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Stylizace soukromosti vyjádření pomocí antroponym[*] 
Michal Křístek 
 
 

V tomto příspěvku se budeme věnovat uplatnění antroponym při stylizaci 
soukromosti vyjádření. Antroponymum v souladu s obecnými onomastickými pracemi 
chápeme jako „propriální pojmenování osoby“, které je součástí obecnější podskupiny 
bionym, tedy „vlastních jmen pro živé (nebo jakoby živé) objekty“ (obě citace Šrámek, 
1999, s. 164). Funkci antroponyma v tomto příspěvku chápeme v pragmatickém 
smyslu, tedy jako „užití, fungování propria“ (Šrámek, 1999, s. 22). Pokud jde o 
konkrétní inventář funkcí antroponym, využíváme přehledu, s nímž pracuje M. 
Knappová (1992). Vyčleňuje pět základních funkcí antroponym: 1) individualizační 
(identifikační), 2) klasifikující (sociálně zařazující - z hlediska času děje, národnosti, 
sociálního postavení apod.), 3) charakterizační (vypovídající o vlastnostech postavy, 
velmi často se jedná o jména fiktivní), 4) asociační (odkazy na různá místa a postavy, 
reálné či fiktivní), 5) estetickou funkci (libozvučnost, komičnost, emocionální zabarvení 
apod.). M. Knappová dodává, že uváděný přehled může být doplněn ještě o další funkce, 
které antroponyma v textech plní.  

 Domníváme se, že kromě funkcí uváděných M. Knappovou lze vyčlenit ještě další 
svébytnou funkci těchto lexikálních jednotek, totiž podílet se na stylizaci soukromosti 
vyjádření. Stylizaci chápeme jako „záměrné zjednodušení, zhuštění a tím zvýraznění 
charakteristických rysů daného předmětu“ (Vlašín, red., 1984, s. 362); v tomto 
konkrétním případě tedy půjde o prezentování charakteristických rysů soukromých textů 
v textech veřejných. Opíráme se zde o model tzv. funkčních (vyjadřovacích) 
dichotomií, což je skupina opozic, pomocí nichž lze například v rámci komplexního 
stylistického rozboru vytvořit obecný přehled vlastností zkoumaných textů. Funkční 
dichotomie zahrnují kromě již naznačené opozice soukromost (důvěrnost) x veřejnost 
rovněž opozice situační vázanost x nevázanost (tedy spjatost textu s konkrétní 
komunikační situací a míru, v jaké je možno textu porozumět bez znalosti této situace), 
monologičnost x dialogičnost, připravenost x spontánnost a další; z hlediska 
                     

použitých výrazových prostředků se zvlášť vyčleňuje tzv. formální (výrazová) 
dichotomie spisovnost x nespisovnost (k dichotomiím podrobněji Čechová, Chloupek, 
Krčmová a Minářová, 1997, s. 132n.).  

[*] Previously published as Křístek, Michal. 2004. “Stylizace soukromosti vyjádření pomocí 
antroponym”. Varia XI: zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová 
Ves 28.-30. 11. 2001) (ed. M. Šimková), pp. 231-237. Bratislava: Slovenská jazykovedná 
spoločnosť pri SAV. Reproduced with permission. [Editor’s note] 

Způsob, jakým se výše uvedená funkce antroponym projevuje, se pokusíme ukázat 
na textu, který byl autorem primárně zamýšlen jako veřejný a esteticky sdělný; můžeme 
jej tedy orientačně zařadit k textům uměleckého funkčního stylu (s možností toto 
zařazení v případě potřeby zpřesnit podrobným rozborem):  
 
Ať se mezi náma stane cokoliv 
 
Ať se mezi náma stane cokoliv 
teta Hnátová bude dál stříhat svý ženský 
paní Hermanová drbat 
teta Slávka zůstane zalezlá ve svý díře 
a pan Duchoň bude nasranej 
 
Ať už se mezi náma stane cokoliv 
strejda Olda nám pomůže se vším  
co se poštve 
 
A je dobrý kolem sebe vidět  
tyhle věci který se nemění 
 
Uklidňuje to  
(Skřička, 2000). 

 
  Tento text jsme vybrali, protože se v něm podle našeho názoru zmíněná funkce 

antroponym uplatňuje velice výrazně. Možných dokladů je pochopitelně více - pro 
ilustraci uvádíme alespoň několik namátkou vybraných příkladů z české poezie 20. 
století, v nichž se obdobná funkce rovněž projevuje. Jedná se o úryvky z následujících 
textů: báseň č. XXVI ze sbírky F. Gellnera Radosti života (1903), Okarina ze sbírky J. 
Seiferta Maminka (1954) a Zahradnictví tety Marie ze sbírky J. Skácela Odlévání do 
ztraceného vosku (1984). 
 
Jako kluk nejraděj’ ze všeho 
o ruce podepřev hlavu, 
sedal jsem u Porše starého 
vzadu na tkalcovském stavu 
   (Gellner, 1957, s. 79) 
 
Švec Flos má také okarinu  
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a místo na svém verpánku 
v hospodě dřepí u džbánku 
a přivedl to na mizinu 
 (Seifert, 1955, s. 51). 
 
A někdy divukrásně pršívá 
déšť padá na Brno a stromy blízko cest 
jako když kdysi teta Marie  
kropila z konve saláty a chřest 
   (Skácel, 1996, s. 234). 

 
Při vymezování, do jaké míry se mohou antroponyma podílet na stylizaci 

soukromosti vyjádření, pokládáme za účelné zabývat se podrobněji tím, nakolik úspěšně 
plní svou identifikační funkci; pokusíme se ukázat, že identifikační funkce antroponym 
je obvykle v soukromých textech prezentována poněkud odlišným způsobem než v 
textech veřejných. Vzhledem k tomu, že v rozebíraném textu se antroponyma vždy 
vyskytují jako součást apelativně-propriálních dvojic (celkem pětkrát - teta Hnátová, 
paní Hermanová, teta Slávka, pan Duchoň, strejda Olda), je nutno všimnout si alespoň 
orientačně nejen izolovaných antroponym, ale celých apelativně-propriálních dvojic; 
především nám však půjde o propriální složku těchto dvojic. Pro úplnost si tyto dvojice 
charakterizujeme i formálně: z hlediska syntaxe nejsou apelativně-propriální dvojice 
tohoto druhu vždy chápány jednoznačně. Opíráme se zde o pojetí prezentované ve 
Skladbě češtiny M. Grepla a P. Karlíka, v níž je antroponymum bráno jako řídící větný 
člen a apelativum (strejda, teta, paní...) jako shodný přívlastek (Grepl, Karlík, 1998, s. 
326); podle této koncepce tedy ve dvojicích, jimž se věnujeme, stojí antroponymum ve 
formální syntaktické hierarchii výše než proprium.  

Abychom mohli zjistit, zda antroponyma v uvedených dvojicích plní svou 
identifikační funkcí úspěšně, musíme si nejprve upřesnit, co vlastně za úspěšné splnění 
identifikační funkce budeme považovat. Posouváme se tím do oblasti sémantiky; za 
úspěšné splnění identifikační funkce budeme proto považovat jednoznačný odkaz výrazu 
k nějakému denotátu. 

 Na první pohled se zkoumané dvojice z tohoto hlediska nejeví nijak problematicky - 
jejich základní významy zachycují běžné výkladové slovníky. Například slovo strejda 
má ve Slovníku spisovného jazyka českého dva základní významy: 1) „strýc“, 2) „starší, 
dobrácký, zpravidla venkovský muž“, oba významy jsou charakterizovány jako obecně 
české a expresivní. V novějším a stručnějším Slovníku spisovné češtiny pro školu a 
veřejnost je zaznamenán pouze význam „strýc“, s charakteristikou hovorový a 
expresivní. V případě antroponym rozvíjených jednotlivými apelativy, ať už se jedná o 
rodná jména, nebo o příjmení, bychom eventuálně mohli být schopni získat bližší údaje 
například o jejich etymologii nahlédnutím do specializovaných příruček - zůstaneme-li u 
dvojice strejda Olda, jméno Olda je charakterizováno jako domácká podoba jména 

Oldřich, které pochází ze staroněmeckého základu Uodalrích a znamená „dědičným 
statkem bohatý“ nebo „dědičným statkem vládnoucí“ (Kopečný, 1991, s. 162). 

Takovýto údaj o významu apelativa doplněný o možnou etymologii propria však 
napomáhá úspěšnému plnění identifikační funkce příslušných výrazů pouze v obecné 
rovině - je to odkaz k nějaké množině možných denotátů, nikoli k jednomu konkrétnímu 
denotátu; odborné práce v této souvislosti připomínají, že význam vlastních jmen je 
značně desémantizovaný (Machová, Švehlová, 1996, s. 25). Například ze spojení strejda 
Olda získáváme informaci, že jedná o muže jménem Olda, který je v určitém 
příbuzenském nebo přátelském poměru k subjektu ztvárněnému v textu; k dispozici 
máme také etymologii jména Olda (viz výše). Identifikace denotátu je tedy kvůli své 
obecnosti poněkud neurčitá; vzhledem k tomu, že v odborné literatuře se můžeme setkat 
s termínem sémantická neurčitost vyjádření, který se týká obdobné problematiky, 
pokusíme se nyní posoudit, nakolik je použití tohoto termínu vhodné i pro antroponyma 
v rámci apelativně-propriálních dvojic, jež se v rozebíraném textu vyskytují. 

S pojmem sémantické neurčitosti vyjádření pracoval např. J. Hrabák při rozboru 
básní P. Bezruče; přehled uvedený v tomto odstavci shrnuje hlavní myšlenky J. Hrabáka 
obsažené ve studii Kapitola bezručovská (časopisecky 1947/48, upravená verze knižně 
in Hrabák, 1961, s. 33-44) a v Poetice (Hrabák, 1977, s. 127). Sémantickou neurčitost 
charakterizoval J. Hrabák jako zastírání významového jádra příslušného výrazu a 
zdůraznění jeho pobočných významů - významovým jádrem míní základní význam, tj. 
denotát, pobočnými výrazy pak konotace, které může výraz u různých příjemců textu 
vyvolat. Důraz na významové jádro se objevuje například ve věcných textech (v oblasti 
krásné literatury je patrný především u realistů), důraz na pobočné významy pak tam, 
kde je cílem ozvláštnění výrazu, dosažení jeho exotičnosti (uplatňovali jej především 
symbolisté). U příjemce dochází k přesunutí důrazu z významového jádra na pobočné 
významy především tehdy, pokud výraz pro něj není plně srozumitelný.  

Takováto situace může nastat u velice různorodých skupin výrazů: u slov cizího 
původu, termínů, dialektismů a také u výrazů z další podskupiny proprií, konkrétně 
toponym. Na příkladu Bezručových básní J. Hrabák ukazuje, jak odlišná míra znalosti 
určitých reálií může ovlivnit hodnocení autora z hlediska dobových literárních teorií. 
Tam, kde byly Bezručem užívané výrazy (včetně toponym) srozumitelné - především 
tedy ve Slezsku a na Moravě -, fungovaly jako prostředek zdůraznění realistických 
tendencí v jeho tvorbě, naopak v Čechách mohly být tytéž výrazy vzhledem ke své 
menší srozumitelnosti vnímány jako uplatnění postupů typických pro symbolismus, jako 
specifický druh symbolistického vyjádření, jehož exkluzivita sice spočívá ve využívání 
jiného okruhu slovní zásoby než například výrazů přejatých z latiny nebo řečtiny, ale v 
zásadě je postavena na stejném principu - na využívání výrazů, které příjemcům obvykle 
nejsou plně srozumitelné. 

Pokusíme se nyní posoudit, zda lze takto vymezenou sémantickou neurčitost 
vztáhnout i na antroponyma. Vodítkem při rozhodování nám může být skutečnost, že 
výrazy uváděné J. Hrabákem jako možné prostředky k dosažení sémantické neurčitosti 
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vyjádření lze ještě dále rozčlenit na dvě dílčí skupiny. 1) U cizích slov, termínů a 
dialektismů lze denotát určit pomocí definic obsažených ve výkladových slovnících (za 
předpokladu, že se nejedná o aktualizované vyjádření nebo o neologismus); pokud nejde 
o výrazy označující jedinečné jevy nebo věci, směřují definice obvykle k obecnému 
určení nějaké množiny možných denotátů. 2) U toponym je situace odlišná - v běžných 
výkladových slovnících nacházíme informace o jejich denotátu jen výběrově; například 
Slovník spisovné češtiny uvádí přílohu obsahující zeměpisná jména, kde lze najít údaje o 
výslovnosti těchto jmen, základní gramatické charakteristiky i elementární informace o 
jejich denotátu („město“, „hlavní město“, „pohoří“ atd., včetně rámcové lokalizace). 
Kromě toho však máme k dispozici také specializované slovníky místních jmen (v 
českém kontextu nejnověji příručku I. Lutterera a R. Šrámka Zeměpisná jména v 
Čechách, na Moravě a ve Slezsku z r. 1997, která obsahuje i přehled starší odborné 
literatury k tomuto tématu); takovéto slovníky nám kromě obecného vymezení (město, 
obec, ves atd.) poskytnou také podrobnější informace o konkrétním jedinečném denotátu 
- o jeho poloze, etymologii názvu a podobně.  

Pozice antroponym se z tohoto hlediska blíží toponymům. Rovněž antroponyma 
jsou ve výkladových slovnících zastoupena pouze obecnými vymezeními, možnost určit 
konkrétní denotát je však u nich omezenější než u toponym. Pokud jde o možné 
zachycení všech konkrétních denotátů jednotlivých antroponym, máme sice k dispozici 
údaje z matrik, které mohou případně sloužit jako podklad ke specializovanému 
onomastickému výzkumu, jejich dostupnost je však omezenější než například dostupnost 
slovníků toponym. Schopnost správně identifikovat konkrétní denotát proto závisí 
především na znalostech adresáta. Důležitá je při tom znalost údajů, které nelze odvodit 
přímo z textu - soukromost textu je tedy v tomto případě spjata s jeho situační vázaností. 
Ne každý, kdo čte rozebíraný text, ví, že strejda Olda je - využijeme fiktivní příklad - 
pan Oldřich Novotný, narozený 18. 8. 1956 v Kyjově, s trvalým bydlištěm v 
Koniklecové ulici č. 270 v Brně. Způsob odkazu k denotátu je zde hodně implicitní; 
zastírání významového jádra se v tomto případě dosahuje nikoli exotičností nebo 
předpokládanou nesrozumitelností, ale implicitností vyjádření. Vzhledem k těmto 
okolnostem lze tedy říci, že na vytváření efektu sémantické neurčitosti textu se 
mohou podílet rovněž antroponyma (potenciálně mohou antroponyma fungovat i 
dalšími způsoby, například exotičnost, o níž J. Hrabák píše v souvislosti s toponymy z 
textu Slezských písní, se může projevovat rovněž u antroponym - viz střídání podob 
jména Žár/Žor v básni Bernard Žár, které je navíc velice silně motivováno i tematicky, 
konkrétně problematikou odnárodňování, jež je v básni ztvárněna).  

Jak uvádí J. Hrabák a jak se ukazuje i na výše uvedeném příkladu týkajícím se 
spojení strejda Olda, vznik efektu sémantické neurčitosti je podmíněn nejen textem 
samotným, ale také dalšími, kontextovými faktory - především příjemcem textu a 
mírou jeho informovanosti, tj. tím, nakolik je pro něj text srozumitelný. Pokud denotát 
příslušného antroponyma reálně existuje, je text vnímán jinak těmi, kdo dotyčnou osobu 
znají, a jinak těmi, kdo ji neznají; z toho vyplývá možnost vzniku různých konotací, o 

nichž se zmiňuje J. Hrabák. Denotát příslušného antroponyma navíc v reálném světě ani 
nemusí existovat - jeho výskyt může být omezen pouze na fikční svět textu. Při 
vyjadřování soukromosti se pak skutečně jedná o čistou stylizaci a možnost odlišných 
reakcí, jak je popsána výše, se prakticky vylučuje, stejně jako úspěšné splnění 
identifikační funkce, jak jsme je vymezili výše. Mimo oblast antroponym mohou být 
paralelou k tomuto postupu odkazy na neexistující texty, s nimiž pracuje například M. 
Viewegh v románu Výchova dívek v Čechách (1994). Celkové vyznění textu může být 
ovlivněno rovněž tím, zda je odkaz k denotátu podán explicitně, nebo implicitně (viz 
výše).  

Hodnotíme-li tedy, nakolik funkční je v textech použití antroponym, které může vést 
k vyvolání efektu sémantické neurčitosti, musíme vždy alespoň rámcově přihlédnout 
rovněž ke stylovým normám příslušné komunikační oblasti. Vzhledem k tomu, že jsme 
se v tomto příspěvku zabývali nikoli autentickou soukromostí, ale její stylizací, půjde 
nám pouze o texty veřejné; v autentických soukromých textech závisí funkčnost 
takovéhoto použití antroponym na kontextu, jak jsme ukázali výše. Hodnocení přirozeně 
závisí na konkrétním typu textů; u veřejných textů se projevuje výrazný rozdíl mezi 
texty převážně věcnými a texty, u nichž dominuje funkce esteticky sdělná (označovaná 
také jako estetická nebo poetická). Například v odborných nebo administrativních 
textech by použití antroponym, které může vést k vyvolání sémantické neurčitosti, bylo 
nefunkční, protože stylové normy těchto textů vyžadují mj. jednoznačnost, explicitnost a 
situační nevázanost vyjádření. Obdobné hodnocení lze uplatnit v publicistice, především 
ve zpravodajských žánrech - příjemce textu by měl být na základě poskytnutých 
informací mj. jednoznačně identifikovat denotát příslušného antroponyma. Pokud jde o 
antroponyma v reklamních textech, efekt sémantické neurčitosti by byl nežádoucí v tom 
typu reklam, který je postaven na důvěryhodnosti nějaké známé osobnosti - právě 
jednoznačná identifikace konkrétního denotátu se významně podílí na uplatnění 
persvazivní funkce textu (využívání antroponym v jiných typech reklamních textů zde 
ponecháváme stranou).  

V textech uměleckého stylu, jak jsme se snažili ukázat, je situace odlišná - použití 
antroponym, které vyvolá efekt sémantické neurčitosti, může sloužit vyjádření 
stylizované soukromosti, přičemž úspěšné splnění identifikační funkce antroponym 
je v takových případech až druhotné nebo úplně irelevantní. U čtenáře stojícího vně 
textu tím lze dosáhnout specifického estetického účinku, například zdání 
bezprostředního kontaktu s něčím soukromým světem. 

Pokusili jsme se doplnit alespoň o jednu položku stávající rejstřík funkcí antroponym 
v textech a všimnout si možného fungování těchto výrazů z hlediska stylistiky. Závěrem 
pokládáme za vhodné připomenout, že například ve sféře textů uměleckého funkčního 
stylu mají antroponyma širší využití, než jsme mohli naznačit v tomto příspěvku - záleží 
mj. na tom, zda s jedná o jména osob skutečných, nebo fiktivních, zda je těmto osobám 
text věnován, nebo zda se o nich v textu také přímo píše, zda jsou, nebo nejsou 
podrobněji charakterizovány a podobně. Každý z těchto způsobů využití antroponym by 
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bylo dále možno zkoumat z hlediska jejich specifických efektů; ukazuje se tedy, že 
možnosti dalšího rozšiřování rejstříku funkcí antroponym v textech zůstávají otevřené i 
nadále. 
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