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Zdůrazňování přínosu Vladimíra Šmilauera pro rozvoj české a slovenské onomastiky by 

na tomto fóru bylo skutečně nošením příslovečných sov do Athén.1 Vždyť podle dílčí son‐
dy,  samozřejmě neúplné,  lze určit  citační  stopu Vladimíra  Šmilauera  v dnešní  vědě  jako 
velmi  zřetelnou: pohlédneme‐li  letmo do  světové databáze Web of Science,  zjistíme,  že 
jeho jméno se v ní i 30 let po smrti vyskytuje často a že největší zastoupení má právě Vo‐
dopis  starého  Slovenska,  tedy  dílo,  které  časově  spadá  do  Šmilauerova  „slovenského“ 
období. Podobně v elektronické databázi časopisu Naše řeč (http://nase‐rec.ujc.cas.cz/) je 
Šmilauer citován 485krát, přičemž první doklad  je z roku 1932 a  týká se Bečkova  článku 
o postavení přívlastku v české větě a poslední  je  z roku 2007  (R. Straberger, K  jednomu 
typu nepravých vedlejších vět vztažných). Toto číslo bude jistě spolu s pokračující digitali‐
zací Naší řeči ještě stoupat.2 Abych dostála názvu svého příspěvku, prošla jsem z hlediska 
odhalení citační stopy Vladimíra Šmilauera i poslední ročník Slovenské reči (2010). V něm 
se  jméno Vladimír Šmilauer objevuje dvacetkrát, a  to samozřejmě nejenom  jako nezpo‐
chybnitelný zdroj, nýbrž  i  jako východisko k diskusím,3 a téměř vždy v souvislosti s topo‐
nomastikou. V české onomastice můžeme z nejnovějších prací jmenovat příspěvek Libuše 
Olivové‐Nezbedové v 51. ročníku časopisu Acta onomastica Doplněk k „Třídění pomístních 
jmen“ Vladimíra Šmilauera (Olivová‐Nezbedová, 2010). Samostatné jubilejní stati Šmilaue‐
rovi v minulosti věnovali např. v roce 1956 Š. Peciar nebo o čtyřicet let později M. Majtán, 
který svůj článek nazval velmi přiléhavě Stále živá spomienka a trvalý vzor (Majtán, 1995). 
Domnívám se, že s tímto výsledkem by Vladimír Šmilauer zaručeně uspěl v kterékoliv no‐
vodobé grantové soutěži.  

Zhodnocení Šmilauerovy onomastické práce se nanejvýš zasvěceně věnovali M. Knap‐
pová (1997), I. Lutterer (1995), bylo mu věnováno jubilejní číslo Acta onomastica 1995 aj. 
Přes  to,  co bylo právě  řečeno, bych  ráda  k dosavadním pracím  shrnujícím  Šmilauerovu 
onomastickou činnost připojila několik kontextových poznámek a méně známých postře‐
hů načerpaných mimo jiné i archivním výzkumem.  

Je příznačné,  že  jedna  z nejvíce  citovaných Šmilauerových onomastických prací,  tedy 
zmíněný „Vodopis“, se věnuje právě problematice Slovenska. Pobyt na Slovensku byl pro 
Šmilauera celoživotní  inspirací: srov. např.  jeho o mnoho desetiletí  starší studii Ze staré 
antroponymie v Hontu (Šmilauer, 1976; o tom Knappová, 1997). Jak je známo, vznikly tyto 

                                                              
1 Veškerá sekundární literatura týkající se osobnosti a díla Vladimíra Šmilauera bude publikována jako 

jeden z výstupů grantového projektu (porov. poznámku na konci příspěvku). 
2 Pro zajímavost, Bohuslav Havránek má takových odkazů 530. 
3 Srov. studii J. Hladkého (2010). 
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práce v souvislosti s životní poutí Vladimíra Šmilauera, který byl přikázán ve 20. letech 20. 
století jako středoškolský profesor na Slovensko: působil v letech 1922 – 1926 na reálném 
gymnáziu v Žilině a 1926 – 1938 na reálném gymnáziu v Bratislavě (Těšitelová, 1965). Mi‐
chaela Sedláčková konstatuje,  že Šmilauer byl význačnou osobností  žilinského  společen‐
ského dění:  „Během  svého působení  v  Žilině  se Vladimír  Šmilauer  významně  zapojil do 
místního  i celoslovenského kulturního života. Zvláště  jeho zásluhou probíhaly na reálce  i 
dívčím gymnáziu přednášky. Pro studenty i širší veřejnost přednášel např. o A. Heydukovi, 
J. Holečkovi,  A.  Jiráskovi,  J. A.  Komenském, V. Hálkovi. Organizoval  výlety  studentů  do 
širšího okolí. Pro  studenty  vyšších  ročníků  založil  Samovzdelávací  krúžok P. O. Hviezdo‐
slava. Ten se scházel dvakrát do měsíce. Jeho cílem bylo naučit studenty plynulému  řeč‐
nickému projevu i bez písemného podkladu, proto si studenti připravovali přednášky, také 
se věnovali  recitováni a hraní  různých scének.“  (Sedláčková, 2008, s. 70). Tuto primárně 
pedagogickou  skutečnost  uvádíme  zejména  proto,  že  úzký  kontakt  se  studenty  se  bez‐
prostředně odrazil např. ve studii Studentské přezdívky z Bratislavy (1933), která je poklá‐
dána za dodnes aktuální zejména z hlediska sociolingvistického pohledu, tehdy neznámé‐
ho, na motivaci vzniku přezdívek (Knappová, 1997). 

Je poměrně  rozšířeným omylem domněnka, že Šmilauer byl nucen Slovensko opustit 
pod  tlakem  politických  událostí  let  1938  a  1939. Nebylo  tomu  tak.  Šmilauer  Slovensko 
opustil v roce 1938 v přímé souvislosti se svým jmenováním na pražské Karlově univerzitě, 
a  to až na opakované naléhání Miloše Weingarta.4 Odjížděl odtud však  jen velmi nerad. 
V té souvislosti za zmínku stojí, že Šmilauer byl podle vzpomínek pamětníků  (srov. např. 
názor M. Majtána5)  člověk přísně názorově  střídmý,  takřka apolitický, nekonjunkturální. 
To byl v dramatickém 20. století přístup hodný uznání, ať už se jednalo o období čechoslo‐
vakistické politiky v letech 1918 – 1938, o období protektorátu Čechy a Morava či o obdo‐
bí poúnorové (srov. již Šmejkalová, 2011). O tomto jeho životním postoji, který se odrážel i 
v oblasti vědy, ostatně svědčí i Šmilauerovi doboví souputníci prostřednictvím dochovaných 
archiválií. K nejzajímavějším patří  list Ľudovíta Nováka z 9. října 1936: „Dovoľte, pán pro‐
fesor, aby som pri tejto príležitosti pripojil pozvánku pre budúci jazykovedný sväzok Sbor‐
níka Matice slov. (sic!) a aby som sa odvolal na Váš dávnejší sľub, že niekedy v budúcnosti 
niečo pošlete.  Iste ste mali možnosť vidieť náš orgán a presvedčiť sa o našich ozajstných 
snahách dvíhať ustavične úroveň SMS, pravda, bez akýchkoľvek tendencií (touto reminis‐
cenciou na Vašu ústnu poznámku, že napíšete, až uvidíte, že nebudeme robiť politiku!).“6  

Zároveň se ale i v jeho vztahu ke Slovensku projevovaly další povahové vlastnosti Šmi‐
lauera‐člověka: úcta a pokora. Pokud totiž bylo některým českým profesorům deponova‐
ným na Slovensko právem vytýkáno, že se přes svůj dlouhodobý pobyt zde nenaučili slo‐
vensky (Matula, 2006), či snad že dokonce vůči Slovákům projevovali nemístnou nadřaze‐
nost, potom o V. Šmilauerovi to rozhodně neplatí. Byl Čechoslovákem v ideálním, nepoli‐
tickém slova smyslu. Ostře kritizoval  tehdejší  české učebnice, pokud byly z hlediska  rov‐

                                                              
4 Rozhovory s ing. Vladimírem Šmilauerem. 
5 Rozhovor s Milanem Majtánem, 28. 10. 2011. 
6 Ľudovít Novák Vladimíru Šmilauerovi 9. října 1936. LA PNP, Praha, fond Šmilauer Vladimír (nezpra‐

covaný fond), karton č. 36. 
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noprávného soužití Čechů a Slováků nekorektní, kladl mimořádný důraz na dobrou jazyko‐
vou praxi v souladu s živým jazykovým územ, ať už na Slovensku, nebo v Česku. 

Vladimír  Šmilauer  byl  velice  pečlivým  revidentem  jazykových  projevů,  lhostejno  zda 
v češtině, nebo ve slovenštině. Výborně se naučil slovensky, důsledně používal slovenštinu 
v běžném komunikačním styku, dbal na  její správnost ve svých  i cizích  jazykových proje‐
vech. Málo známé je Šmilauerovo působení jako poradního experta, ba dokonce sestavo‐
vatele  časopisu  slovenský  Pravopisný  poradca. O  tomto  časopisu  první  ročník  časopisu 
Slovenská reč uvádí: „Český časopis Typografia začal vydávať slovenskú prílohu s názvom 
„Pravopisný poradca“. Pravopisný poradca pridržiava sa síce Pravidiel slovenského pravo‐
pisu, ale pri dvojtvaroch odporúča tie tvary, čo vyhovujú duchu doterajšieho úzu a stred‐
nej  slovenčine,  čím  istotne  bude  na  dobrej  pomoci  našim  typografom  a  korektorom.“7 
Šmilauer byl hlavním redaktorem časopisu v  letech 1935 – 1939. Jeho blízkým spolupra‐
covníkem byl Fraňo Švehla8, který shromažďoval dotazy čtenářů a prováděl jejich vstupní 
třídění.  

Je přirozené,  že onomastická problematika nestála v popředí  zájmu  tohoto  časopisu, 
pokud  vůbec  byly  řešeny  onomastické  jevy,  potom  to  byly  ty,  které  byly  sepjaty 
s pravopisem. Mezi ně náležely např.  tvary příjmení  typu manželia Horvátovci, kdy Šmi‐
lauer odmítal tvar zakončený ‐ovi, obvyklý v češtině, neboť je „ve slovenštině neužívaný“, 
odmítal ale i „poslovenšťování“ českých názvů obcí, které navrhovali někteří horliví čtenáři 
(*Police  nad Metujou).  Z oblasti  etymologické  antroponomastiky  se  nejčetněji  věnoval 
výkladům správného psaní vlastních  jmen  (např. Margita/Margareta), ožehavá byla  také 
otázka jejich slovotvorby (srov. otázku čtenáře: Američan – Amerikán, jaký je rozdíl?). 

Když v roce 1937 vznikla v Naší řeči rubrika Výklady slov, Vladimír Šmilauer se stal jejím 
horlivým přispěvatelem. V této rubrice do roku 1947 publikoval na čtyřicet příspěvků mi‐
nuciózní etymologické analýzy, a to včetně problémů onomastických.9 Namísto výčtu jed‐
notlivých příspěvků uveďme jen jako příznačný rys skutečnost, že Šmilauer velice dbal na 
propojení jazykových výkladů a vnější reality – a tak ve světle skutečnosti, že prvním bylo 
jméno Alois u příležitosti  jubilea Aloise  Jedličky  (Knappová, 1997), možná není příliš od‐
vážné domnívat se, že výklad  jména Plánička v roce 1938 byl  inspirován Františkem Plá‐
ničkou, který byl právě v letech 1934 – 1938 na vrcholu své fotbalové slávy. 

Již zde padla zmínka o dramatickém historickém kontextu Šmilauerova života. Jistě ne‐
ní náhodou, že mezi lety 1948 – 1956 zeje v Šmilauerově publikační aktivitě na stránkách 
Naší řeči očividná ruptura. Posledním článkem na onomastické téma je studie Od Adama 
k Švejkovi  (Šmilauer,  1948),  v níž  nejenže  na  konkrétních  příkladech  ukazuje  v dia‐
chronním kontextu nejzajímavější výsledky apelativizace proprií, ale dotýká se problema‐
tiky, kterou jsme v současnosti zvyklí zvát  literární onomastikou a jejíž teoretické základy 
se rozvíjejí až v 70. letech 20. století (např. Hausenblas, 1976).  

                                                              
7 Slovenská reč 1, 1933, s. 167. Cit. online na <www.juls.savba.sk>. 
8 Identitu tohoto redaktora se mi dosud nepodařilo zjistit. 
9 Vliv Vladimíra Šmilauera na  rozvoj  české antroponomastiky včetně předmětných  článků zevrubně 

zhodnotila v r. 1997 M. Knappová (Knappová, 1997). Upozornila také na skutečnost, že k některým téma‐
tům se později vracel z jiných aspektů. 
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Šmilauera  právem  můžeme  pokládat  za  zakladatele  „techniky  vědecké  práce“ 
v onomastice ve smyslu nejpřísnějšího respektu k pramenné základně a ve smyslu vpravdě 
renesančního  zřetele  k interdisciplinárním  souvislostem,  ve  smyslu úcty  k již dosaženým 
výsledkům a hlubokého obeznámení se sekundární literaturou. Každou Šmilauerovu práci, 
studii, či třeba „jen“ přednášku pro učitele provázela důkladná heuristická etapa zahrnující 
excerpci  a  komparaci  sekundární  i  primární  literatury,  předpokládající  ovšem  perfektní 
jazykovou vybavenost. Je evidentní, že plynně četl vedle samozřejmé slovenštiny, latiny a 
němčiny  také  rusky,  anglicky  a maďarsky.  Z dochovaných  archivních materiálů  víme,  že 
např. v souvislosti  s  textem Bol Spiš v XIII.  storočí poľský?  (Šmilauer, 1933) mu  zdrojem 
rozsáhlých excerpcí10 byli mimo  jiné  Imre Szentpétery (např. Az Árpád‐házi királyok okle‐
veleinek kritikai  jegyzéke), Sándor Horváth (A  liptói és turóczi registrum), znal a studoval 
dílo maďarského historika Bély Majlátha (zejména díla týkající se historie místních  jmen, 
např. Adatok  a  helynevek  történetéhez,  1882),  samozřejmě  znal  „spišské“  práce  svého 
vrstevníka, jímž byl historik Antal Fekete Nagy, a kriticky je posuzoval (A Szepesség területi 
és társadalmi kialakulása, 1934, k tomu srv. Šmilauer, Osídlení a národnosti Spiše, 1935), 
ale pozorně sledoval i práce mnohem mladších badatelů (např. István Sipos), shromažďo‐
val a excerpoval i práce seminární či diplomové, pokud ho zaujaly tématem a úrovní. 

Vladimír  Šmilauer byl metodicky  systematický, přesný. Uvádím  zde pro připomenutí 
jeho  známé,  téměř programové  stanovisko proti  lidové etymologii v  časopise Zeitschrift 
für deutsches Altertum: „ … a tam na str. 249 čteme mezi jmény obcí, které mají své jmé‐
no  podle  boha Wotana,  toto:  ,snad  i Wodna  (kraj  budějovický), Wodana  dobyta  1443, 
Höfler, Gesch. d. Hussitkr. 2, 741, a Wodnian  (kraj plzeňský, 1406),  ib.  I, 2, 94.´ …  „Pro 
vědeckou methodiku je to ukázka přímo skvělá; neboť málokdy se podaří, aby se na jedi‐
ném místě dalo demonstrovati tolik primitivních chyb: pracuje se s doklady ne z první, ale 
z bůhvíkolikáté ruky; což se česká místní jména vybírají z Höflerovy staré edice husitských 
kronikářů? … cituje se nepořádně a nepřesně, … místní jména se neurčují, čímž se stane, 
že se jedna a táž obec pokládá za dvě různé obce; a jména se vykládají bez nejprimitivněj‐
ších znalostí jazykových a historických.“ (Šmilauer, Naše řeč, 1938, roč. 22, s. 114 n.). 

Svoje vědecké  zásady plně  zúročil v dalším  legendárním díle, Osídlení  Čech ve  světle 
místních  jmen, kterým se programově hlásil k zásadám „moderní toponomastiky“11, když 
je oprávněně prohlásil za první pokus o využití českých místních jmen lingvistickými meto‐
dami pro historický účel. Bezprostředně navazoval na publikaci  J. V. Šimáka Středověká 
kolonisace v zemích  českých, která se však opírala  jen o historický materiál. To Šmilauer 
pokládal  za nedostatek, neboť  zastával názor,  že při objasňování historických daností  je 
třeba nejprve kompletně analyzovat sebraný  jazykový materiál a poté  jej  jako celek po‐
drobit jazykovězeměpisné analýze (ibid., srov. také Úvod do toponomastiky). 

Šmilauer sám možná ani netušil,  jak výrazně svým důrazem na  interdisciplinární výz‐
kum předběhl dobu. Zatímco v dnešní době se jedná o paradigma ve vědeckém výzkumu 
žádané, ba vyžadované, v 50. a 60. letech 20. století se potýkalo i s nedůvěrou, jak o tom 

                                                              
10 Podle archivních poznámek Vladimíra Šmilauera. 
11 Vladimír Šmilauer Propagačnímu oddělení NČSAV 31. 8. 1959. LA PNP, Praha, fond Šmilauer Vladi‐

mír (nezpracovaný fond), karton č. 19. 
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svědčí  Ivan Lutterer  (Lutterer, 1963):  lingvistickohistorickogeografické pojetí onomastiky 
se nesetkávalo mezi  jazykovědci vždy s plným pochopením, neboť toponomastická práce 
by podle některých odborných názorů měla být orientována důsledně a výhradně lingvis‐
ticky. 

Názory Vladimíra Šmilauera nepronikaly mezi odbornou veřejnost jen prostřednictvím 
odborných  statí, ale pomalu, důsledně, díky  takřka mravenčí práci, ale o  to důsažněji – 
jeho mohutnou  recenzentskou  činností  (i  to  bylo  již  několikrát  připomenuto,  viz  např. 
Knappová, 1997; Šmejkalová, 2010). S trochou nadsázky můžeme  říci, že v letech 1940 – 
1980 snad neexistovalo jazykovědné dílo slovníkového typu, které by nerecenzoval, nebo 
jeho autorovi alespoň neradil. Byl recenzentem mimořádně pečlivým a důkladným, posu‐
zoval předkládané práce nejen po stránce  jazykové a koncepční, ale  i po stránce věcné. 
Jeden z příkladů – když se schvalovala v roce 1965 v Ústavu  jazyků a  literatur ČSAV kon‐
cepce nového etymologického slovníku, napsal František Kopečný Vladimíru Šmilauerovi: 
„Prosím za prominutí, že Vám přidávám trochu práce, ale celé pracoviště si  jednomyslně 
přeje, abyste byl členem komise, protože se především od Vás dají očekávat vpravdě rea‐
listické podněty, rady a návrhy.“12 Není divu. Z předchozí korespondence vyplývá, že např. 
v roce  1955  vypracoval  Šmilauer  do  posudku  etymologického  slovníku  Václava Machka 
1340 kritických poznámek (ibid.). 

Kladl velký důraz na jazykovou osvětu a popularizaci vědy, které chápal jako prostředek 
rozvoje obecné  jazykové kultury. Byl aktivním účastníkem  Letní  školy  slovanských  studií 
(např. přednášku O příjmeních, zvláště českých, z roku 1974 M. Knappová hodnotí slovy, 
že  ji  lze pokládat za vzor přednášek pro cizince – bohemisty, Knappová, 1997). Všechny 
nepublikované přednášky, kterých proslovil za svého života na desítky a které jsou uloženy 
v archivním fondu Vladimír Šmilauer v Literárním archivu Památníku národního písemnic‐
tví v Praze, nejsou dosud ani zaneseny v dosavadních bibliografických soupisech.13 Nejsou 
tam – a zřejmě ani nebudou – zaneseny všechny přednášky a přednáškové cykly, na nichž 
se podílel  jako organizátor:  jmenujme např. v roce 1951 cyklus přednášek pro odbornou 
veřejnost  Jazykový  zeměpis  slovanských  zemí.14 Mimochodem  i proslulý Úvod do  topo‐
nomastiky vznikl původně  jako vysokoškolská přednáška – mnozí z účastníků této konfe‐
rence jsou učitelé, takže je jistě zaujme zjištění, že tato přednáška probíhala dva semestry 
a měla v písemné podobě 195 strojopisných stran (ibid.). 

Je přirozené, že některé Šmilauerovy výklady mohou být a  jsou v současnosti  revido‐
vány, revidovány byly a jsou i některé jeho metodologické přístupy: Šmilauer měl dar vy‐
světlovat  i složité  jevy  jednoduše a průzračně, vždy důsledně přihlížel ke čtenáři a didak‐

                                                              
12 František Kopečný Vladimíru Šmilauerovi 17. 9. 1965. LA PNP, Praha, fond Šmilauer Vladimír (ne‐

zpracovaný fond), karton č. 9. 
13 Na kompletní bibliografii pracuji v rámci grantového projektu zmíněném v úvodu. V tomto článku 

neuvádím veškeré dobře známé dosavadní soupisy Šmilauerových prací, ačkoliv se o ně opírám, včetně 
soupisů  v  Zpravodaji Místopisné  komise  ČSAV,  resp.  v  Onomastickém  zpravodaji,  v  časopise  Slavica 
Pragensia,  včetně  elektronické  databáze  Národní  knihovny  v  Praze  či  zdroje  <http://www.comenius‐
bibl.wz.cz/Smilauer.html>. 

14 Vl. Šmilauer: Jazykový zeměpis (závěr cyklu o jazykovém zeměpise slovanských zemí), 18. 2. 1951. 
LA PNP, Praha, fond Šmilauer Vladimír (nezpracovaný fond), karton č. 28. 
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tický  zřetel v nejširším  smyslu  toho  slova byl v jeho pracích dokonce primární  (viz např. 
Úvod do toponomastiky, Novočeské tvoření slov). Tím se ovšem postupem času poněkud 
vzdaloval vývoji vědeckého diskurzu a prudkému rozvoji terminologie, což bylo už ve své 
době  velmi opatrně negativně  kriticky  reflektováno  (Dokulil, 1972). Byl  svým  vědeckým 
založením  pozitivista,  ohromující  v systematičnosti  sběru  a  detailní  analýze  obrovského 
množství  jazykového materiálu, maximálně  obezřetný  při  konstrukci  nových  konceptů, 
které stavěl výhradně na reprezentativní materiálové základně; neklonil se k vytváření – 
např. – abstraktních jazykových modelů, což také mohlo být vnímáno jako metodologický 
konzervatismus. Přestože uplatňoval sociolingvistický pohled, byl především představite‐
lem etymologické onomastiky, komunikační a funkční aspekt problematiky – s ohledem na 
vývoj onomastiky celkem přirozeně – pro něj nebyl primární. 

Přesto však  jeho vědecký odkaz přetrvává dodnes  jako vrcholně aktuální. Dovolím  si 
vypůjčit slova z článku M. Majtána (Majtán, 1995) – Šmilauer nám skutečně dodnes může 
být vzorem poctivosti v přístupu k vědecké práci,  jíž povýšil onomastiku na disciplínu po‐
stupující přísně vědeckými metodami, vzorem svou erudicí a stálým zdokonalováním se, 
celoživotním  sebevzděláváním  a  všeobecným  rozhledem,  propojováním  lingvistických 
pohledů,  ale  zároveň  i  důrazem  na  přesah  interdisciplinární  a  literárněonomastický,  a 
bezprecedentně  vysokou  snahou o  akceptabilitu  svých  textů mluvených  i psaných. Měl 
dar vědecky propracovávat problematiku živou, bezprostředně spjatou s jazykovou praxí, 
a to  jasně, systematicky a srozumitelně, svá tvrzení vždy opíral o bohatství dokladového 
materiálu. Zřejmě  i proto  je dodnes důvěryhodným zdrojem  i pro tu nejmladší vědeckou 
generaci. 
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Vladimír Šmilauer and His Contribution to the Slovak and Czech Onomastics  
(Some Comments on the Topic) 

The present paper  focuses on Vladimír Šmilauer as one of  the outstanding  figures of the 
20th century linguistic science. Although his legacy has been greatly heralded in the Czech and 
Slovak  scientific  community  until  now,  it  is  mainly  onomastics,  especially  toponomastics, 
which is much indebted to Šmilauer´s linguistic works; e.g. the Slovak academic journal Sloven‐
ská  reč  [The Slovak Speech], 2010, Vol. 75. Vladimír Šmilauer  (born on  the 5th of December 
1895) was closely connected to Slovakia: after the Great War he was positioned as a teacher in 
secondary schools in Žilina and Bratislava, Slovakia. There he wrote his famous study Vodopis 
starého Slovenska [Hydrography of Ancient Slovakia] and drew inspiration for his later study Ze 
staré antroponymie v Hontu  [From Old Anthroponymy of Hont].  In  the studies exploring  the 
nicknames  used  in  Bratislava  (1931,  1939)  he  laid  the  foundations  for  the  study  of  proper 
names  from a socio‐onomastic perspective. The present paper also  introduces  lesser known 
details about this renowned linguist, e.g. about Šmilauer´s work in the journal Pravopisný po‐
radca [A Spelling Advisor], or about the newly found archive materials regarding his work as 
a reviewer or consultant to numerous linguistic publications. 

 




