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0. Onomastika je věda zkoumající vznik a fungování propriálních pojmenovávacích sou‐

stav a  jejich prvků  (pojmenovávací principy, onymické objekty, areály) a  realizaci  těchto 
soustav v konkrétních sociálních, časových a prostorových podmínkách (ESČ, 2002, s. 293). 
Toto vymezení oboru zahrnuje široké spektrum témat; některá z nich stojí v centru pozor‐
nosti badatelů  již dlouhá desetiletí,  jiná  jsou  zatím  spíše na periferii  jejich  zájmu. Mezi 
taková  témata patří  i  to,  jak mluvčí  v neoficiální  komunikaci  identifikují, popisují  a  řeší 
problémy s užíváním proprií. 

1. Vyjdu z následujícího rozhovoru, který vedly dvě šestnáctileté dívky (studentky dru‐
hého ročníku střední školy) ve vlaku: 

 
R1 A: my máme novýho češtináře/ a ten kluky oslovuje PAne\ (..) a von alešovi kubcovýmu 
říká pane KUBče\ ((smích)) 
R2 B: a jak se menuje\ 
R3 A: kdo\ aleš / (.) no kubec\ 
R4 B: tak to je asi správně\ dyš to řiká\ ČEŠtinář/ 
R5 A: asi  jo::\ ale  zní  to blbě\  (..) KUBče podle vzoru BLBče\  ((smích)) nebo  spíš TUPče\ 
protože von  je děsně natvrdlej\  (2 s)  já bych alešovýmu  taťkovi pane KUBče/  teda nikdy 
neřekla\ ((smích)) 

 
1.1 Jevem, který rozhovor řeší, je užití formy příjmení po oslovení apelativem (honora‐

tivem) pán. Čeština zde má dvě varianty – pane + příjmení v 5. pádu (ta  je kodifikačními 
příručkami hodnocena jako spisovná) a pane + příjmení v 1. pádu (hodnocení jednotlivými 
příručkami se různí). Po jiných apelativech (mistr, poslanec aj.) je užíváno příjmení v 5. pádu 
(poslanče Jandáku!). 

1.2 Mluvčí A v R1 uvádí, že nový učitel češtiny oslovuje chlapce formou pane + příjmení 
v 5. pádu. Ve třídě je tedy zřejmě více chlapců s různými příjmeními (např. Dvořák, Vydra, 
Stýblo, Ráž aj.), studentka si tvaru 5. pádu jejich příjmení nevšímá a nekomentuje je, vybí‐
rá si  jen  jedno – Kubec  (R3). Tvar Kubče – ve zvukové  formě  [kupče], proto se mluvčí B 
zřejmě ptá na základní  tvar propria  (R2) –  jí připadá směšný  (viz smích v R1). Studentka 
tuto formu v R5 hodnotí negativně (zní to blbě). 

Studentky uvažují i o tom, zda je tvar v souladu s kodifikací. Označují jej za „správný“; 
své rozhodnutí neopírají o znalost kodifikačních příruček, ale o to, že tvar vytváří češtinář, 
který má kodifikaci znát (je zde kritériem  jazykové správnosti).  I když  je tvar asi správný, 
studentka A by jej v komunikaci neužila (R5: já bych Alešovýmu taťkovi pane KUBče/ teda 
nikdy neřekla\), neuvádí však variantu, kterou by užila. 
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Za pozornost  stojí  i  studentčino  zařazování příjmení ke vzoru: nevybírá oficiální vzor 
z gramatiky (otče), ale přiřazuje je k pejorativním výrazům (blbče a poté tupče) a svůj vý‐
běr v R5 odůvodňuje (protože von  je děsně natvrdlej). Vzor se zde stává nejen gramatic‐
kou, ale hlavně sociální kategorií: blbec je nadávka evokující hloupost či zaostalost, tupec 
je  hanlivé  pojmenování  hloupého,  neschopného  člověka.  Užité  výrazy  zde  skutečnost 
nejen pojmenovávají, ale zároveň ji i hodnotí. 

2. Podívejme se nyní na problém z hlediska teorie  jazykového managementu. Jazyko‐
vým managementem se rozumí spravování promluv a jazyka. Jeho východiskem je identi‐
fikace  jazykového  problému  běžnými mluvčími  v  průběhu  interakce. Má  čtyři  fáze:  po‐
všimnutí v  interakční situaci  (většinou na pozadí očekávaného  jevu z normy), hodnocení 
(negativní), příprava akčního plánu (výběr jiného prostředku) a jeho realizace (užití tohoto 
prostředku). Proces  jazykového managementu může být ukončen v kterékoliv  fázi  (srov. 
Neustupný, 2002). 

2.1 Východiskem prezentované komunikační události je identifikace a tematizace jazy‐
kového jevu (formy oslovení spolužáků) v neformální komunikaci dvou studentek. Dívka A 
si  povšimla  tvaru  Kubče,  zatímco  vokativu  příjmení  dalších  chlapců  nikoliv.  Identifikaci 
tohoto tvaru provedla proto, že jí byl něčím nápadný, zvláštní.  

Nabízí se otázka, zda se s tímto tvarem příjmení již někdy v minulosti setkala. Zejména 
ve školní komunikační sféře se dá očekávat, že chlapcovo příjmení bylo užito v konfron‐
tační  funkci,  tj. k přiřazení propria osobě přítomné v aktuální komunikační situaci  (např. 
oslovení, představování, pozdrav apod.).  Identifikaci osoby však  lze provést v obdobných 
komunikačních  situacích  i  jinak než užitím příjmení, např.  rodným  jménem, apelativem, 
příjmením v nominativu, popisem, důležitý  je  i situační kontext  (možnost užití  jiných sé‐
miotických  systémů, např. gesta – ukázání). Výsledkem může být,  že  se dívka A během 
celé školní docházky s vokativem příjmení svého spolužáka nesetkala. 

2.2 V další fázi dívka tvar Kubče hodnotila; byl zřejmě v rozporu s její idionormou. Dívka 
však neuvádí, proč tvar hodnotí příslušným způsobem  (zní to blbě). Příčin může být celá 
řada: tvar Kubče jí může připadat zastaralý, obdobně jako u apelativa strýc – strýci!/strýče!, 
vokativ  jí může  evokovat  apelativum  kupec  a  konotovat  nějaké  vlastnosti  či  souvislosti 
apod. Z výběru výrazů blbče a tupče  lze vyvodit, že směšnost může být mj. spojena s fo‐
nostylistickými  vlastnostmi propria: digram  [pč] –  v  českých  slovech málo  častý – může 
vyjadřovat expresivitu (kupčení, roztrpčení, hepčí; viz též neortoepické varianty lepší [lep‐
čí]  aj.).  Není  jasné,  zda  by  dívka  příznakově  hodnotila  např.  spojení  pane  Chovanče 
a k jakému „vzoru“ by ho přiřadila. 

2.3 Dívčin jazykový management pokračuje plánováním úpravy. I když tvar Kubče hod‐
notí  jako směšný,  je podle ní asi správný (kodifikovaný), proto neplánuje další úpravu ve 
formě výběru  jiného prostředku  (např. pane Kubci/Kubec), pouze konstatuje,  že ona by 
jmenovaný tvar neužila. Je zde tedy rozpor mezi kodifikovaným tvarem a  jeho hodnoce‐
ním  a  užíváním  komunikantkou.  Zda  by  tuto  úpravu  realizovala,  by  ukázaly  rozhovory 
dívky s Alešovým otcem: dívka by proprium vůbec užít nemusela, protože má jiné možnos‐
ti oslovení (viz 2.1). 

2.4 To, že uvedený dialog obou dívek není ojedinělý, může potvrdit  jeden z rozhlaso‐
vých rozhovorů Ondřeje Suchého: hosty oslovuje výhradně vokativem, přesto však zpěvá‐
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ka Milana Klipce oslovoval pane Klipec, protože  i  jemu tvar pane Klipče připadal zvláštní 
(také v tomto příjmení je digram [pč]). 

3. Příjmení typu Kubec se skloňují podle vzoru muž,  jenom v 5. pádu mají tvar podle 
podvzoru otec a dochází k alternaci konsonantu. Vokativ otče je sice v gramatikách uváděn 
jako podvzor, v praxi se však s ním setkáváme méně často  (frekventovanější  je oslovení 
táto,  taťko  apod.). Obdobně můžeme  teoreticky  uvažovat  o  apelativu  strýc  a  vokativu 
strýci/strýče, v komunikaci se však užívají mnohem častěji výrazy strejda, strejček/strýček 
apod. 

Pokud jsou příjmení tohoto typu frekventovaná nebo mají oporu v apelativech, utváře‐
jí 5. pád podle podvzoru otec (Machovec, Moravec, Brabec, Chovanec, Voskovec, ale Kad‐
lec – Kadleci!). Pokud však v apelativech oporu nemají nebo je jejich původ pro uživatele 
nejasný  (Kotrbelec),  je upřednostňován 5. pád podle  vzoru muž bez hláskové  alternace 
(Kotrbelci!), i když může být užíván i tvar podle otec (Kotrbelče!). 

3.1 Důležitou roli ve výběru tvaru hraje mikrosociální úzus. Patrné je to např. na fungo‐
vání příjmení  Švec. Už  v 2. pádu  kolísají  tvary  Švece/Ševce, přičemž  jejich užívání může 
záviset nejen na mikrosociálním úzu (rodinném, žákovském, vesnickém aj.), ale  i na tom, 
zda pojmenování Švec  je oficiálním příjmením nebo přezdívkou motivovanou povoláním 
jejich  předka:  v  5.  pádu  pak  alternují  tvary  (pane)  Šveci/Ševče  (ale  ne  *Šveče). Užívání 
tvaru se může měnit v souvislosti se změnou sociálního mikroprostředí (změna žákovské, 
studentské či zájmové skupiny aj.). Tak se může stát, že žák je na základní škole oslovován 
tvarem Ševče, po přestupu na střední školu tvarem Šveci. 

3.2 Lze zaznamenat i rozdíl mezi upřednostňováním variant u rodných jmen a příjmení: 
zatímco u rodných jmen se užívají tvary podle otec (pane Vavřinče), u příjmení se prosazují 
tvary podle vzoru muž (pane Vavřinci). 

4. Obdobný rozhovor bychom mohli zaznamenat také při hodnocení vokativu příjmení 
zakončených  na  ‐(e)r  (Richter,  Berger,  Uher,  Winter,  Wolker,  Schneider/Šnajdr,  Kačer,  
Fischer/Fišer, Walter, Alexander). Tvar pane Uhře mládež opět hodnotí jako směšný, divný 
(zní to blbě). 

Tato příjmení se skloňují pravidelně podle vzoru pán; v 5. pádu  je možný tvar bez al‐
ternace (Richtere) i s alternací (Richtře), navíc vyvstává problém, zda ‐e‐ vysunout či pone‐
chat.  

Jde o příjmení, která mají svůj původ v  českém apelativním systému  (Kačer) nebo se 
v něm plně adaptovala (Fišer), o příjmení, u nichž  je zřetelný německý původ (Schneider, 
Richter), i o jména, která mají původ v anglosaské oblasti a v českém propriálním systému 
se  neadaptovala  (Parker,  Santer).  I  v  promluvách mluvčích  tvary  5.  pádu  někdy  variují 
(Wolkere/Wolkře),  jindy  převažuje  některý  tvar  (Parkere  –  Šnajdře),  u  řady  příjmení  je 
vokativ  závislý  na  sociálním  (rodinném)  mikroúzu.  Důležitou  roli  hrají  formy  užívané 
v mediální komunikační síti  (milý pane Kemre!). Opět  je možný  rozdíl mezi  rodným  jmé‐
nem a příjmením (Waltře – Waltere). 

5. Obdobné rozhovory jsou využitelné lingvisty: poznají z nich, jak jazyk funguje, a vý‐
sledky mohou  využít při  implementaci  v  institucionálním  jazykovém managementu. Po‐
znají  z nich, které prvky  jsou  sice kodifikované, ale v normě periferní, popř.  se  z normy 
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ztrácejí. Tyto  rozhovory např. ukazují,  že  spojení pane Kubec  je pro uživatele neutrální, 
pane Kubče příznakové (směšné, urážející apod.). 

Oslovování typu pane Dvořák je v současnosti velmi rozšířené, jeho užití je však vázáno 
na neoficiální mluvenou komunikaci. Některé gramatické příručky hodnotí  tento  způsob 
oslovování jako hovorový, tj. spisovný, ale vázaný jen na mluvenou komunikaci. V psaných 
textech je tento způsob hodnocen jako nevhodný, nekultivovaný; může působit nezdvoři‐
le, zejména ve spojení se zdvořilostními signalizátory (vážený pane Dvořák).  

I gramatiky však připouštějí, že tvoření vokativu není u všech příjmení bez potíží. Vý‐
sledkem je, že variantu oslovení pane + příjmení v 1. pádu připouštějí i ve spisovných pro‐
jevech,  hlavně  tehdy,  vyhne‐li  se mluvčí  jeho  užitím  konsonantickým  alternacím,  např. 
pane Němče!, pane Vintře! (srov. PMČ, 1995, s. 235). 

Příspěvek pak  chtěl ukázat,  jak  lze při  výzkumu  fungování proprií  využít metodologii 
konverzační analýzy a teorie jazykového managementu. 
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Proper Name as a Topic in Informal Communication 

The present paper analyses informal dialogues between young people focussing on proper 
names declension which  is  the  topic of  communication. The  study explores  young  females´ 
description of  the manner of dealing with  some  specific  issues with  regard  to using proper 
names in communication. 

 
 




