
SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z LATINSKÉHO JAZYKA (L) 

 
Ú č astní či semina ř e si osvojí  za klady latinske  mluvniče a slovní  za soby. I tyto – jen na přvní  
pohled skřomne  – zač a tky jim dají  nahle dnout do evřopske ho de dičtví  v nejs iřs í m kontextu.   
 
O tomto semina ř i by me l uvaz ovat ten, kdo: 
 

Ani to nemůžeš říci, kdo nám dodává jména, jichž užíváme? 
(Plato n) 

 

chce porozumět jazyku – jeho gřamatičke  a stylističke  střa nče; z latinske ho za kladu te z  
počha zí  odbořna  teřminologie ve d př í řodní čh i společ ensky čh, přa va i teologie 
 
 

Kdo píše rychle – nemusí psát srozumitelně. 
Kdo se však umí vyjadřovat srozumitelně, 

je schopen psát rychle. (Quntilianus) 
  

chce číst a psát pečlivěji – neusta la  konfřontače latiny s mateř sky m jazykem zdokonaluje 
vyjadř ovačí  sčhopnosti. Ž a či se uč í  pouz í vat slova čizí ho pu vodu (počha zejí čí  z latiny) ve 
spřa vne m vy znamu a př edevs í m u č elne  vzhledem ke konkře tní  jazykove  situači, č í mz  zvys ují  
kultuřu sve ho přojevu. 
 

Quintus Ennius o sobě říkával, že má tři srdce, protože 
 hovoří řecky, oscijsky a latinsky. (Aulus Gellius) 

 
se chce setkat s antickou kulturou v jejím vlastním prostředí – tř ebaz e se s antičky m 
de dičtví m mu z eme sezna mit z př ekladu , mnohem ví če se mu z eme dozve de t, budeme-li je 
studovat v ořigina le. I za kladní  znalost latinske ho jazyka umoz n uje nava zat bezpřostř ední  
kontakt s autořy antičke ho stařove ku.   
 

Je třeba se soustředit na ohraničený počet tvůrců 
a jim dát na sebe působit, chceš-li si osvojit něco, 

co by v mysli věrně utkvělo. (Seneča) 
 

se chce naučit důkladněji myslet – sezna mit s antičkou kultuřou – to znamena  poznat její  
liteřatuřu, ume ní , ařčhitektuřu, vojenske , političke  i sočia lní  de jiny: poskytuje tak za jemči 
uřč itou př edstavu o tom, jak funguje společ nost jako čelek. 
 
 
Seznamte se s jazykem slavných státníků, filozofů, vojevůdců, literátů a dramatiků! 

(Zvlášť vhodné pro budoucí studenty historie, románských jazyků, práv, medicíny a teologie.) 

 

Seminář nabízí: 

 vhled do „mrtvého“ jazyka, který přežil staletí 

 základy latinské gramatiky (její přísně logická stavba usnadní osvojení dalších cizích ja-

zyků) 

 četbu a výklad klasických autorů 

 úvod do dějin starověku (odkaz starých Řeků a Římanů: drama, právo, mytologii, výtvarné 

umění) 

 živá slova: okřídlené citáty a rčení 

 netradiční pohled na latinu (komiksy, písně, pohádky, hovorová řeč) 


