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Leporelo poskytuje návod jak sestavit jazykově správnou latinskou klinickou 
diagnózu. Výběr příslušné gramatiky je z pochopitelných důvodů zjednodušen  
a zaměřuje se jen na ty jevy, které jsou běžné při zápisu latinských diagnóz v chi-
rurgických oborech. Při výběru gramatiky i lexika autoři vycházeli z databáze au-
tentických klinických diagnóz, jež vzniká ve spolupráci Centra jazykového vzdě-
lávání Masarykovy univerzity s fakultními nemocnicemi v Praze a Brně. Databáze 
obsahuje desítky tisíc autentických diagnóz a slouží zejména jako podklad pro 
tvorbu skript odborné terminologie na lékařských fakultách. Na jejím základě se 
na žádost klinik vytváří pro jednotlivé medicínské obory příručky se soupisem nej-
častějších, jazykově revidovaných diagnóz.



NOMINATIV (CO? KTERÝ? JAKÝ?)
Spojení substantiva s adjektivem (shodný přívlastek)

Ebrietas aethylica • Asthma bronchiale • Sectio caesarea • 

Pneumothorax l. sin. posttraumaticus • Ulcus pepticum

NÁVOD
1. KROK: ROD SUBSTANTIVA? 
Rod substantiva lze často rozpoznat ze zakončení nom. a gen. sg.

2. KROK: TYP ADJEKTIVA?

adjektiva 1. a 2. deklinace

trojvýchodná: -us/-er, -a, -um
chronicus (m.), chronica (f.), chronicum (n.)
dexter (m.), dextra (f.), dextrum (n.)
liber (m.), libera (f.), liberum (n.)

adjektiva 3. deklinace

a) trojvýchodná: -er, -(e)ris, -(e)re
    acer (m.), acris (f.), acre (n.)
b) dvojvýchodná: -is, -e
    distalis (m. + f.), distale (n.)
c) jednovýchodná: -ex (gen. -icis)
                                -ns (gen. -ntis)
    simplex (m. + f. + n.)
    exacerbans (m. + f. + n.)

1. deklinace 

2. deklinace 

3. deklinace 

4. deklinace
5. deklinace

maskulina
(nom. > gen. sg.)
-es > -ae

-us > -i
-er > -i
-or > -oris
-er > -eris
-ex > -icis
-en > -enis
-es > -edis/-etis

-us > -us

-es > -ei

feminina
(nom. > gen. sg.)
-a > -ae
-e > -es
-us > -i
-er > -i
-io > -ionis
-itas > -itatis
-is > -idis
-itis > -itidis
-is/-es > -is
-sis > -sis
-osis > -osis
-us > -us
-es > -ei

neutra
(nom. > gen. sg.)
-

-um > -i
-on > -i
-us > -oris/-eris/-uris
-men > -minis
-ma > -matis
-oma > -omatis
-ur > -oris/-uris

-u > -us
-

3. KROK: VÝBĚR TVARU ADJEKTIVA DLE RODU SUBSTANTIVA, POSTPOZICE ADJEKTIVA

Vyberte adjektivum z nabídky a utvořte spojení.
 
chronicus, a, um • inguinalis, e • contusolacer, a, um • subduralis, e • spontaneus, a, um 
• pelvinus, a, um 

(a) Vulnus  ____________  (b) Presentatio ___________  (c) Hernia __________ l. dx.
(d) Haematoma ________   (e) Cholecystitis __________  (f) Partus ____________

(a) contusolacerum; (b) pelvina; (c) inguinalis; (d) subdurale; (e) chronica; (f) spontaneus 



GENITIV (ČEHO?)
Substantivní spojení: vyjádření vztahu, příslušnosti, lokalizace
 
Distorsio articulationis talocruralis • Commotio cerebri • Irritatio appendicis •

Ruptura perinei gradus tertii  • Perforatio vesicae urinariae

NÁVOD 
1. KROK: SLOVNÍ ZÁKLAD + KONCOVKA GENITIVU (SG.)

1. deklinace 

2. deklinace 

3. deklinace 

4. deklinace
5. deklinace

maskulina
diabetes > diabetae

morbus > morbi

cancer > cancri

dolor > doloris

sphincter > sphincteris

apex > apicis

lien > lienis

pes > pedis

paries > parietis

processus > processus

dies > diei

feminina
fractura > fracturae

dyspnoe > dyspnoes

periodus > periodi

diameter > diametri

luxatio > luxationis

laesio > laesionis

obesitas > obesitatis

iris > iridis

gastritis > gastritidis

cutis > cutis

basis > basis/baseos

manus > manus

facies > faciei

neutra
-

rectum > recti

colon > coli

vulnus > vulneris

abdomen > abdominis

trauma > traumatis

carcinoma > carcino-

matis 

femur > femoris

genu > genus

-

2. KROK: GENITIV SG. ADJEKTIVA 
(VÁŽE-LI SE ADJEKTIVUM K SUBSTANTIVU V GENITIVU SG.) 

adjektiva 1. a 2. deklinace

-ae (f.) 
-i (m. + n.)

gen. sg.

Vyberte slova z nabídky a doplňte je do diagnózy ve správném tvaru. 
 
myocardium • superficies • cervix • tendo Achillis • colon descendens • pars proximalis 
• placenta

(a) Fractura __________  __________ humeri l. dx. (b) Laesio __________ dermatis 
(c) Diverticulosis __________  ______  (d) Abruptio ________
(e) Ruptura __________  __________ l. sin.   (f)  Dysplasia ________ uteri 
(g) Infarctus __________ acutus posterolateralis  

(a) partis proximalis; (b) superficiei; (c) coli descendentis; (d) placentae; 
(e) tendinis Achillis; (f) cervicis; (g) myocardii

adjektiva 3. deklinace

-is (m. + f. + n.)



AKUZATIV
V lékařských diagnózách primárně předložkový pád
 
Status post salpingectomiam l. dx. propter graviditatem extrauterinam • 

Carcinoma ventriculi ad hepar increscens • Febris intra partum  

NÁVOD 
1. KROK: LATINSKÉ PŘEDLOŽKY S AKUZATIVEM

ad  k, do, při   inter  mezi
ante  před   intra  v, uvnitř, za, během
circum  okolo, kolem  per  skrz, přes, pomocí
contra  proti   post  po, za
extra  mimo, vně  propter  pro, kvůli
in  do   sub  pod (kam?)
infra  pod   supra  nad

2. KROK: SLOVNÍ ZÁKLAD + KONCOVKA AKUZATIVU (SG.)

akuz. sg. 
(m. + f.)

akuz. sg. 
(n.)

1. deklinace           2. deklinace           3. deklinace           4. deklinace           5. deklinace
post fracturam post morbum        post dolorem        post partum           ante diem
    propter cystim

TVAR AKUZATIVU = NOMINATIV
haematoma (haematoma, matis, n.) → propter haematoma

latus (latus, eris, n.) → ad latus

3. KROK: AKUZATIV SG. ADJEKTIVA 
(VÁŽE-LI SE ADJEKTIVUM K SUBSTANTIVU V AKUZATIVU SG.)

akuz. sg. (m. + f.)

akuz. sg. (n.)

adjektiva 1. a 2. deklinace
-am (f.) , -um (m.)

adjektiva 3. deklinace
-em (m. + f.)

TVAR AKUZATIVU = NOMINATIV
haematoma perirenale → propter haematoma perirenale

latus sinistrum → ad latus sinistrum

Vyberte slova z nabídky a doplňte je do diagnóz ve správném tvaru.
 
resectio • corpus, collum • revisio instrumentalis • insulinotherapia • osteosynthesis • 
partus progrediens

(a) Sectio caesarea propter __________  non __________ 
(b) Status post  __________ tibiae l. dx.
(c) Residua post __________ cavitatis uteri __________  suspecta  
(d) Diabetes mellitus ad _________
(e) Circumflexio funiculi umbilicalis circum __________ et __________ fetus bis 
(f) Hernia ventralis post __________ coli sigmoidei  

(a) partum non progredientem; (b) osteosynthesim; (c) revisionem instrumentalem; 
(d) insulinotherapiam; (e) corpus et collum; (f) resectionem



ABLATIV
V lékařských diagnózách primárně předložkový pád

Contusio renis l. dx. cum haematomate perirenali • Urolithiasis in anamnesi •

Carcinoma coli sigmoidei resectione curatum • Carcinoma in situ

NÁVOD 
1. KROK: LATINSKÉ PŘEDLOŽKY S ABLATIVEM

a, ab  od   e, ex           z, ze; kvůli (o příčině)
cum  s, se, spolu  pro  pro
de  z, ze; s, se (shora dolů); o sine   bez
in  v; na; při (časově)  sub  pod (kde?)

2. KROK: SLOVNÍ ZÁKLAD + KONCOVKA ABLATIVU (SG.)

abl. sg. 
1. deklinace           2. deklinace           3. deklinace           4. deklinace           5. deklinace
cum fractura cum morbo    cum oedemate     in partu       cum scabie
     cum febri

3. KROK: ABLATIV SG. ADJEKTIVA 
(VÁŽE-LI SE ADJEKTIVUM K SUBSTANTIVU V ABLATIVU SG.)

abl. sg. 
adjektiva 1. a 2. deklinace
-a (f.) 
-o (m. + n.)

adjektiva 3. deklinace
-i
-e (komparativy)

Doplňte slova v závorce do diagnóz ve správném tvaru.
 
Ileus e __________  (strangulatio) intestini tenuis 
Hernia in__________  (cicatrix)
Inductio partus sine _________  (effectus) in graviditatis __________ (hebdomas) 39+4
Status post appendectomiam cum _________  (peritonitis) in __________  (anamnesis)
Fractura diaphyseos humeri lateris sinistri cum __________ (dislocatio)

e strangulatione; in cicatrice; sine effectu; in hebdomade; cum peritonitide; in anamnesi; 
cum dislocatione

NOMINATIV, GENITIV, AKUZATIV A ABLATIV PLURÁLU
Postup při vytváření tvarů substantiv a adjektiv v těchto pádech:

LATINSKÁ SUBSTANTIVA
1. určení deklinace substantiva dle koncovky genitivu singuláru
2. slovní základ + koncovka příslušného pádu v plurálu (viz přehled koncovek)

LATINSKÁ ADJEKTIVA
1. typ adjektiva
2. výběr tvaru adjektiva dle rodu substantiva, s nímž adjektivum vytváří spojení
3. výběr koncovky příslušného pádu (viz přehled koncovek)
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