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Prvotným podnetom pre napísanie tohto príspevku bola diskusia k príspevku N. Baye‐

rovej, ktorý odznel na IV. českej onomastickej konferencii v Ostrave r. 2009. Druhým (ne‐
menej  dôležitým)  impulzom  bolo  konštatovanie  S.  Pastyříka,  ktorý  sa  dlhé  roky  venuje 
tejto zaujímavej forme vlastných mien, že „ve struktuře každého  jazyka vždy byly,  jsou a 
vždy budou hypokoristické formy rodných jmen jevem pouze okrajovým a z lingvistického 
hlediska ne příliš pravidelným a systémovým“ (Pastyřík, 2007, s. 144). V príspevku chceme 
zvýrazniť jedinečnosť a zaujímavosť tejto podskupiny vlastných mien a poukázať na to, že 
hypokoristické formy proprií nevznikajú a nepoužívajú sa len v antroponymii. 

V úvode je potrebné definovať samotný pojem hypokoristikum. V Encyklopédii jazyko‐
vedy (1993, s. 183) sa chápe hypokoristikum širšie – ako  lexikálne  jednotky (teda nie  len 
propriá) „funkčne ohraničené na dôverný rodinný styk, na styk príbuzných, blízkych osôb“. 
Expresivita  takto  definovaných  hypokoristík  je  však  viazaná  len  na  kladný  citový  vzťah 
k pomenúvanej skutočnosti.  

V centre našej pozornosti však bude vznik a fungovanie proprií vo forme hypokoristík, 
ktorých používanie  je  viazané na neoficiálnu  a  súkromnú  komunikačnú úroveň  (k  tomu 
Krško, 2001). M. Majtán a M. Považaj za neúradné podoby rodných mien považujú „jed‐
nak  všetky  varianty maznavých,  domáckych,  familiárnych  (hypokoristických)  a  zdrobne‐
ných (deminutívnych) podôb domáceho aj nedomáceho pôvodu, jednak nárečové, hlásko‐
vé a slovotvorné varianty úradnej podoby.“ (Majtán – Považaj, 1998, s. 272).  

Prehľad názorov na pojem hypokoristikum v českej  lingvistike podal S. Pastyřík (1994, 
s.  104  –  105),  ktorý  konštatuje,  že  viacerí  českí  jazykovedci  (J.  Gebauer,  V.  Šmilauer, 
L. Klimeš...)  chápu  hypokoristiká  len  ako  domácke  tvary  oficiálnych mien,  prípadne  ako 
maznavé obmeny,  ktoré  vznikajú  v dôvernom,  rodinnom, priateľskom, prípadne  v neú‐
radnom prostredí. Na základe predchádzajúcich zistení definuje S. Pastyřík hypokoristikum 
ako  „obměny neutrálních  (úředních)  jmen  v určitém prostředí“  (Pastyřík, 1994,  s. 105), 
pričom  zdôrazňuje,  že  obmeny  sa  týkajú  akýchkoľvek  citovo  zafarbených  obmien,  teda 
nielen pozitívnych, maznajúcich a  láskavých, ale aj obmien  s negatívnym emocionálnym 
nábojom.  Z  hľadiska  nášho  príspevku  je  zároveň  dôležité  konštatovanie  S.  Pastyříka 
(s ktorým sa úplne stotožňujeme), že „hyporistika lze tvořit rovněž od příjmení, stejně jako 
od zoonym, toponym i chrématonym“ (Pastyřík, 1994, s. 107). 

Vzhľadom na to, že hypokoristikum predstavuje ďalšie meno pre označenie tohože de‐
notátu, vzniká prirodzene synonymický rad proprií. M. Knappová označuje tento  jav ter‐
mínom antroponymická synonymia (čo je v súlade s naším chápaním tohto mikroštruktúr‐
neho  javu – pozri Krško, 2002). S. Pastyřík  (práve pre  svoje  špecifické  rysy  tohto druhu 
antroponymickej synonymie) uvažuje o termíne hypokoristická synonymia (Pastyřík, 2007, 
s. 144). Hypokoristický rad vlastného mena vlastne predstavuje register rôznych variantov 
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mien pre označenie jedinca, výber ktorých závisí od komunikačnej situácie, sociologického 
postavenia pomenúvateľa a pomenovaného, momentálneho psychického stavu pomenú‐
vateľa, ale závisí to aj od celkovej komunikačnej stratégie používateľa tohto registra. 

Hypokoristický synonymický rad (resp. hypokoristický menný register) tak predstavuje 
kríženie viacerých mien, ktoré označujú jednotlivca v závislosti od sociálnych skupín, kto‐
rých  je  súčasťou  (k  tomu Krško, 2003).  Túto  časť  registra môžeme označiť  ako  statickú 
časť, ktorá je daná počtom sociálnych skupín (rodina, pracovný kolektív, záujmové skupi‐
ny...), pričom používateľ z  jednej sociálnej skupiny nemusí poznať ostatné hypokoristické 
podoby označovaného. Súčasťou hypokoristického menného registra je však aj dynamická 
časť mien,  ktorá  je  závislá od psychického  stavu používateľa –  inú  formu mena použije 
pomenúvateľ v dobrej nálade a  inú v zlej (to  je potvrdenie názoru S. Pastyříka o tom, že 
hypokoristiká sa netýkajú len pozitívnych emócií). 

Tieto úvahy sa však týkajú  len antroponymických hypokoristík. Z vyššie spomenutých 
činiteľov ovplyvňujúcich výber komunikačne vhodného propria z hypokoristického registra 
sa  totiž pri hypokoristických  zoonymách uplatňujú  len psychické  (emocionálne)  aspekty 
pomenúvateľa.  Pomenúvané  zviera  je  súčasťou  len  jednej  sociálnej  komunity  –  rodiny 
v ktorej žije, preto nevznikne synonymický rad hypokoristík z viacerých sociálnych skupín. 
Domáce  zviera  je  zo  sociologického hľadiska hierarchicky nižšie ako pomenúvateľ,  z ko‐
munikačného hľadiska forma propria závisí od psychického stavu pomenúvateľa a nie od 
jeho komunikačnej stratégie. 

Výskum  používania  hypokoristických  zooným  uskutočnili  poslucháčky  slovakistiky  na 
FHV UMB v Banskej Bystrici a bol súčasťou  ich diplomových prác (Grešková, 2011; Čumi‐
tová,  2011).  Celkovo  získali  135  odpovedí  od  respondentov  rôzneho  vekového,  vzdela‐
nostného zloženia a  rôzneho prostredia  (mesto/dedina). Respondenti  im uviedli 511 hy‐
pokoristických zooným, z ktorých najpočetnejšie boli zastúpené psy (91 mien), mačky (34 
mien),  vtáky1  (12), prasce  (6),  škrečky  (6),  korytnačky  (5),  kone  (3),  zajace2  (3), morské 
prasce (2), potkany (2). 

Zmysel komunikácie spočíva aj v tom, že expedient sa stáva v dialógu percipientom a 
percipient expedientom, to znamená, že expedient dostane od percipienta odpoveď – či 
už verbálnu alebo neverbálnu. Reakciou zvierat na reč človeka je neverbálne správanie. Pri 
používaní  hypokoristík  (a  vo  všeobecnosti  oslovení)  u  zvierat  je  na mieste  otázka,  aké 
druhy zvierat reagujú na svoje meno, prípadne na jeho hypokoristické obmeny. Z anketo‐
vého  prieskumu  J. Greškovej  vyplynulo,  že  „najčastejšie  na  tieto  pomenovania  reagujú 
psy, mačky  a  kone.  Psy  najčastejšie  reagujú  pribehnutím,  vrtením  chvosta,  obtieraním 
alebo útekom. Mačky pohľadom, pribehnutím,  vrnením,  vyžadovaním  kontaktu, pri  ko‐
ňoch bližšia špecifikácia nebola určená. Respondenti uviedli, že na pomenovanie reagujú 
aj andulky, potkany, morské prasa a papagáj. Medzi zvieratá, ktoré reagujú, ale aj nerea‐

                                                              
1 J. Grešková zaznamenala mená 3 anduliek a  jedného papagája, L. Čumitová získala mená 8 vtákov 

bez druhového rozlíšenia, preto nemôžeme spoločnú vzorku druhovo deliť. 
2  Išlo o zajace, ktoré mali majitelia ako svojich miláčikov, neboli určené na chov a konzumáciu, hoci 

v predchádzajúcich  výskumoch  zooným  sme  zaznamenali  aj pomenovania  zajacov určených na  chov – 
zajace sa vyznačujú pestrosťou sfarbenia, existenciou špecifických rozlišovacích znakov, čo ich predurčuje 
na pomenovanie a odlíšenie od ostatných jedincov. 
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gujú  na  svoje  pomenovanie  patria  škrečky,  králiky  a  zajace.  Žiadnu  reakciu  neprejavila 
korytnačka,  čo  sa  však  vzhľadom  na  fyziologické  danosti  dá  predpokladať.“  (Grešková, 
2011, s. 52 – 53). 

Emotívne  činitele ovplyvňujúce výber z hypokoristického menného  registra, prípadne 
ovplyvňujúce vytvorenie hypokoristika, môžu byť pozitívne a negatívne na strane používa‐
teľa mena (jeho momentálny psychický stav, nálada), prípadne výber hypokoristika môže 
byť  ovplyvnený  správaním  zvieraťa. Medzi  pozitívne  správania  zvierat môžeme  zaradiť 
poslušnosť,  prítulnosť,  nežnosť,  prejav  radosti,  vykonanie  výnimočného  činu  (napr.  zá‐
chrany života) a podobne. Zo strany človeka medzi pozitívne činitele patrí dobrá nálada a 
potreba podeliť sa o tieto pocity so svojím zvieraťom, (trochu paradoxne) pozitívnym sti‐
mulom je aj smútok človeka, žiaľ a jeho potreba „vyžalovať sa“, strach o stratu zvieraťa (ak 
je choré, zranené a pod.). Pozitívne motivované hypokoristiká vznikajú najčastejšie z ofi‐
ciálneho mena zvieraťa pomocou prípon používaných v deminutívnej lexike – „‐áčik, ‐ček, 
‐čik,  ‐ečko,  ‐enko,  ‐íček,  ‐ik,  ‐ík,  ‐inka,  ‐inko,  ‐ka,  ‐ko,  ‐očka,  ‐ško,  ‐ulík,  ‐uľko,  ‐ušik,  ‐ušík,  
‐uška, ‐uško. Ako pozitívne však respondenti uvádzali aj pomenovania s príponami a kon‐
covkami  ‐ák,  ‐čo,  ‐ena,  ‐i,  ‐iak,  ‐ito,  ‐ku,  ‐uch,  ‐úch,  ‐ulo,  ‐uša.“  (Grešková, 2011,  s. 63). 
Takto boli utvorené napr. hypokoristiká3 Barry > Barinko, Baruľko, Ben > Benino, Bianka > 
Bianočka, Bobina > Bobáčik, Bobulík, Bobák  (fena!), Dasty> Dastulík, Dastuľo, Dastinko, 
Nero > Nerko, Lessie > Lessinka, Riki > Rikino > Rikinko, Sana > Sanička, Sára > Sárina, Timi 
> Timino, Timušo... Pozitívne hypokoristiká vznikajú aj proprializáciou apelatív – mazna‐
vých slov, familiarizmov alebo laudatív: Bábätko, Bruško, Drobček, Maznák, Mimino, Milá‐
čik, Mojko, Ňufik, Ňufko, Pacinka, Pusinka, Starúšik, Uško, Zajko, Zlatúšik... Zaznamenali 
sme  aj  hypokoristické  zoonymá  utvorené  podobne  ako  hypokoristické  antroponymá  – 
elidovaním niektorej  časti oficiálneho mena  (pozri k  tomu napr. Bayerová, 2010, s. 46 – 
48): Bojar > Bojarko > Borko, Rebeka > Beky > Bekuška, Garfield > Garfi. 

Negatívne  správanie  zvierat  (napr. neposlušnosť,  agresivita),  ale  aj negatívna nálada 
majiteľa zvieraťa motivujú používanie negatívnych hypokoristík, ktoré vznikajú z oficiálne‐
ho mena zvieraťa pridaním prípony reprezentujúcu skupiny augmentatív alebo dysfemiz‐
mov – využíva sa predovšetkým prípona ‐isko, menej ‐oš: Nero > Nerisko, Zoro > Zorisko, 
Ibi > Ibisko, Ibrahimisko, Dasty > Dastisko, Oliver > Olisko. Prípona ‐oš sa vyskytla v motivu‐
júcich apelatívach – (oficiálne meno) Mica > Drapoš, Škraboš (hypokoristiká pre mačku!). 
Hypokoristické zoonymá s negatívnou emocionalitou boli utvorené často z apelatív – vul‐
garizmov a pejoratív: Beťár, Blcháč, Hnusoba, Potvora, Psisko, Smraďúch, Smraďoch, Svi‐
ňa, Somár, Zasran.  Často  sa vyskytovali proprializované apelatíva  (nadávky)  Idiot, Debil, 
Magor, Dement, vulgarizmy. Tu sa vynára otázka, či  ide o propriá alebo  len o apelatívne 
označenie (nadávku) jedinca. Pochybnosť, že ide o proprium, vyvoláva najmä nominatívna 
funkcia a prílišná spätosť takéhoto propria s apelatívom negatívnej expresivity.4 

Okrem použitia  rôznych hypokoristík na pomenovanie  zvieraťa  je dôležité  aj  to, ako 
zvieratá reagujú na pozitívne alebo negatívne podoby hypokoristík. Z ankety uskutočnenej 

                                                              
3 Pre jasnosť sufixu je potrebné uviesť aj východiskové (teda oficiálne) meno zvieraťa. 
4 Aktívne používanie takéhoto propria odporuje aj samotnej podstate vlastnenia zvieraťa – majiteľ by 

ho nevlastnil z lásky k nemu, ale preto, aby mu ubližoval. 
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oboma diplomantkami väčšina  respondentov napísala,  že pri oslovení  zvieraťa nemá na 
zviera vplyv samotné pomenovanie (teda forma mena), ale najmä intonácia, dôraz, inten‐
zita, tón hlasu a gestá majiteľa. Niektoré zvieratá  (napr. psy, mačky kone) dokážu vycítiť 
momentálnu náladu svojho majiteľa. 

Z uvedeného vyplýva, že hypokoristiká sa nevytvárajú a nepoužívajú  len pri pomenú‐
vaní ľudí, ale uplatňujú sa aj pri komunikácii so zvieratami. Podobu hypokoristických zoo‐
ným výrazne ovplyvňujú predovšetkým kladné alebo záporné emocionálne činitele. 
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Forms of Zoonyms in Social Communication 

The present paper deals with various forms of animal names in social communication. Simi‐
larly as in the field of anthroponymy, in zoonymy both official and unofficial forms of zoonyms 
are  present. Hypocoristic  forms  can  be  devided  into  positive  and  negative  and  their  usage 
depends on  external or  internal motives of  communicative  situation. Hypocoristic  forms of 
zoonyms are markedly influenced chiefly by positive or negative emotions. 

 




