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V teoretických statích věnujících se problematice titulů literárních děl často nalezneme 

postesknutí nad tím, jak málo se tímto tématem literární věda zabývá (např. Hrabák, 1969, 
s. 40; Peterka, 2001,  s. 72).  Jako hlavní argument, který podporuje důležitost  zkoumání 
názvů  literárních  děl,  bývá  uváděn  fakt,  že  titul  je  důležitou  a  neodlučitelnou  součástí 
(nejen významové) výstavby díla (Hrabák, 1969, s. 39; Všetička, 1997, s. 68; Peterka, 2001, 
s. 71), dále je pak zdůrazňováno jeho výjimečné postavení v textu (Všetička, 1997, s. 68). 
Podle našeho názoru však nelze  říci, že by  tato problematika byla v  rámci  literární vědy 
nějak  zvlášť opomíjena. Kromě uváděných  teoretických  statí  se  jí  literární vědci věnují  i 
v rámci interpretace konkrétních děl jako již zmiňované součásti výstavby textu, na Peda‐
gogické  fakultě Univerzity Karlovy vznikla navíc v poslední době na toto téma diplomová 
práce (Lesák 2010b), která byla posléze rozšířena a obhájena jako práce rigorózní (Lesák, 
2010c). Jistou komplikaci však vidíme v samotném přístupu k titulům, respektive v tom, že 
dosud  neexistuje  víceméně  jednotný  a  obecně  přijímaný metodologický  postup,  podle 
kterého by bylo možné názvy literárních děl jistým způsobem kategorizovat, dále popiso‐
vat a v neposlední řadě na jeho základě i zobecňovat. Samozřejmě i někteří literární teore‐
tikové si tuto situaci uvědomují a poukazují na ni („problematika [názvu literárního díla je] 
do té míry nepřehledná a neuchopitelná, že je třeba se o něm zmínit samostatně“ – Vše‐
tička, 1997, s. 68; „Nejasnosti a zmatky“ – název prvního odstavce v rámci kapitoly Poetika 
literárních titulů – Hrabák, 1969, s. 39). Také J. Lesák (2010c, s. 18) kriticky poznamenává, 
že „[v] typologii titulů panuje značná nejednotnost“. 

V každé citované teoretické práci sice nalézáme kritéria, podle kterých  lze tituly rozli‐
šovat,  jedná  se  však  často  o  kategorie  vyčleněné  na  základě  různých  hledisek  (Hrabák, 
1969; Všetička, 1997), dále pak o kategorie příliš obecné  (Levý, 1983), nebo naopak ne‐
přehledně velké množství úzce vymezených, speciálních skupin (např. Peterka, 2001).1 

J. Hrabák (1969) v souvislosti s typologií literárních titulů připomíná, že třídění lze provést 
podle různých hledisek, a uvádí některá z nich. V rámci každého třídění, které si klade za cíl 
být obecně platné a dobře využitelné, by se jistě mělo uplatňovat co nejjednotnější hledisko. 
Nejsložitější  je  proto  vybrat  to  „nejlepší“  hledisko,  které  klasifikaci  neznesnadňuje  a  díky 
němuž bude možné výsledky třídění dále analyzovat a zobecňovat, o což se pokusíme v další 
části práce, která bude následovat po shrnutí a porovnání přístupů dosavadních. 

                                                              
1 Tuto situaci kritizuje např. J. Lesák (2010c, s. 18): „Téměř každý literární vědec, který se zabýval poe‐

tikou titulu, si vytvořil víceméně vlastní typologii titulů. Za horší nešvar než tuto nejednotnost považuje‐
me  nerespektování  kritérií  při  dělení  titulů,  jejich  vzájemné míšení.“  J.  Lesákovi  děkuji  za  poskytnutí 
citované rigorózní práce. 
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Výše zmiňovaný J. Hrabák (1969, s. 47) nejprve na základě formálního hlediska vyčle‐
ňuje  tituly povahy  jmenné a  tituly povahy větné. V  rámci  jmenných  titulů  lze  rozlišovat 
ještě např. názvy bez přívlastku  a  s přívlastkem,  tituly  z  jednoho  substantiva  a  z  více 
substantiv spojených spojkou. Toto hledisko se nám však jeví z literárněvědného hlediska 
jako neperspektivní, protože nic nevypovídá o vzájemném vztahu titul – dílo, který pova‐
žujeme za zásadní. Tento vztah Hrabák zohledňuje v druhém typu třídění literárních titulů 
–  třídění na  základě  „obsahového hlediska“. Toto hledisko  lze  chápat  jednak  jako  „vzá‐
jemný významový vztah slov tvořících titul“, jednak, a to hlavně, jako „vztah titulu k obsa‐
hu díla“. Pokud  jde o významový vztah  titulu k obsahu díla,  rozlišuje Hrabák dvě hlavní 
kategorie: typ bezpříznakový, v jehož rámci uvažuje o titulech označujících hlavní postavu 
díla (individuální nebo kolektivní), prostředí, čas nebo klíčovou událost, a typ příznakový, 
který lze dále dělit na tituly symbolické nebo metaforické povahy, případně i tituly synek‐
dochické (kdy se do titulu dostává určitá část díla, např. verš básně, název  jedné z poví‐
dek; patří sem i titul citátový, v němž je použito charakteristického citátu z díla). Příznako‐
vý typ se od bezpříznakového liší podle Hrabáka především v tom, že „podává hodnocení 
děje nebo postav“. V rámci obsahového hlediska lze zvlášť uvažovat ještě o titulech ozna‐
čujících přímo žánr díla (nebo obsahující slova typická pro určitý žánr – zločin, vražda pro 
detektivku apod.), titul připínající se k názvu jiného díla nebo titul obsahující nějaké přís‐
loví nebo úsloví. Ze zcela odlišných hledisek lze rozlišovat tituly atraktivní (mající nalákat 
čtenáře), tituly parazitní (napodobující název některého úspěšného díla) nebo tituly vytvá‐
řející si precedens pro další podobné spisy (např. Čapkovy Povídky z jedné kapsy a Povídky 
z druhé kapsy). Zdá se, že z obdobného pojetí klasifikace titulů na základě převážně obsa‐
hového hlediska vycházejí i následující dvě literárněteoretické práce. 

F. Všetička  (1997) při  rozlišování  literárních  titulů klade důraz na hledisko  tematické 
(obdobné Hrabákovu obsahovému) a stylistické. Rozeznává tituly protagonistické (v nichž 
se odráží „jméno, označení, poslání, funkce nebo společenské postavení“ hrdiny či skupiny 
postav), temporální (v názvu díla se objevuje časová kategorie, na niž je v díle kladen dů‐
raz ve sféře tematické  či stavebné), žánrové  (v titulu  je zdůrazněn druh nebo žánr díla), 
replikové (titul tvoří replika některé z postav), sentenční (v názvu  je užito přísloví, rčení, 
pořekadlo nebo  jejich určitá  část), metaforické  (je  založen  „na konfrontaci  jevů a před‐
stav, na jejich zástupnosti“) a konečně mytizované (vychází „z některého dávného mýtu“). 
Tyto kategorie jsou sice poměrně jasně vymezeny, ale již na první pohled se mohou jevit 
jako nedostatečné. Pokud Všetička stanovil jako jednu ze skupin tituly temporální, logicky 
by měla následovat  skupina  titulů,  v nichž  je  zdůrazněno hledisko prostoru, např.  tedy 
kategorie  „lokalizační“.  Z  toho  vyplývá,  že  tituly  jako  Chrám Matky  Boží  v Paříži  nebo 
V zámku a v podzámčí není možné do žádné z Všetičkových skupin  jednoznačně zařadit. 
Podobné nesnáze bychom měli i s řadou jiných názvů, na nedostatečnost Všetičkovy klasi‐
fikace upozorňuje i J. Peterka (2001, s. 71), který z ní sice vychází (a přebírá ji bez větších 
úprav), ale zmíněné kategorie rozšiřuje o několik dalších. Kromě sedmi předchozích skupin 
rozeznává  ještě  tituly  dějové  (vztahující  se  k  ději  nebo  události),  lokalizační  (označující 
dějiště), objektové  (týkající se konkrétní rekvizity, důležitého předmětu), esejistické  (na‐
značující ideu, problém), metatextové (odkazující k jinému titulu) a mystifikační (úmyslně 
zavádějící, pravý význam se vysvětlí až po konfrontaci s dílem). Dohromady tedy Peterka 
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předkládá 13 různých kategorií, což  je poměrně značný počet a situaci ohledně kategori‐
zace literárních titulů to příliš nezpřehledňuje. Peterka navíc v nejobecnější rovině rozlišu‐
je  tituly popisné proti metaforickým a  tematické proti metaliterárním,  čímž v podstatě 
naznačuje hlediska, na  jejichž  základě dále  vymezuje  výše uvedené  konkrétní  kategorie 
(podobně jako aspekt tematický a stylistický u Všetičky). 

Samostatnou  kapitolu  věnovala problematice  titulu D. Hodrová  v obsáhlé práci  ...na 
okraji chaosu... (2001, s. 240 n.). Vychází v ní z typologie J. Levého (1983), rozlišující tituly 
popisné („čistě sdělovací“) a symbolizující (udávající „téma, problematiku nebo atmosféru 
díla  zkratkou,  symbolem, obraznou  transpozicí  tématu“).  Činí  tak hlavně proto,  že  toto 
dělení v sobě odráží i historickou posloupnost jednotlivých typů (postupný posun od titulu 
popisného k titulu symbolizujícímu). V jejich rámci se pak zabývá např. tituly symbolický‐
mi,  synekdochickými, metaforickými;  tituly  s udáním místa  nebo  času  děje;  názvy  se 
jmény hlavního nebo kolektivního hrdiny nebo důležitého předmětu;  tituly  ironickými, 
citátovými, kulturně ohlasovými či odkazujícími na nějaké starší dílo. Hodrová dále zdů‐
razňuje,  že pochopitelně existují  i  jiné  typologie,  rozlišující např.  tituly  tematické a  for‐
mální  (žánrové), nebo  lze stanovit další možné  třídění, např. titul  tematický proti meta‐
textovému.  Jejím záměrem však není navrhnout nebo podpořit určitou  typologii  literár‐
ních titulů; zaměřuje se hlavně na aspekt historickovývojový, navíc podle ní „není ostatně 
podstatné,  jakou  typologii  zvolíme,  pokud  budeme  poetiku  titulu  vnímat  jako  pohyb  či 
napětí  mezi  jednotlivými  funkcemi  a  aspekty  či  póly.  Mnoho  titulů  totiž  nepatří 
k vyhraněnému typu, ale spojuje v sobě různé typy.“ Tento názor  je velmi blízký našemu 
pojetí dané problematiky (viz dále). 

Poněkud odlišný přístup (i když zřetelně navazující na klasifikaci Peterkovu) k typologii 
literárních titulů nalezneme v článku  J. Lesáka  (2010a). Autor při kategorizaci pokládá za 
zásadní hledisko „význam titulu“. Rozlišuje tituly s doslovným významem (tj. tituly obsa‐
hující vlastní  jména nebo  jména obecná v nepřeneseném významu), tituly s přeneseným 
významem  (slovo  či slovní  spojení v  titulu nabývá v kontextu  literárního díla  jiného výz‐
namu než je jeho nekontextová sémantika), dvojznačné a víceznačné tituly (tato katego‐
rie  je evidentně  kombinací obou předchozích  kategorií),  tituly  s významem  vázaným na 
určitou  situaci  v textu  díla  (zpravidla  tzv.  replikové  tituly),  tituly  s překvapivým  vý‐
znamem (např. různé mystifikační názvy) a konečně tituly s nejasným významem.  

Toto pojetí zde uvádíme pouze  jako příklad další z možností klasifikace názvů  literár‐
ních děl. Článek J. Lesáka totiž neobsahuje bližší vysvětlení zvoleného hlediska klasifikace, 
takže není zcela jasné, co přesně míní pod pojmem „význam titulu“ a jak se tento pojem 
liší např. od „smyslu titulu“, který se v práci také objevuje. Navíc nepovažujeme za nejlepší 
zvolené hledisko (ať už je míněno jakkoli) nazývat „význam titulu“. Pokud autor zvolí jako 
titul  svého  textu např. vlastní  jméno hlavního hrdiny  (Anna Karenina, Dita Saxová, Peer 
Gynt), zpravidla samo o sobě žádný sémantický význam (doslovný ani přenesený) nenese2 
(výjimky mohou  tvořit  např.  tzv.  „mluvící  jména“), můžeme  pouze  předpokládat,  že  se 

                                                              
2  O  tom,  zda  vlastnímu  jménu  lze  přiznat  význam,  se  vede  dlouhodobě  odborná  polemika; 

v onomastické  teorii  převládá  názor,  že  propria  (na  rozdíl  od  apelativ)  nemají  význam  v pravém  slova 
smyslu, ale pouze „propriální obsah“ (srov. např. Blanár, 1980; Šrámek, 1999). 
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v díle bude vyskytovat takto pojmenovaná  (nejspíše klíčová) postava. Řazení titulů obsa‐
hujících  propria  do  společné  kategorie  s apelativy  v nepřeneseném  významu  je  do  jisté 
míry  intuitivní,  podle  našeho  názoru  je  však  nevhodné  tuto  skupinu  nazývat  „tituly 
s doslovným  významem“.  Dále  by  bylo  také  problematické  v rámci  Lesákovy  typologie 
zařadit do  jakékoli  ze  skupin  tzv. metatextové, případně  i mytizované aj.  tituly, protože 
takovéto  názvy  neodkazují  pouze  „dovnitř  samotného  díla“,  ale  zároveň  i  „ven  z něj“. 
Tento aspekt u kterékoli z Lesákových kategorií tak,  jak  jsou vymezeny v citovaném člán‐
ku, postrádáme. 

Tentýž autor obhájil v roce 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy diplomovou 
práci  s názvem O  titulech  (Lesák, 2010b),  z níž vychází  i pozdější práce  rigorózní  (Lesák, 
2010c). Zde Josef Lesák konstatuje, že „[t]ituly se zpravidla dělí podle tří hledisek: (1) for‐
málního, (2) obsahového a (3) významového.“ (Lesák, 2010c, s. 18). Z hlediska formálního 
rozlišuje  Lesák  tituly na  jednodílné a dvojdílné a  rovněž na  jmenné a větné. Při  třídění 
titulů  z hlediska  obsahového3  hovoří  Lesák  o  titulech  tematických,  protagonistických, 
dějových,  temporálních,  prostorových,  objektových,  žánrových,  kompozičních  a  inter‐
textových. Nejvíce prostoru v části zaměřené na typologii titulů věnuje Lesák třídění podle 
významu (tj. „podle významového vztahu mezi titulem a textem  literárního díla“ – Lesák 
2010c, s. 20). Hledisko „význam titulu“ je zde sice jasněji vymezeno než ve výše citovaném 
článku, avšak stále nevyvrací naše pochybnosti o vhodnosti tohoto kritéria (viz výše). 

Návrh koncepce třídění názvů literárních děl, kterým se zde budeme dále zabývat, vy‐
chází z pojetí titulu jakožto vlastního jména (podobně jako je tomu např. u D. Danek[ové], 
1972).  Název  literárního  díla  samozřejmě  nepatří mezi  „prototypická“  propria,4  jakými 
jsou např. antroponyma nebo toponyma, protože pojmenovaným objektem zde není kon‐
krétní živá bytost nebo zeměpisný objekt, ale nehmotné duševní vlastnictví – literární dílo. 
Z tohoto důvodu  se  tituly  literárních děl a  jejich klasifikací dosud  zabývali  spíše  literární 
vědci než onomastikové. Titul literárního díla však bezezbytku plní hlavní funkci proprií, jíž 
je „označovat jedince, jednotlivinu [...], odlišovat je od ostatních jedinců nebo jednotlivin 
dané třídy a  identifikovat  je  jako  jedinečné objekty“  (ESČ, s. 205). Hlavní odlišnost titulu 
od „prototypického“ propria vidíme především v tom, že vlastní  jména se vyznačují „ab‐
sencí generického významu, nemají proto (většinou) charakterizační schopnost a k ozna‐
čovaným objektům se nevztahují na základě zobecnělých významových rysům, nýbrž pou‐
ze na základě individuální – společensky podmíněné – konvence“ (ESČ, s. 205). Tato odliš‐
nost (kterou navíc mají i leckterá antroponyma nebo toponyma) ale podle našeho názoru 
nebrání fungování titulu jakožto vlastního jména; mezi další argumenty pro podporu toho‐
to chápání patří např. psaní velkého písmena na začátku většiny titulů nebo jeho zvláštní 
umístění v rámci knihy (zpravidla na přední desce spolu se jménem autora).  

Pokud tedy budeme považovat titul za speciální případ vlastního jména v rámci literár‐
ního díla, objevuje se zde možnost klasifikovat ho podobně jako jiná literární vlastní jmé‐

                                                              
3 Obsahové hledisko vychází „z toho, co je v titulu obsaženo z tematické a kompoziční výstavby díla“ 

(Lesák, 2010c, s. 19). 
4 W. Van Langendonck (2007, s. 186 n.) považuje za „prototypická“ vlastní jména především antropo‐

nyma a  toponyma, dále např.  i  jména budov, organizací a  institucí. Mezi  „neprototypická“  jména  jsou 
řazeny názvy časových úseků, uměleckých děl, obchodních značek apod. 
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na, a to pomocí metody, která  je známa a hojně využívána především mezi onomastiky, 
avšak literární vědci zabývající se vlastními jmény ji citují jen ojediněle. Jedná se o klasifi‐
kaci  proprií  založenou  na  funkčním  hledisku,5  tedy  na  tom,  jaké  funkce mají  konkrétní 
jména v daném  literárním textu. Podle našeho názoru  je právě  funkční hledisko dobrým 
východiskem pro  kategorizaci  i další  analýzu  titulů, protože  se  jedná o  jasně  vymezený 
přístup,  který  však  nutně  nevede  k zařazení  titulu  do  jediné  úzce  vymezené  kategorie 
(snahou našeho přístupu je vyhnout se přílišnému „škatulkování“). 

Základní  vymezení  nejdůležitějších  funkcí  vlastních  jmen  v  uměleckém  textu  podala 
M. Knappová  (1992). Podle ní může mít vlastní  jméno  v  literárním  textu pět  základních 
funkcí  (identifikační, klasifikující,  charakterizační, asociační a estetickou). Tuto klasifikaci 
lze po jistých úpravách aplikovat i na tituly literárních děl. 

Dominantní funkcí každého vlastního jména je funkce identifikační (jinak též individua‐
lizační). Tato funkce  je vlastní  jakémukoli  jménu  i v běžném  jazyce (tedy  i mimo  literární 
dílo), protože přímo vyplývá z podstaty a smyslu  jakéhokoli pojmenování.  Jako  jediná ze 
všech  funkcí vlastních  jmen  je  funkcí obligatorní, vyskytuje se  téměř ve všech případech 
užití vlastních jmen. Zatímco mimo  literární dílo mají vlastní jména výhradně tuto funkci, 
v uměleckém  textu mohou mít  i  funkce  další.  I  zde  ale  platí,  že  identifikační  funkce  je 
funkcí hlavní.  Identifikační funkce zajišťuje  jedinečnost titulu  i díla,  i když může být osla‐
bena, pokud dojde (ať  již záměrně, či náhodně) k pojmenování více různých textů tímtéž 
jménem. Vzhledem k tomu, že tato  funkce  je vlastní všem titulům  literárních děl  (i když 
může  být,  jak  bylo  uvedeno,  v  některých  případech  oslabena),  nemůže  sloužit  k  jejich 
kategorizaci. 

Podkladem pro kategorizaci jsou následující funkce, které jsou u vlastních jmen fakul‐
tativní, ovšem u titulů literárních děl zpravidla jedna nebo více z těchto funkcí vystupují do 
popředí. 

Funkci  klasifikující mají  ta  jména,  která  zařazují pojmenovaný objekt  z nejrůznějších 
hledisek, např. „doby a místa děje, národnosti, sociálního postavení, náboženských vyzná‐
ní apod.“ (Knappová, 1992, s. 14). Na základě těchto okolností lze podle Knappové rozlišit 
3 podtypy této funkce: funkci časově klasifikující, sociálně klasifikující a místně klasifiku‐
jící. Pro naše účely je však výhodné změnit kategorii sociálně klasifikující na žánrově klasi‐
fikující (zde se projevuje fakt, že Knappová zamýšlela svou koncepci aplikovat především 
na osobní jména; podle našeho názoru však  lze sociální skupiny u  lidí velmi volně přirov‐
nat k žánrovým kategoriím u literárních děl). Pokud jde o funkci časově klasifikující, umož‐
ňuje nazírat na  tituly  literárních děl  z hlediska  jejich historického  vývoje, podobně  jako 
např. u výše zmiňované D. Hodrové. Díky této funkci pak  lze rozlišovat kupř. značně roz‐
sáhlé, často několikavěté tituly s podrobnými informacemi o díle, které jsou příznačné pro 
období  humanismu  a  baroka,  od  novodobých  obvykle  daleko  stručnějších  titulů,  či  od 
“předchůdců“ titulů, tzv.  incipitů ze středověkých rukopisů. Kategorie místně klasifikující 

                                                              
5 Funkcemi titulu se zabývá ve výše citované rigorózní práci i J. Lesák (2010c, s. 14 – 16). Titul zde však 

není chápán  jakožto vlastní  jméno, v Lesákově  typologii  titulů navíc není  funkční hledisko  (na  rozdíl od 
našeho pojetí) podstatným kritériem (srov. Lesák 2010c, s. 18 a dále). 
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zřejmě  nebude  pro  literární  tituly  příliš  využitelná,  pokud  se  však  v  názvu  díla  objevují 
např. výrazné prvky některého dialektu, lze uvažovat i o ní (O. Přikryl: Hanácky pěsničke). 

Velmi důležitou funkcí vlastních jmen v literárním díle je funkce charakterizační. Jména 
s touto funkcí přímo charakterizují svého nositele, připomínají jeho výrazné vlastnosti atp. 
Charakterizační  funkce  je  jednou  z  nejrozšířenějších  i  v  rámci  titulů  literárních  děl,  lze 
v podstatě  říci, že odpovídá Hrabákovu „obsahovému“ hledisku, Všetičkovu a Peterkovu 
„tematickému“  hledisku,  titulům  „popisným“  u  Levého  a Hodrové  a  snad  i  Lesákovým 
titulům „s doslovným významem“. Pomocí  titulu  lze charakterizovat dané dílo mnohými 
způsoby, většinou na základě něčeho (podle autora daného pojmenování) velmi výrazné‐
ho  a  významného,  co  se  v díle objevuje  (např.  tak  lze  zdůraznit prostor,  čas, důležitou 
postavu/y nebo předmět/y,  jistý proces, popřípadě  i  jistou  repliku  z  textu atd.). Funkce 
charakterizační časová tak kupříkladu odpovídá Všetičkově a Peterkově kategorii „tempo‐
rálních“ titulů (A. Sillitoe: V sobotu večer a v neděli ráno), podobně funkce charakterizační 
místní odpovídá jejich charakteristice titulů „lokalizačních“ (V. Hálek: Na statku a v chaloup‐
ce, K. Klostermann: Ze světa lesních samot), velmi častá charakterizace díla pomocí (apela‐
tivního nebo propriálního) označení výrazné postavy6  (Malý princ Saint‐Exupéryho, Tom 
Jones H. Fieldinga, Školák Kája Mařík F. Háje, Hanýžka a Martínek  J. Š Baara) odpovídá 
kategorii protagonistické. Zvláštním případem titulu s charakterizační funkcí je titul, který 
zprvu čtenáře úmyslně zavádí a jehož pravá charakterizační funkce vynikne až po recepci 
textu  (viz např. Peterkovu  kategorii mystifikačních  titulů, u níž  autor  jako příklad uvádí 
titul Krasavec – v tomto díle V. Fialy nejde o „krásného muže“, název Krasavec patří oddílu 
pohraniční stráže; Peterka 2001, s. 71). 

Funkce asociační (evokační) odkazuje podle M. Knappové na reálně existující postavy 
či místa (v těchto případech se u literárních titulů funkce asociační často pojí s funkcí cha‐
rakterizační). V rámci titulů se lze často setkat i s odkazem na jiný literární titul (Šiktancův 
Tanec smrti odkazující na stejnojmenné Demlovo dílo; Žáčkova sbírka Tři roky prázdnin), 
případně skutečnosti známé z jiných literárních děl (často pověst, mýtus atd. – Dívčí válka 
J. Kováře, Noemův deník P. Švandy). Zpravidla se jedná o odkazy na díla (respektive posta‐
vy či místa), o nichž autor předpokládá, že jsou čtenářům všeobecně známá, takže pojme‐
nované objekty není nutné detailně představovat  (neznalost daných děl, postav  či míst 
pak  samozřejmě může  recipientovi v krajním případě  i  znemožnit porozumění). Dále  se 
také vyskytují odkazy na známá přísloví, aforismy atp.  (A. Marhoul: Kam  jablko nepadá), 
asociační funkci by tedy splňovaly tituly z Peterkovy kategorie „gnómické“, „metatextové“ 
a „mytizované“. 

Estetickou  funkci,  která  se podle Knappové  (1992,  s. 15)  „realizuje pomocí  formální 
podoby jména, především jeho hláskového skladu, délky, libozvučnosti, navozující příjem‐
né či libé dojmy, které mohou působit i sugestivně“, pro naše potřeby opět poněkud rozší‐
říme. Estetický účinek titulu může vyvolávat  jak  libozvučný hláskový sklad (Vlna za vlnou 
se valí F. X. Svobody), tak i sklad nelibozvučný (Záhřmotí V. Holana), dále např. užití rýmu 
(Frýdův cestopis S pimprlaty do Kalkaty, Šiktancova sbírka pro děti Spadl buben do kedlu‐

                                                              
6 O jménech postav v titulech literárních děl podrobněji referovala Ž. Procházková (2008 i jinde). 
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ben). Estetická funkce sice nebývá u titulů  literárních děl (s výjimkou sbírek poezie) příliš 
častá, důležitou roli však nezřídka hraje u těch titulů, jejichž motivace jinak není jasná.7 

M. Knappová se v souvislosti s estetickou funkcí zmiňuje také o literární komice. Este‐
tický  (respektive komický) účinek  lze však vyvolat kromě  formální podoby  jména  i pros‐
tředky  sémantickými  (evokací  lexikálních  jednotek,  jejichž  význam  působí  ve  spojení 
s pojmenovaným objektem komicky). Není  také výjimečné,  že  se  formální a  sémantické 
prostředky vzájemně kombinují a doplňují. Z tohoto důvodu zařazujeme do této kategorie 
i ty tituly, které plní jistou komickou funkci (Šlo povidlo na vandr J. Vodňanského).  

Ke klasifikaci M. Knappové  je třeba doplnit  ještě  jednu funkci vlastních  jmen, která  je 
podle našeho názoru velmi důležitá nejen u titulů literárních děl, ale i u ostatních literár‐
ních  vlastních  jmen.  Jde  o  funkci  symbolizující,  která  odpovídá  pojetí  „symbolizujícího 
titulu“ u D. Hodrové  (2001, s. 243). Tuto  funkci má titul tehdy, pokud  je s obsahem díla 
spjato např. symbolicky nebo metaforicky (Neffova Třináctá komnata, Březinovy Ruce). Na 
rozdíl od funkce charakterizační zde tedy jde o nepřímý vztah mezi titulem a dílem8. 

Jak z přehledu jednotlivých funkcí vyplývá, nově navržená kategorizace literárních titu‐
lů nespočívá v zařazení konkrétního titulu do určité jedné jediné kategorie, jak tomu zpra‐
vidla bývá u ostatních klasifikací. Vzhledem k tomu, že tituly bývají mnohdy polyfunkční, 
funkční hledisko nám naopak často umožňuje postihnout více aspektů jednotlivých titulů. 
Repertoár funkcí lze rovněž v případě potřeby rozšiřovat o nové kategorie. 
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Classification of the Titles of Literary Works 

The present paper related to the field of literary onomastics concentrates on the literary ti‐
tles (names of literary works) and their classification. Firstly, the possible criteria used for dis‐
tinguishing individual titles are considered, and, secondly, various approaches of literary scien‐
tists dealing with this topic are introduced. 

The main goal of the present paper is a proposal of a classification system of literary titles 
based on the conception of the title as a proper name. Thus, if the title is regarded as a special 
type of a proper name of a  literary work,  it may be possible  to  classify  it  similarly  to other 
literary  proper  names  using  a  method  known  and  widely  used  especially  by  literary 
onomasticians  –  linguists;  literary  scientists,  on  the  other  hand,  quote  it  very  rarely.  This 
classification  is  based  on  the  functional  point  of  view,  i.e.  on  the  specific  functions  of  the 
individual names in the given literary text. 

 




