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1. Východiskové terminologické poznámky 
1.1  Proprializácia  je  onomaziologický  proces  prechodu  lexémy  do  kategórie  proprií1 

bez  zmeny  slovotvornej  štruktúry  základového  slova,  pričom  lexéma  stráca  spätosť 
s príslušným  pojmom  (desémantizácia), nadobúda  identifikačnú/diferenciačnú  funkciu 
a špecifický  onymický  zväzok  s denotátom  ako  prvkom  istého  onymického  systému  či 
onymickej triedy, napr. Šindliar, Soľ – názvy obcí, Pralinka – cukráreň, Litera – vydavateľ‐
stvo,  Straka,  Zajac  –  priezviská,  Babička  –  názov  románu  atď. Menej  využívaný  termín 
deapelativizácia (vzťah apelatívum → proprium)  je typ proprializácie, pretože sa  (ako to 
vyplýva z termínu) vzťahuje len na prechod apelatív do kategórie proprií a nezahŕňa teda 
proprializáciu  iných  slovných  druhov;  proprializácia  je  pojem  širší  ako  deapelativizácia, 
s ktorou je v inkluzívnom vzťahu; napríklad obec Suché, priezvisko Milý nevznikli deapela‐
tivizáciou, pretože motivantmi nie sú všeobecné podstatné mená. V slovenskej jazykovede 
(a nielen v nej) sa termíny apelatívum a proprium používajú na označenie substantívnych 
lexikálno‐gramatických skupín, pričom za substantíva sa pokladajú aj pôvodom iné slovné 
druhy, ktoré prešli k substantívam; „každá jazyková forma používaná v platnosti vlastného 
mena získava povahu substantíva, t.  j. zaraďuje sa do  istej paradigmy“ (Blanár, 2005). Za 
konverzné substantíva pokladáme  len tie, ktoré sú výsledkom trvalej substantivizácie (teda 
nie príležitostnej, prechodnej, a rovnako ani syntaktické substantíva). Vzhľadom na uve‐
dené pokladáme za vhodnejší širší termín onymizácia. 

Opačný  proces  ako  proprializácia  je  deproprializácia.  Je  to  strata  propriálnosti 
a prenesenie mena  na  označenie  pojmu  (sémantizácia),  pričom  sa motivantom  stávajú 
spravidla všeobecne známe vlastné podstatné mená, ktoré sa tak môžu stať východiskom 
pre  všeobecne  hodnotené/pomenované  vlastnosti,  deje,  okolnosti,  napr.  Judáš  (zradný 
apoštol) → judáš (zradca, pokrytec, falošný človek); Bordeaux [bordó] (franc. mesto, zná‐
me výrobou vína bordó) → bordó (tmavočervený, vínovočervený); Ježiš a Mária (postavy 
z kresťanských dejín) –  ježišmária/ježišmaria  (citoslovce vyjadrujúce strach, začudovanie, 
prekvapenie). Jedným z typov deproprializácie je apelativizácia – onomaziologický proces 
prechodu  propria  do  kategórie  apelatív  (vzťah  proprium →  apelatívum).  Apelativizácia 
môže byť priama alebo nepriama, odvodzovacia. Priama apelativizácia je založená na me‐
taforickom a metonymickom prenášaní významu, napr. Mohykán  (príslušník vyhynutého 
severoamerického  indiánskeho kmeňa) → mohykán  (posledný z nejakého spoločenstva), 
Worcester (anglické mesto) → worcester (korenistá prísada do omáčok), Talian (príslušník 

                                                              
1 Termín proprium chápeme a vymedzujeme ako vlastné podstatné meno a apelatívum ako všeobec‐

né podstatné meno v zhode napr. so Slovníkom jazykovedných termínov (Horecký – Rácová, 1979). 
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národa) → talian (človek, s ktorým sa nedá dohovoriť), Goliáš (obrovský filištínsky bojov‐
ník,  ktorého premohol Dávid) → goliáš  (veľký,  silný  človek), Damask  (sýrske mesto) → 
damask  (tkanina  s lesklým  vzorom); pri  apelativizácii  cudzích mien dochádza  často  k ich 
adaptácii, napr. Maecenas (rímsky boháč) → mecenáš (podporovateľ umenia a vied), Don 
Quijot (Cervantesov dobrodružný rytier) → donkichot (zapálený nadšenec, rojko, fantasta) 
atď. Apelativizácia  je  typická pre pomenovania  jednotiek a veličín podľa  ich objaviteľov, 
napr.  kelvin,  ampér,  watt,  volt,  weber,  newton,  tesla,  röntgen,  ohm,  pascal,  skokov 
v krasokorčuľovaní, napr. axel, rittberger, salchov a pod. Nepriama apelativizácia je zalo‐
žená  na  derivácii  a  je  pomerne  častá;  pri  cudzích  vlastných menách  býva  sprievodným 
znakom adaptácia  formy, napr. Bratislava → bratislavský, Luther –  luteráni, Štúr → štú‐
rovci, Mečiar → mečiarovci, Matica slovenská → matičiari, Maďar → maďarón, Slovák → 
hejslovák, Markíza → markizáci, Cutter  (americký knihovník) → katerizácia  (určenie au‐
torského znaku knižných jednotiek), Werther (hlavná postava Goetheho románu) → wer‐
therovstvo  (wertherovský  chorobne  sentimentálny  charakter), Ward  (americký  zberateľ) 
→ wardit  (nerast  zelenej  farby), Winchester  (výrobca  strelnej  zbrane) → winchestrovka 
(typ vojenskej strelnej zbrane),  Iudaei → judaikum  (literárne dielo týkajúce sa Židov, So‐
doma  (mesto zničené Bohom pre nemravný život obyvateľov) → sodomita  (zvrhlík) atď. 
Prechodným variantom medzi propriálnym a apelatívnym pomenovaním sú niekedy ustá‐
lené prirovnania, napr. skúpy ako Škót → škót, starý ako Matuzalem → matuzalem,  leží 
ako Lazar → lazar, múdry ako Einstein – einstein/[ajnštajn] atď. (Ripka – Imrichová, 2011). 

Výsledkom  deproprializácie  sú  apelatíva  (v  zmysle  chápania  základných  a východis‐
kových  termínov apelatívum – proprium), presnejšie deproprializačné apelatíva. Výsled‐
kom  deproprializácie  sú  však  aj  iné  slovné  druhy  než  len  všeobecné  podstatné mená 
(napr. Bordeaux  [bordó]  (franc. mesto, známe výrobou vína bordó) → bordó  (tmavočer‐
vený, vínovočervený); Ježiš a Mária (postavy z kresťanských dejín) – ježišmária/ježišmaria 
(citoslovce vyjadrujúce strach, začudovanie, prekvapenie), preto pokladáme za vhodnejší 
širší termín deonymizácia. K deproprializačným apelatívam sú v korelačnom vzťahu dep‐
roprializačné propriá, ktorými  sa v onomastike pomenúvajú propriá utvorené  z iných/od 
iných proprií, t.  j. transonymizáciou. Deproprializácia proprií a transonymizácia sa pokla‐
dajú za synonymné termíny  (napr. Šrámek, 2003 – 2004; Žigo, 2010). Deproprializácia  je 
strata propriálnosti (de‐ je lat. prefix označujúci opak niečoho), čo sa v prípade depropria‐
lizačných proprií v žiadnej etape takto vzniknutého propria nestáva. „Deproprium“ sa totiž 
stále nachádza v onymickom priestore, v propriálnej sfére jazyka. Namiesto termínu dep‐
roprializácia  je vhodnejšie hovoriť o reproprializácii (  reproprium) (re‐  lat. späť, nazad, 
znovu, zase) s významom opätovná, opakujúca sa, pokračujúca proprializácia;  termín  re‐
proprializácia  zreteľne  vystihuje  podstatu  opätovného  použitia  a  transferu  propria  ako 
motivanta na pomenovanie iného jedinečného denotátu v odlišnej onymickej funkcii (Im‐
richová,  2002).  Výsledkom  deproprializácie  sú  deproprializačné  apelatíva  a repropriá/ 
transonymá.  

Transonymizácia  je onomaziologický proces založený na prechode z jednej onymickej 
triedy do druhej (vzťah proprium → proprium). Podľa onymických tried výsledných proprií 
(transoným) sa rozlišuje antroponymizácia, toponymizácia, logonymizácia atď., napr. Dob‐
šinská  ľadová  jaskyňa  (jaskyňa) →  Dobšinská  Ľadová  Jaskyňa  (obec),  Sekčov  (rieka → 
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sídlisko), Škoda, Baťa (mená zakladateľov a vlastníkov → firemné značky), Teplý vrch (ko‐
pec) → Teplý Vrch (obec), Čierna hora (vrch) → Čierna Hora (štát), Big Ben (hodiny na veži 
v Londýne) →  Big‐Ben  (hodinárstvo)  atď.  Výsledkom  transonymizácie  je  jednak  zmena 
onymickej designácie (obsahového modelu),  jednak vznik homonymie. Rovnozvučné me‐
ná  označujúce  denotáty  z rozličných  onymických  tried  sú  v  homonymnom  vzťahu.  Ich 
zaradenie do onymickej triedy umožňuje len kontext, v ktorom si uvedomujeme onymické 
príznaky daného systému/triedy proprií (Ripka – Imrichová, 2011). Podľa V. Blanára (2008) 
o transonymizáciu ide vtedy, ak sa vlastné meno (onymum) patriace do jednej onymickej 
triedy  začne  uplatňovať  ako  pomenovanie  onymického  objektu  prislúchajúceho  do  inej 
triedy, pričom  sa  zmení  jeho designácia a dostáva  sa  s pôvodným označením do homo‐
nymného vzťahu. V. Blanár teda za transonymizáciu nepokladá prípady zmeny formy no‐
voutvoreného vlastného mena.2 L. Garančovská (2010) pri opise chrématoným ako jeden 
zo  spôsobov  ich  tvorenia  vyčleňuje  transonymizáciu,  ktorú  chápe  ako  prechod  propria 
z jednej triedy do  inej triedy proprií, pričom v klasifikácii a opise sa vyskytujú  iba príklady 
transoným  bez  zmeny  formy.  Rovnako  pristupuje  k opisu  triedy  ideoným/muzikoným 
utvorených transonymizáciou P. Žigo (2010), keď v materiáli „pracuje“ len s transonymami 
bez formálnych zmien, resp. s nulovou zmenou. R. Šrámek (1999) za transonymizáciu ne‐
pokladal prípady propriálnych pomenovacích aktov, pri ktorých nové proprium prechádza 
slovotvorným procesom  (napr. hydronymum  Jihlava → ojkonymum  Jihlávka), no neskôr 
navrhuje  rozšírenie  transonymizácie aj o tieto  typy nominácie a transonymizáciu delí na 
čistú  (bez  formálnych  zmien)  a rozšírenú  (so  zmenou  formy)  (Šrámek,  2003  –  2004). 
M. Ološtiak (2010) pri komplexnom opise vzniku proprií vymedzil chápanie transonymizá‐
cie v rámci transonymizačnej nominácie ako proces, ktorý sa realizuje medzi dvoma ony‐
mickými  skupinami,  pričom  pod  onymickou  skupinou  rozumie  antroponymá,  zoonymá, 
fytonymá,  toponymá  a  chrématonymá.  Transonymizačný  proces  sa  tak  zužuje  (vari  aj 
zneprehľadňuje),  prechody  z jednej  onymickej  triedy  do  druhej  sa  za  transonymizáciu 
nepokladajú. M. Ološtiak (ibid.) rozlišuje tri typy transonymizačnej nominácie: jednoduchú 
(toponymum Sitno → chrématonymum Sitno), slovotvornú (toponymum Orava → antropo‐
nymum Oravec) a abreviačnú  (antroponymum  Jozef Majsniar → chrématonymum  JOMA). 
Tento prístup by zasiahol aj opis slovotvorby v slovenčine, pretože predpokladá osobitný 
opis a klasifikáciu apelatívnej a osobitný propriálnej lexiky. Z vyššie uvedených terminolo‐
gických  výkladov  vyplýva,  že  termíny  onymizácia,  deonymizácia,  transonymizácia  sú 
v komplementárnom vzťahu, ak východiskom je transfer foriem a zároveň formálna zhoda 
oboch  pólov  onomaziologického  procesu.  Proces,  pri  ktorom  dochádza  k zmene  formy 
motivujúceho propria, nie je prechod/presun onyma do inej úrovne, ale ide o slovotvorný 
proces v onymickom  systéme;  rovnako by  sme potom mohli nazvať aj proces prechodu 
apelatíva  z jednej  „skupiny“ apelatív do  inej  transapelativizáciou, napr. názov predmetu 
kameň → názov osoby kamenár.  

                                                              
2 V štúdii venovanej morfologickým kategóriám vlastných mien z r. 2005 uvádza, že proces transfor‐

mácie môže byť sprevádzaný zmenami na rovine morfologickej a slovotvornej. Gramatickú charakteristi‐
ku transoným však ilustruje príkladmi bez formálnych zmien.  
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Termínom  transonymizácia  označujeme  prechod/presun  vlastného  mena  z jednej 
onymickej  triedy  do  druhej  bez  formálnych  zmien  (onymum →  transonymum),  pričom 
transonymum vzniká na základe relevantného propriálneho príznaku (sémy) fundujúceho 
propria.  

1.2 Druhá terminologická poznámka sa týka klasifikácie vlastných mien: pri transony‐
mizácii je rozhodujúci prechod z jednej triedy vlastných mien do druhej. Na tomto mieste 
nebudeme sumarizovať rôzne klasifikácie onymického systému ani poukazovať na to, ako 
jednotliví onomastici označujú  tú‐ktorú  skupinu  vlastných mien. Vzhľadom na  to,  že  sa 
v štúdii venujeme  logonymám, uvedieme naše  terminologické východiská  členenia chré‐
matonymického podsystému, do ktorého logonymá patria.  

Chrématonymický  onymický  podsystém  tvoria  vlastné mená  objektov,  ktoré  nie  sú 
pevne  fixované  v krajine,  sú  výsledkom  ľudskej  činnosti, predmetmi materiálnej  kultúry. 
Sú úzko späté s činnosťou človeka a najviac sa približujú apelatívam. Z uvedeného vyplýva, 
že sú to produkty spoločenských, politických, kultúrnych, ekonomických a iných vzťahov, 
preto aj členenie a rozmanitosť chrématoným sú bohatšie; ich triedy a rady sú dynamické 
a neukončené. Možno ich rozdeliť do troch skupín, v rámci ktorých sa vyčleňujú konkrétne 
onymické triedy:  

1. vlastné mená spoločenských javov a udalostí: 
a) chrononymá – mená časových úsekov, sviatkov; 
b) faleronymá – mená vyznamenaní, medailí, rádov;  
c) akcionymá – mená dejinných udalostí;  
d) aktonymá – mená diplomatických aktov; 

2. vlastné mená inštitúcií a spoločností: 
a) ergonymá – mená inštitúcií, organizácií, ústavov, závodov, spolkov; 
b) logonymá – mená firiem a obchodov;  
c) eklézionymá – mená miest náboženských obradov (kostoly, kaplnky); 

3. vlastné mená produktov spoločenskej činnosti: 
a) pragmatonymá – mená sériovo produkovaných výrobkov;  
b) ideonymá – mená javov duchovnej kultúry (literáronymá, muzikonymá); 
c) dokumentonymá – mená významných dokumentov.  

Za transonymizáciu pokladáme prechod z jednej onymickej triedy do druhej, a to nie‐
len  v rámci  onymických  podsystémov  (napr.  z antroponymického  do  toponymického, 
z toponymického do chrématonymického), ale aj v rámci tried týchto podsystémov (napr. 
pragmatonymum  →  logonymum,  ideonymum  →  logonymum),  pretože  po  prechode 
z jednej onymickej  triedy do druhej  sa menia  generické  i diferenčné onymické príznaky 
(výsledok ľudskej činnosti – materiálny al. nemateriálny produkt, admin. al. uzuálna ustá‐
lenosť atď.).  
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2. Transonymizácia logoným 
2.1 Transonymizačný proces v prípade tvorby a vzniku logoným má svoje špecifiká. Lo‐

gonymá  sú onymickou  triedou, ktorej  značný počet prvkov má blízko k apelatívam, a to 
v tom  zmysle,  že  nielen  identifikujú,  ale  aj  charakterizujú,  informujú  (hovoríme 
o propriálnej  sémantike).  Reproprializované  logonymá/transonymá  vznikajú motiváciou 
niektorej  z  relevantných  sém  motivujúceho/fundujúceho  propria,  v procese  tvorby 
a vzniku  logoným možno hovoriť o onymickej polysémii. Rovnozvučné mená označujúce 
denotáty  z  rozličných  onymických  tried  sú  však  v homonymnom  vzťahu  (porov.  Blanár, 
1966).  Ich zaradenie do onymickej triedy umožňuje  len kontext, v ktorom si uvedomuje‐
me onymické príznaky danej  triedy  vlastných mien. V prípade  transonymizácie  je  tento 
fakt nevyhnutný, pretože fundujúce vlastné meno má svoju vlastnú onymickú sémantiku, 
ktorá ho radí do primárnej onymickej triedy. Transonymizáciou prechádza do sekundárnej 
onymickej  triedy  a nadobúda  nové  onymické  príznaky  zreteľné  iba  v kontexte,  pretože 
jeho primárna onymická  sémantika nezaniká a percipient si  ju uvedomuje. Napríklad pri 
logonyme motivovanom domáckou podobou mena majiteľky Katka dokážeme bez  kon‐
textu  identifikovať  iba onymické príznaky  antroponým,  teda  skutočnosť,  že  ide o meno 
osoby ženského pohlavia s konotáciou kladného vzťahu k nej, ktorá vyplýva zo zdrobnenej 
formy. Kontext, v ktorom sa toto logonymum nachádza (výklad, obchodný register, reklam‐
ný  text,  telefónny  zoznam),  evokuje  onymické  sémantické  príznaky  triedy  logoným 
a percipient si uvedomuje, že ide o firmu (obchod) pomenovanú menom osoby. Onymické 
príznaky  logoným  sa  stávajú  hlavnými,  ale  nezaniká  ani  designácia  antroponyma,  ktorá 
akoby stála na pozadí designácie logonyma a „spoluuvedomuje sa“; napríklad pri logony‐
me Luculus v kontexte získavame informáciu o tom, že ide o meno reštauračnej siete, ale 
zreteľne  si  uvedomujeme  (prirodzene,  závisí  to  aj  od  stupňa  všeobecného  poznania  a 
vedomostí  percipienta,  nie  každý  vie,  že  to  bol  známy  labužník)  aj  pomenovací motív, 
príčinu  voľby  práve  tohto  antroponyma,  teda  designácia  antroponyma  v myšlienkovom 
spracovaní  nerozlučne  funguje  v spätosti  s novonadobudnutou  onymickou  sémantikou. 
Tento jav nazývame onymickou polysémiou.  

2.2 Pri transonymizácii úspešnosť kríženia relevantných sém závisí od: 
a) aktuálneho kontextu, v ktorom sa vlastné meno vníma;  
b) poznania (denotátu) primárneho propria percipientom; 
c) relevantnosti sémy fundujúceho vlastného mena (musí  ísť o prvotný, najvýraznejší 

sémantický príznak, ktorý si pri  fundujúcom vlastnom mene väčšina percipientov uvedo‐
muje a s čím ho spája); 

d) relevantnosti vybranej sémy vzhľadom na logonymický objekt (činnosť a zameranie 
firmy).  

Ako príklad môže  slúžiť meno hodinárstva Big Ben motivované menom  londýnskych 
hodín, vari najznámejších v Európe, prípadne hudobnín Amadeus; v takomto  type  trans‐
onymizácie dochádza k pozitívnemu kríženiu relevantnej sémy (meranie času a hudba) pri 
pomenúvaní dvoch odlišných denotátov.  

Pri  transonymizácii  sa najčastejšie  sleduje  to,  z akej  triedy proprií  transonymum po‐
chádza.  V tejto  štúdii  vychádzame  z  faktu,  že  logonymá  sú  vedome  utváranou  vrstvou 
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mien  a autori  sa  do  názvu  snažia  v rôznej  miere  vkomponovať  informácie  vedúce 
k identifikácii zamerania/činnosti  firmy, a tak s percipientom komunikovať; z tohto hľadi‐
ska uvažujeme o miere  relevantnosti sémantického príznaku a na základe stupňa úspeš‐
nosti  „kríženia“  relevantných  diferenčných  sémantických  príznakov  pri  transonymizácii, 
ktorej výsledkom je logonymum, môžeme hovoriť o troch podobách transonymizácie: 

2.2.1 Priama transonymizácia 
Pri priamej transonymizácii relevantná séma fundujúceho vlastného mena priamo sú‐

visí s činnosťou a zameraním firmy; ide najmä o spoločný príznak vyjadrujúci: 
– činnosť oboch denotátov (zaoberal sa tým, aj my sa tým zaoberáme): Amadeo – hu‐

dobný  skladateľ →  hudobniny,  Labakan  –  krajčír  z rozprávky →  krajčírstvo,  Galenos  – 
antický lekár a lekárnik → lekáreň, Orfeus – mytologický grécky pevec → hudobniny; 

– predmet činnosti (objekt, ktorý bol typický pre denotát fundujúceho propria): Aladin 
– svietidlá, Edison – elektroinštalácie; 

–  typická  fyzická  črta  (robustnosť,  statnosť,  krása):  Goliáš  –  posilňovňa,  Afrodita  – 
kozmetický salón, Kleopatra – salón krásy; 

–  črta miesta, krajiny  (aj mytologických): Tramtária – cestovná kancelária, Styx – po‐
hrebná služba; 

– časová súvislosť: Aramis – starožitníctvo; 
– pôvod: Falco, Jumbo – rozprávkové bytosti → hračky;  
2.2.2 Sprostredkovaná transonymizácia 
O sprostredkovaný  typ  transonymizácie  ide vtedy, keď  relevantná  séma  fundujúceho 

propria súvisí so zameraním a činnosťou firmy nepriamo, vzhľadom na transonymum (lo‐
gonymum  a jeho  identifikačno‐informačnú  a  evokačnú  funkciu)  ide  o menej  relevantnú 
sému, ktorá vzhľadom na mieru informácie neobsahuje základnú informáciu, za ktorú pri 
logonymách pokladáme informáciu o činnosti firmy/obchodu, ale istý typ informácie súvi‐
siacej s firmou/obchodom ako takým obsahuje. Najčastejšie sa využíva  

–  miesto  pôsobenia  (toponymá,  hydronymá  atď.,  ktoré  majú  orientačnú  funkciu 
a percipientovi ponúkajú vzhľadom na informačnú a komunikačnú funkciu logoným údaje 
lokalizačné, teda v/na akom geografickom priestore firma podniká, kde sídli: Stráž (názov 
vrchu), Rajčanka, Perec (rieka), Izra (jazero);  

–  predmet  činnosti:  Aramis  –  parfuméria  (názov parfumu), Mustang  –  džínsovinový 
odev/značka výrobku, Milka – cukrárenská výroba  (podľa  čokolády Milka), Čajka – hodi‐
nárstvo (značka hodín);  

– pôvod  tovaru, príp. aj majiteľa: Balkán – cukráreň  (majiteľ  je z Balkánu), Karpaty – 
predaj dreva (drevo pochádza z Karpát), Goraľ – pekáreň (majiteľ je goral); 

2.2.3 Nepriama transonymizácia 
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch typov (sémantickej) transonymizácie  je nepria‐

my transonymizačný spôsob založený na presune vlastného mena z istej onymickej triedy 
na  logonymický  objekt  z pohľadu  percipienta  bez  zjavných  (vnútorných,  sémantických 
príčin a súvislostí). Zvolená relevantná séma nijako nesúvisí so zameraním firmy/obchodu 
a neobsahuje ani nijaké zjavné/vedľajšie informácie; ide najmä o:  
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– meno (priezvisko, prezývka či domácka podoba mena majiteľa)3: Kuchár – predaj au‐
tomobilov (priezvisko majiteľa), Frelich – obchod s racionálnou výživou; 

– symbolicko‐konotačný príznak: Ibiza – kvetinárstvo (miesto prvej a nezabudnuteľnej 
dovolenky majiteľa  firmy); Amadeus – kaviareň  (majiteľov obľúbený skladateľ); Tatum – 
športové odevy (meno majiteľovej obľúbenej herečky). 

Úspešnosť translogonyma nezávisí od toho, z ktorej onymickej triedy pochádza fundu‐
júce proprium,  či  je všeobecne  známy a od poznatkov percipienta. V tejto  štúdii  sme  sa 
zamerali na transonymizačný proces z hľadiska relevantnosti motivujúcej sémy pri tvorbe 
logoným, hoci pri opise  jednotlivých  transoným  si autori všímajú  spravidla  to, do ktorej 
onymickej  triedy  motivujúci  designátor  prechádza.  Pri  translogonyme  je  rozhodujúca/ 
prvotná/primárne  vnímaná  výrazná  črta/relevantná  séma  fundujúceho/motivujúceho 
logonyma  „vsadená“ do  kontextu,  v ktorom  sa  logonymum  vyskytuje. Ak  sa  relevantné 
sémy (propria a transpropria) prekrývajú,  logonymum má vysokú výpovednú/informačnú 
hodnotu. 
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The Forms and Consequences of the Process of Transonymisation of Logonyms 

The author of the present study deals with some of the basic linguistic terms (proprialisa‐
tion,  apellativisation,  deproprialisation  and  deapellativisation,  onymisation,  deonymisation, 
transonymisation) and presents their conceptual limitations. Transonymisation is described as 
an onomasiologic process in which the most important element is the motivating seme. From 
this perspective the whole process of transonymisation of  logonyms  is characterised and ex‐
plored.  In  a  translogonym  the most decisive  component  is  a primarily perceived  significant 
feature / a  relevant  seme of motivating  logonym which  is  set  into  the context  in which  the 
logonym occurs.  If the relevant semes (propria and transpropria) overlap, the  logonym has a 
high explanatory / informative value. 

 
 
 




