 

přechází ke skalárním. Ostatní adjektiva této třídy je možné zařadit k tzv. 

„široce vztahovým (relačním) dějovým adjektivům.“59 Tato adjektiva 

pojmenovávají vlastnost založenou na obecném, nespecifikovaném vztahu 

neaktuálně pojatého děje k určované substanci a znamenají „vztahující se k 

určitému ději“, např. irriguus = „vztahující se k zavlažování, zavlažovaný i 

zavlažující“, „týkající se určitého děje“, „souvisící s určitým dějem“, např. 

pāscuus = „týkající se pastvy, vhodný k pasení“, dīviduus = souvisící s dělením, 

dělitelný i rozdělený.60 

3.3.4 Zvláštní skupiny  

 Vedle výše uvedených hlavních nebo velkých skupin existují adjektiva 

patřící do menších skupin vykazujících určité zvláštnosti, přičemž některé z nich 

mohou být pro účely této práce relevantní.  

3.3.4.1 Adjektiva prostorové orientace odvozená od předložek a 
adverbiálních výrazů   

 Adjektiva typu superus (horní), īnferus (dolní), interior (vnitřní), exterior 

(vnější), dēterior (horší, nižší), posterus (následující, příští), citerior (přední), 

ulterior (zadnější), dexter (pravý), sinister (levý) atd.  

                                            
59 AMČ1: 342. 
60 Viz AMČ1: 342. 
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 Tato adjektiva bychom mohli označit jako adjektiva spaciálně deiktická,61 

tj. mají kontextuálně vázaný význam. Z hlediska stupňování jsou zvláštní tím, že 

se u nich používá častěji komparativ než pozitiv (některá pozitiv ani nemají 

doložen) a superlativ bývá nepravidelný.62 Můžeme je zařadit mezi skalární 

adjektiva s tím, že okolní prostor se z hlediska mluvčího – pozorovatele jeví 

jako kontinuální škála a na všechny strany můžeme určitý bod chápat jako 

hornější - dolnější, vyšší - nižší, přednější - zadnější než jiné body. Z toho plyne 

častější používání komparativu než pozitivu. Pro účely této práce je ovšem 

relevantní to, že se tato adjektiva vztahují k určité škále a nepatří mezi 

nestupňovaná.  

3.3.4.2 Deiktická časová adjektiva  

 Další skupinu deiktických adjektiv představují adjektiva temporálně 

deiktická63 se sufixy -ernus, -urnus, -ternus, -turnus odvozená od substantiv 

nebo adverbií: aeternus (věčný), diūturnus (dlouhotrvající), vernus (jarní), 

hībernus (zimní), hodiernus (dnešní), modernus (nedávný, nový), hesternus 

(včerejší), nocturnus (noční), diurnus (denní), dále adjektiva se sufixem -tinus: 

crāstinus (zítřejší), hornōtinus (letošní), prīstinus (dřívější, někdejší). 

 Na rozdíl od výše uvedených místních adjektiv se většina těchto 

časových adjektiv vztahuje ke konkrétnímu časovému okamžiku nebo období, 

které sice mění svůj význam podle kontextu (herī, hodiē), nicméně v daném 

okamžiku se jedná o pevný bod, takže většinu těchto adjektiv přiřadíme k 

relačním, protože vyjadřují vztah ke konkrétnímu času. Výjimku představuje 

diūturnus, které se stupňuje poměrně často, protože je odvozeno od adverbia 

diū (dlouho), které nepředstavuje pevný bod nebo konkrétní období, ale škálu 

minimálně na horní straně otevřenou (aut non diuturniora in vita multa 

reperiantur – Plin. nat. 7,188,2).  

                                            
61 Tento pojem vychází z pojmu spaciální deixe (spatial deixis) používaného v příručkách 

pragmatiky, např. Levinson 2004: 15. 
62 Z diachronního hlediska je ovšem u adjektiv se sufixem -ter zvláštní komparativ, protože -ter 

je historicky komparativní sufix, takže tvar -terior vlastně obsahuje redundantně dva 

komparativní sufixy. Naopak superlativ je utvořen logičtěji, a to kořen + superlativní sufix -timus. 
63 Podobně i pojem temporálně deiktická adjektiva vychází z pojmu temporální deixe (temporal 

deixis), viz např. Levinson 2004: 39. 
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3.3.4.3 Kompozita 

 Zvláštní skupinu tvoří adjektivní kompozita. Ta můžeme rozdělit do 

několika typů:  

a) Verbální rekční kompozita  
 Tato skupina obsahuje adjektiva typu particeps (účastný něčeho) od 

slovesa capiō. Podobně od dalších sloves artifex (dovedný, obratný), armiger 

(ozbrojený), corniger (rohatý), ignifer (ohněnosný). Sem patří i kompozita s 

tematickou flexí, např. sacrilegus (svatokrádežný), iūridicus (soudní), 

pedisequus (všude následující), magnificus (velkolepý). K této skupině je 

možné volně přiřadit kompozita s předložkou, předponou nebo adverbiem jako 

prvním členem, např. benevolus (dobromyslný), malevolus (zlomyslný), 

beneficus (dobročinný), maleficus (zločinný), maledicus (pomlouvačný). Dále 

bychom mohli zařadit do této skupiny i kompozita se dvěma verbálními členy 

většinou na -ficus, např. horrificus (děsivý), laetificus (zúrodňující, zdárný), 

mīrificus (podivuhodný). 

b) Vlastnická kompozita  
 Častý adjektivní typ, např. kompozita s číslovkou nebo adjektivem jako 

quadrupēs (čtyřnohý), magnanimus (velkoduchý), se substantivem jako 

auricomus (zlatovlasý) a s adverbiem jako concors (svorný), discors (nesvorný), 

praeceps (hlavou napřed) nebo privativní kompozita jako immūnis (prostý 

povinností), iners (neumělý, neobratný).  

c) Determinativní kompozita  
Adjektiva s číslovkou, adjektivem nebo předložkou jako první částí 

kompozita, např. sēmivīvus (položivý), sollicitus (rozrušený, zcela rozbouřený), 

absurdus (nelibozvučný, nesmyslný), perlūcidus (průhledný), dále s prefixy, 

které zesilují nebo zeslabují význam základního adjektiva, např. praeclārus 

(velmi jasný), praedulcis (přesladký, přemilý), permagnus (velmi velký), 

subniger (načernalý), perfacilis (velmi snadný).  

d) Předložková rekční kompozita  
Adjektiva s předložkou jako prvním členem a substantivem jako druhým, 

např. profānus (světský), trānsalpīnus (zaalpský), perfidus (věrolomný), 

subdolus (lstivý). 

 Kompozita tvoří sémanticky různorodou skupinu, a proto se i z hlediska 

stupňování chovají různorodě. Zvláštně se chovají verbální kompozita, která, 
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pokud se stupňují, používají ke stupňování tvary odvozené od participií 

příslušných sloves, např. benevolus: nam benevolentior quam semper fui esse 

non possum (Cic. fam. 13,60,1), maledicus: in maledicentissima civitate (Cic. 

Flacc. 7, 190), magnificus: ad altiora quaedam et magnificentiora … nati sumus 

(Cic. fin. 2,34,113) atd. Tato adjektiva vyjadřují hodnocení, tvoří antonymní 

páry, takže bychom je mohli přiřadit ke skalárním, a to kvalifikačním. Naopak 

adjektiva na -fer, -ger, -ceps se nestupňují, protože vyjadřují vztah k 

substantivní složce kompozita, a tedy jsou relační. Tím se významově podobají 

např. desubstantivním adjektivům na -ātus (opatřený něčím, nosící něco). 

 Podobně je tomu i u druhé skupiny vlastnických kompozit, která se ve 

většině případů vzhledem k významu „mající něco“ nestupňují. Výjimku 

představuje iners, které přešlo ke skalárním adjektivům a na jeho stupňované 

tvary je v korpusu poměrně dost dokladů (15 na komparativ a 29 na superlativ), 

několik příkladů osahuje korpus i na stupňování adjektiva concors, které by se 

zařadilo s antonymem discors ke skalárním, deskriptivním. 

 Adjektiva třetí skupiny často mají prefix, který již vyjadřuje určitou míru 

vlastnosti, takže by se mohlo předpokládat, že se stupňovat nebudou, nicméně 

u některých je vidět, že ani takové krajní umístění na škále se nemusí brát 

absolutně, takže se stupňuje např. praeclārus: nam quanto vita illorum 

praeclarior, tanto horum socordia flagitiosior (Sall. Iug. 85,22), stupňuje se i 

sollicitus, kde byl zřejmě zastřený význam první složky sollus (úplný, celý).  

 Adjektiva poslední skupiny se nestupňují, protože se podobají relačním 

desubstantivním adjektivům a předložkový člen pouze upřesňuje vztah k 

danému substantivu, např. subdolus = sub dolō agēns.  

3.3.4.4 Deadjektivní adjektiva  

 Jedná se o adjektiva odvozená od jiných adjektiv, která modifikují 

(zesilují, zeslabují) význam původních adjektiv. 

a) Augmentativa   
 Adjektiva se zesíleným významem původního adjektiva, např. se sufixem 

-ōsus: ēbriōsus (oddaný pití), bellicōsus (bojechtivý).  

 Ačkoliv by se zdálo, že tato adjektiva vyjadřují již modifikovanou míru 

vlastnosti a neměla by se stupňovat, korpus obsahuje doklady stupňování 

těchto adjektiv, např. tradunt differendi sibi consulatus in bellicosiorem annum 
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(Liv. 10,9.10). Zesílený význam se nebere tak absolutně, podobně jako u 

praeclārus (viz kap. 3.3.4.3).   

b) Deminutiva 
 Deminutiva představují zvláštní skupinu deadjektivních adjektiv, např. 

parvulus (maličký), breviculus (kratičký), pulchellus (hezoučký). Podle dokladů z 

korpusu se deminutivní adjektiva nestupňují, protože deminutivum již modifikuje 

míru vlastnosti vyjádřené fundujícím adjektivem, takže další modifikace se již 

nepoužívá. V češtině se sporadicky stupňované tvary deminutiv objeví, např. 

malinkatější (4 výskyty v českém korpusu).64 

    

3.3.4.5 Verbální adjektiva – participia  

 Pro úplnost uvádím i participia, což jsou sice slovesné tvary, nicméně 

některá přecházejí k adjektivům, tj. významově se posouvají od dějové 

vlastnosti k trvalé vlastnosti. V takovém případě se mohou pravidelně stupňovat 

a tvořit adverbium.65 Stupňování participia je ovšem jedním ze znaků toho, že 

se participium používá jako adjektivum (vedle dalších kritérií, jako je možnost 

tvořit adverbium a používání genitivu předmětového).66 Jestliže konstatujeme, 

že se participium nestupňuje, může to znamenat, že se nepoužívá jako 

adjektivum, ale nemusí z toho nic vyplývat pro jeho sémantiku. Pro přehlednost 

si tedy uvedeme jen typy participií a jejich vztah ke stupňování. 

a) Prézentní aktivní participia (tzv. -nt- participia). Příručky67 uvádějí, že jako 

adjektiva se používají (a tedy i stupňují) zejména následující participia: 

abstinēns (zdrženlivý), arrogāns (zpupný), dīligēns (dbalý), excellēns 

(vynikající), flōrēns (kvetoucí), nocēns (škodlivý), patiēns (trpělivý), praestāns 

(výborný), sapiēns (moudrý). Doklady z korpusu potvrzují i stupňování několika 

dalších, např. sciēns (znalý): Quis igitur hoc homine scientior umquam aut fuit 

aut esse debuit? (Cic. Manil. 28). 

b) Perfektní pasivní participia (participia na -tus nebo -sus). Participia s 

pasivním významem, u tzv. deponentních sloves mohou mít význam aktivní. 

                                            
64 ČNK - SYN, cit. 30. 7. 2013.  
65 Viz Menge 2000: 44. 
66 Viz Novotný 1992: 149-150. 
67 Např. Menge 2000: 44. 
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Mezi participia nejčastěji používaná jako adjektiva patří: abiectus (zavržený), 

doctus (učený), ēmendātus (bezvadný), expedītus (volný), fatīgātus (unavený), 

minūtus (drobný), nōtus (známý), rēctus (správný), remōtus (vzdálený). I tato 

participia se stupňují, a to dokonce častěji než prézentní participia.  

c) Futurální participia (participia na -ūrus). Tato participia, např. scrīptūrus 

(hodlající psát) se vzhledem ke svému výraznému temporálnímu zaměření jako 

adjektiva nepoužívají s výjimkou futūrus (budoucí), ale to se nestupňuje. Zřejmě 

se stále pociťovalo spíše jako slovesný tvar (nadcházející).  

d) Modální verbální adjektiva – gerundiva (tvary na -nd-). Některá gerundiva 

se používají jako adjektiva, např. contemnendus (opovrženíhodný), intolerandus 

(nesnesitelný), mīrandus (obdivuhodný), miserandus (politováníhodný), 

reprehendendus (hodný pokárání) atd. Přesto, jak ukázal korpus, se překvapivě 

nikdy nestupňují, i když mají podobný význam jako adjektiva se sufixem -bilis. 

Důvody bude asi nutné hledat v diachronii. Gerundiva byla v systému poměrně 

nová a zřejmě nepřešla k adjektivům ve všech aspektech.   
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4. Shrnutí výsledků 
 Na základě klasifikací uvedených v kap. 1.2 a údajů získaných z korpusu 

BTL-3 je možné vytvořit následující klasifikaci latinských substantiv se 

zaměřením na stupňování:  

           adjektiva  

 

  

 relační (obecně se nestupňují)         skalární  

 

       

     kvalifikační           deskriptivní  

     (stupňují se)       (stupňují se, ale méně často)  
 

Schéma 3: Sémantická klasifikace latinských adjektiv 

 

Do výše uvedených skupin patří následující typy adjektiv:  

relační:  a) desubstantivní látková a materiálová adjektiva se sufixy -eus,  

  -āceus, -īcius, -nus, inus, -gnus, -āginus  

  b) desubstantivní vztahová adjektiva od názvů věcí se sufixy - 

  ārius, -ātus, -ālis   

  c) desubstantivní adjektiva odvozená od jmen osob se sufixy -eus, 

-  ius, -tōrius (-sōrius), -icius, -āris, -īlis a -īnus 

  d) desubstantivní adjektiva odvozená od místních jmen se sufixy - 

  ānus, -īnus, -icus (-ticus), -tilis, -stris, -stis, -bris 

  e) deverbativní relační adjektiva vyjadřující vztah k činnosti, jíž  

  byla určitá substance vyrobena, se sufixy -tilis, -silis 

  f) široce vztahová deverbativní adjektiva se sufixy -uus, -ius,  

  -āneus a -bundus 

  g) temporálně deiktická adjektiva se sufixem -ernus, -urnus, - 

  ternus a -tinus 

  h) Kompozita typu armiger nebo subdolus, která vyjadřují vztah k  

  substantivu. 
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skalární:  

kvalifikační: a) primární adjektiva s plynulou otevřenou škálou, s významem  

  závislým na kontextu, např. longus - brevis, bonus - malus,   

  magnus - parvus  

  b) modální deverbativní adjektiva se sufixem -ilis, zejména facilis - 

  difficilis a další   

  c) stavová deverbativní adjektiva se sufixem -idus, zejména  

  calidus - frīgidus 

  d) participia používaná jako adjektiva typu patiēns, minūtus a  

  kompozita stupňovaná jako participia, např. benevolus 

deskriptivní: a) primární adjektiva s diskrétní nebo uzavřenou škálou, s   

  významem, který není tolik závislý na kontextu, např. calvus,  

  surdus, cavus, ruber. 

  Tato skupina zahrnuje i adjektiva se sufixy -eus, -ius, -uus   

  stupňovaná opisem, např. idōneus. 

  b) desubstantivní adjektiva vyjadřující vedle vztahu i vlastnost se  

  sufixy -estus (-ustus), -ulentus, a -ōsus 

  c) zbývající deverbativní modální adjektiva, zejména se sufixem  

  -bilis 

  d) deverbativní adjektiva vyjadřující trvalé vlastnosti se sufixy  

  -cundus, -āx, -ulus 

  e) vlastnická kompozita typu concors, iners     

  f) spaciálně deiktická adjektiva typu īnferus, posterus  

  d) deadjektivní adjektiva se sufixem -ulus  

 

Mezi zvláštní skupiny nestupňovaných adjektiv patří:  

  a) deverbativní adjektiva se sufixy -īvus a īcius odvozená od  

  participií a používaná jako participia 

  b) futurální participia, např. scrīptūrus 

  c) gerundiva, např. mīrandus  

  d) deminutiva   
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5. Analýza a diskuse 
 Ukázalo se, že klasifikace podle AMČ268 nebo podle prací zabývajících 

se skalárními adjektivy69 je pro účely klasifikace latinských adjektiv s ohledem 

na stupňování poměrně vhodná i při určité vágnosti, kterou se obě klasifikace 

vyznačují. Dále se ukázalo, že obě klasifikace jsou v principu totožné, a proto je 

považuji za klasifikaci jednu s různou terminologií. Z hlediska terminologie se 

ani jedna nezdá být zcela ideální, proto jsem pro závěrečné rozdělení adjektiv 

použil terminologii kombinovanou. Na první úrovni dělení používám termíny 

relační (podle AMČ2) a skalární, protože myslím, že pojem škály je užitečný a 

na jeho základě je možné vysvětlit důvody pro zařazení do konkrétních skupin. 

Pro další dělení skalárních adjektiv se nabízely dvě dvojice termínů, a to 

relativní a absolutní podle skalární teorie a kvalifikační a deskriptivní podle 

AMČ2. Rozhodl jsem se použít termíny podle AMČ2, aby nedocházelo k 

záměně termínů relativní a relační, ale ani pojmy kvalifikační a deskriptivní 

nejsou ideální, protože nejsou popisné a musí se vysvětlovat. Mohla by se 

zavést i zcela nová terminologie, např. kontextově závislá nebo kontextově 

nezávislá adjektiva nebo adjektiva s otevřenou a uzavřenou škálou, ale 

víceslovné termíny nejsou vhodné, takže jsem pro účely této práce ponechal 

výše uvedenou terminologii. 

 Adjektiva jsem tedy rozdělil na relační, tj. vyjadřující primárně vztah k 

jiným jevům reality, která se nestupňují. Údaje z korpusu ukázaly, že typická 

relační adjektiva odvozená od substantiv, jako např. látková jména ferreus nebo 

ligneus, příslušenská jména jako patrius a široce vztahová adjektiva odvozená 

od sloves jako arvus se skutečně nestupňují. Pokud se od některého adjektiva 

tohoto typu objevily stupňované tvary, zjistilo se, že u tohoto adjektiva došlo k 

metaforickému posunu významu a toto adjektivum se kromě původního 

vztahového významu používá i v jiném, hodnotícím významu. To se týká např. 

adjektiva urbānus, které má vedle původního významu „městský, týkající se 

města“ také význam „jemný, elegantní, duchaplný“, nebo adjektiva familiāris, 

které má vedle relačního významu „týkající se rodiny“ také význam „důvěrný“. 

                                            
68 Viz AMČ2: 71-73. 
69 Viz např. Frazier – Clifton – Stolterfoht 2008: 300-303. 
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Taková adjektiva jsou polysémní a zařadila by se jak mezi relační, tak mezi 

skalární. 

 Druhou velkou skupinou jsou adjektiva skalární. Jemnější dělení této 

skupiny již může být problematičtější, protože problémem každé klasifikace je, 

že skupiny nebývají ostře odděleny. Podle AMČ2 deskriptivní adjektiva vyjadřují 

příznak absolutně, zatímco u kvalitativních adjektiv provádí mluvčí subjektivně 

volbu. Je pochopitelné, že mezi kvalifikační řadí např. krátký, dlouhý, měkký, 

tvrdý, zatímco mezi deskriptivní např. živý, mrtvý, chromý, hnědý. Mezi 

deskriptivní ale třeba řadí i teplý, studený, která se mohou také chápat 

subjektivně.70 Proto je vhodné si pomoci i kritérii, která popisují škály. Když je 

škála plynulá a otevřená na obou stranách, případně význam je závislý na 

kontextu, zařadíme adjektivum ke kvalifikačním, např. facilis – difficilis: co je 

snadné nebo obtížné může být v různých kontextech různé, a i když je něco 

velmi obtížné, může to být ještě obtížnější (škála není uzavřená). Totéž platí i 

např. pro calidus - frīgidus. Když ovšem máme škálu uzavřenou, např. 

impossibilis (když je něco nemožné, nemůže již být nemožnější), zařadíme 

adjektivum mezi deskriptivní. Podobně zařadíme mezi deskriptivní i adjektiva, 

jejichž význam není závislý na kontextu, např. caecus.  

 Po zařazení adjektiv do těchto skupin se potvrdilo, že v zásadě platí to, 

co uvádí AMČ2, a to, že kvalifikační adjektiva se stupňují a deskriptivní se také 

stupňují, ale méně často.71 Tento výsledek vypadá vágně, ale odpovídá 

vágnosti jazykového materiálu, se kterým lingvistika pracuje.  

 Dále se ukázalo, že existují určité univerzální jevy společné nám 

známým (indoevropským) jazykům, a naopak určité jevy specifické pro 

konkrétní jazyky vyplývající z jejich systému. Stupňování adjektiv je 

indoevropská univerzálie,72 takže mnohé rysy jsou v jednotlivých jazycích 

podobné. Univerzální je dělení adjektiv na relační a skalární a jemnější 

rozdělení skalárních adjektiv na kvalifikační a deskriptivní nebo relativní a 

absolutní (terminologie není tak důležitá). Z tohoto rozdělení vyplývají i základní 

tendence, zda se adjektiva budou stupňovat a jak často. Podobně jako v 

                                            
70 Viz AMČ2: 73. 
71 Viz AMČ2: 72-73. 
72 Viz Marvan 2008:15. 
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češtině jsou v latině centrem třídy adjektiv tzv. primární adjektiva, která se 

vyznačují typickými vlastnostmi adjektiv, mezi něž patří i stupňování. Adjektiva, 

která nejsou v centru třídy adjektiv a blíží se k její periferii, nemusejí mít 

všechny typické vlastnosti adjektiv, a přesto do ní patří. 

 Specifickým rysem latiny je formální vyjádření některých skupin adjektiv. 

Typickými sufixy tříd relačních adjektiv jsou -eus a -ius. Gramatické příručky 

uvádějí, že takto zakončená adjektiva se nestupňují synteticky, aby se předešlo 

shluku tří vokálů za sebou. Taková adjektiva se pak stupňují opisem. Zdá se 

tedy, že se jedná o morfologické omezení, ale nápadné je, že adjektiv, které se 

takto opisem stupňují je v poměru k tomu, kolik je takto zakončených adjektiv 

celkem, relativně málo. Důvod bude proto zřejmě potřeba hledat v sémantice. 

Tyto sufixy se primárně používaly pro ty třídy adjektiv, která se nestupňují, tedy 

adjektiva relační, která vyjadřují nějaký vztah k fundujícímu substantivu nebo 

slovesu a stupňování nepotřebují. Když se ovšem u některých adjektiv význam 

přehodnotil, nebo přestal být zřejmý jeho vztah k fundujícímu slovu, objevila se 

potřeba i taková adjektiva stupňovat. Zdá se ale, že povědomí o funkci sufixů -

ius, -eus, -uus bylo silné, takže se adjektiva takto zakončená „brání“ přechodům 

k jiným typům. Vypadá to, že relační adjektiva jiných typů jsou k přechodům do 

jiných tříd „ochotnější“. Rozhodně se ale brání připojování stupňovacích sufixů, 

zřejmě z důvodu nezvyklosti takového zakončení. Taková situace se potom řeší 

tak, že pokud existuje synonymum s jiným zakončením, je možné použít 

synonymum, ale u některých adjektiv to není možné, takže je nutné použít opis. 

Možná, že právě tady leží počátek vývoje opisného stupňování, jak je známe z 

dnešní francouzštiny a italštiny. Tato problematika by ale vyžadovala 

podrobnější zkoumání.  

 V češtině existuje analogická situace v jiné části systému, kdy existují 

tzv. „morfologické zábrany“ u prézentních participií a u adjektiv od nich 

odvozených, např. vynikající a balicí (papír). I u tohoto typu nebylo zpočátku 

stupňování vůbec potřeba, proto se u něj nevyvinulo. A i tady vidíme v případě 

potřeby stupňování hledání synonym nebo jiných prostředků, např. vroucí - 

vroucnější, kdy stupňovaný tvar odvozujeme od adverbia. To může být jedním z 

důvodů, proč v češtině nemáme problém vytvořit tvary jako železnější a 

dřevěnější, zatímco v latině není žádný problém stupňovat libovolné prézentní 

participium. Nakonec to, co bylo původně morfologickým vyjádřením určitého 
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sémantického typu, může fungovat jako určitá morfologická zábrana, která 

mluvčího nutí hledat jiné způsoby vyjádření.  

 Tato práce se zabývá tím, která adjektiva se stupňují a která ne, takže v 

ní nezbývá prostor na další témata související s adjektivy a jejich stupňováním, 

pro něž by mohla sloužit jako základ. Mezi tato témata patří např. rozvoj 

opisného stupňování, jiné způsoby vyjadřování velké nebo malé míry vlastnosti 

než stupňování, používání komparativu a superlativu v elativním a srovnávacím 

významu, tvoření adverbií od adjektiv a jejich stupňování, obecná problematika, 

zda stupňování řadit k derivaci nebo flexi, zkoumání použití komparativů a 

superlativů z pragmatického hlediska apod. 
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