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Lexikální zásobu každého jazyka tvoří dvě rozdílné vrstvy, které, bez ohledu na funkční 

rozdíly mezi sebou, podléhají stejnému principu systémového uspořádání.  
Za  základní považujeme  samozřejmě apelativní vrstvu  slovní  zásoby,  jejíž uspořádání 

pak  vnímáme  jako  bazální  strukturu  lexikální  roviny  jazyka,  zatímco  vrstva  propriálních 
prostředků je vrstvou sekundární, jak konstatoval už dávno Igor Němec (1968). Při tvoření 
jejich specifických prostředků se hojně využívá periferních typů obohacování slovní záso‐
by, které vlastně vytváří „na okraji základního systému apelativ speciální sekundární sous‐
tavu“, Šlosarem (1994) nazývanou parasystémem. 

Parasystémem se v onomastice (a onomaziologii) rozumí „sekundární soustava vzniklá 
na pozadí základního systému nocionálních apelativ, která využívá periferních prostředků 
a postupů k tvoření speciálních okruhů pojmenování“. 

Podle Pleskalové (2000) se v parasystému „uplatňuje zvláštní, parasystémové, tvoření, 
založené na volnějších pravidlech derivace a kompozice a disponující osobitými formanty a 
slovotvornými typy“, dále pak „pro parasystémové tvoření derivací  je příznačné využívání 
různě zkrácených odvozovacích základů a periferních, popř. mimo parasystém neznámých 
nebo již neužívaných formantů“.  

Od apelativní vrstvy slovní zásoby se nejen propriální vrstva, ale také antroponymický a 
hypokoristický parasystém odlišují  jinou funkčností, od sebe navzájem se množiny antro‐
ponym a hypokoristik  liší především komunikačními aspekty, a to hlavně aspekty  ilokuč‐
ními a perlokučními. S propriálním systémem jsou pak zase naopak hypokoristická vlastní 
jména spojena především svou pojmenovací funkcí, s apelativní vrstvou slovní zásoby pak 
zejména  příslušností  ke  stejnému  jazykovému  kódu  a  podřízeností  stejné  gramatické 
struktuře daného jazyka. 

Předpokládá‐li Kopečný (1991), že „hypokoristik si může každý natvořit co chce“, uva‐
žuje  právě  teleologickým  způsobem  o  hypokoristickém  parasystému,  a  to  především 
o neomezených možnostech jeho obohacování. Kopečného výrok je pro nás tedy v tomto 
případě  inspirací pro hledání odpovědi na otázku: Jakými způsoby se obohacuje hypoko‐
ristický parasystém? 

Při vzniku hypokoristik ovšem nejde o prvotvoření nových slov, ale ani o  tvoření no‐
vých  tvarů,  jak proces obohacování hypokoristické  submnožiny vnímali někteří  čeští  lin‐
gvisté  (Gebauer,  Šmilauer,  Bečka,  Klimeš,  Havránek  –  Jedlička).  Hypokoristické  podoby 
vlastních  jmen  jsou  specifickými  formami proprií  a  vytvářejí  v rámci  jejich parasystému 
vlastní submnožinu. Zároveň  jsou ale také variantami standardizovaných vlastních  jmen. 
Do třetice je pak lze chápat také jako variety, tj. jako různé podoby nestandardizovaných 
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pojmenování onymického objektu, v případě antroponymické množiny tedy pojmenování 
jedince.  

Zatímco výraz „forma“ pojímáme jako rezultát onomaziologického procesu (Anča), vý‐
raz „varianta“chápeme z hlediska vzájemného vztahu mezi množinou standardizovaných 
proprií a  jejich specifickou submnožinou ve smyslu Saussurovy teorie o centru a periferii 
v lexikální rovině (Anna – Anče), při užití výrazu „varieta“ nazíráme na výseč hypokoristic‐
ké matérie, která se významově vztahuje ke konkrétnímu propriu z hlediska souřadného 
postavení jejích jednotlivých komponentů (Anča – Anče – Anda – Anka – Ančka – Anička – 
Ančička – Ančinka – Andula – Andulka – Andulička – Andulina – Aňour – Aňourek – Aňou‐
reček – Anisko). 

Hypokoristika  tedy nevnímáme  jenom a pouze  jako  jakési „obměny“  (ba ani  jen  jako 
nová slova či dokonce tvary), nýbrž především jako nestandardizované variety synonymic‐
ké povahy, které v konkrétním  jazyce rozhojňují kontaktové a onomaziologické možnosti 
téměř nekonečnými, rozmanitými a volnými doplněními o expresivně zabarvené onoma‐
ziologické prostředky  

Proces obohacování hypokoristického parasystému se pak v češtině děje dvěma způ‐
soby:  

a) základními způsoby,  jež v podstatě odpovídají slovotvorným procesům v apelativní 
sféře jazyka, zejména pak propriální sufixaci;  

b) specifickými způsoby, které se uplatňují především v propriální sféře jazyka při tvo‐
ření pojmenování expresivně zabarvených a tzv. Lallnamen.  

Sufixaci  chápeme  jako  slovotvorný  proces,  který  sleduje  analogicky  jako  v apelativní 
sféře  tradiční  lineární opozici  slovotvorného  základu a  slovotvorného  formantu. Vychází 
z ní rovněž při stanovování dvou typů propriálních formantů podílejících se na propriální 
sufixaci, a  to  jádrového propriálního  formantu  (JPF) a  sufixového propriálního  formantu 
(SPF).  

JPF  je vlastně podle Základní soustavy a terminologie slovanské onomastiky (Svoboda 
a kol., 1973) „slovotvorný základ vlastního  jména“ a  je  rovněž  totožný se „slovotvorným 
základem“ (Petr, 1986) při derivaci apelativ. „Sufixový propriální formant“ je podle Mluv‐
nice  češtiny  „slovotvorný  formant“  (Svoboda a kol.  (1973) mluví o „odvozovacích přípo‐
nách“), náležející k úhrnu  formálních významových  rysů,  jimiž se  fundované slovo  liší od 
svého výrazu fundujícího. 

Užitím vlastního pojmového označování nechceme v žádném případě rozkolísávat čes‐
kou onomastickou  terminologickou  soustavu,  ale  vzhledem  k tomu,  že propriální oblast 
má oproti apelativní sféře  jistou specifičnost, signifikujeme tuto skutečnost  i specifickým 
pojmenováním v propriální sféře. Využíváme mj. i neobsazené pozice pro výraz „jádrový“ 
při  odvozovacím  procesu,  abychom  zdůraznili  vztah  fundovanosti mezi  hypokoristiky  a 
standardizovanými vlastními  jmény. Právě z tohoto hlediska nám pracovně zavedené ná‐
zvy JPF a SPF plně vyhovují. 

Ve stručném schematickém přehledu lze proces obohacování množiny nestandardizo‐
vaných vlastních jmen podle výsledků našeho terénního šetření představit následovně: 
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a) Základní způsoby 
aa) propriální sufixace 
(např. od vlastního  jména Eva = Ev‐áček, Ev‐ák, Ev‐ásek, Ev‐ča, Ev‐i, Ev‐ičák, Ev‐íček,  

Ev‐ička, Ev‐ik, Ev‐ík, Ev‐ina, Ev‐inka, Ev‐ísek, Ev‐isko, Ev‐ka, Ev‐ula, Ev‐ule, Ev‐ulinka, Ev‐uška, 
Ev‐unka, Ev‐unice, Ev‐unka, Ev‐uš, Ev‐uša, Ev‐uška); 

ab) hypokoristická kompozice (Karloděj od vlastního jména Karel). 
b) Specifické způsoby 
ba) upravování 
baa) unipolarizace  
(tvoření hypokoristika od  libovolné  části  složeného  antroponyma: např. od  antropo‐

nyma Jaroslav jsme zaznamenali hypokoristika = Jar‐a, Jár‐a, Jar‐da, Jar‐ek, Jar‐ka, Jar‐dík, 
Jar‐ouch,  Jar‐ouš,  Jar‐oušek,  Jar‐in,  Jar‐ina;  Sláv‐a,  Sláv‐ek,  Sláv‐eček,  Sláv‐in,  Sláv‐ina, 
Sláv‐inka), 

bab) redukce 
(ve fundujícím antroponymu jsou redukovány hlásky, slabiky, části slov, a to bez ohle‐

du na slovotvornou platnost, sémantiku či výstavbu slova. V našem materiálu např. Lexa < 
Alexandr, Šánek < Dušan, Tin < Martin, Bert < Robert, Ria < Maria, Nela < Daniela, Nika < 
Monika), 

bac) reduplikace 
(zdvojování  iniciálových  slabik,  které  je  příznačné  pro  dětskou  řeč  a  tzv.  Lallnamen: 

Dana, Dáša, Dagmar > Dáda; Jarmila, Jaroslava, Jaroslav, Jaromír, Jarmil > Jája), 
bad) adaptace 
(při  tomto procesu  se  často  využívá  různých možností  souhláskových  a  samohlásko‐

vých  alternací,  a  to  dokonce  i  takových,  které  nemají protějšky  v apelativní  sféře,  čímž 
zdůrazňují samostatnost onymické sféry v jazyce: Michal > Míšánek, Mišelín; Michaela > 
Miš, Miška; Martina > Marťulajzna; Pavel > Pavlajz), 

bb) využívání jiných vlastních jmen:  
bba) propriální konverze 
(změna gramatického rodu, např. pro označení jedince mužského rodu Jaroslav se po‐

užije  i hypokoristického feminina Jarmilka x dívka Jana může být označena hypokoristiky 
Honza, Honzin), 

bbb) propriální asumpce 
(přejímání  standardizovaných  i  nestandardizovaných  cizojazyčných  forem  vlastních 

jmen a vytváření hybridních kvazicizojazyčných forem: Jan – Džon, Milan – Milaňíno). 

Hypokoristika, stejně jako jiné lexikální jednotky, vznikají tedy jako výsledek pojmeno‐
vacího aktu,  jehož  jednotlivé  fáze v konstantní  časové posloupnosti nepůsobí  izolovaně, 
ale naopak vždy komplexně, vzájemně se doplňují a podmiňují.  

I nestandardizovaná část slovní zásoba jazyka, která je, jak jsme se snažili ukázat, obo‐
hacována v tomto smyslu specifickými způsoby, rovněž účelně využívá prostředků a způ‐
sobů známých z apelativní slovotvorby, ačkoli se,  jak  jsme výše uvedli, o primární slovo‐
tvorbu nejedná. 
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Enlarging the Hypocoristic Parasystem of Proper Names in Present‐Day Czech 

The  author  of  the  present  paper  dealst with  the  specific  issue  of  creating  hypocoristic 
versions  of  the  first  names  in  contemporary  Czech.  Based  on  onymic  data  obtained  in  the 
research the paper classifies the ways of enlarging the hypocoristic parasystem  in opposition 
to the word formation in the appelative system of the Czech language. 

 
 




