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ROD ZVIERACÍCH SUBSTANTÍV V ANGLICKÝCH ROZPRÁVKACH 
PRE DETI 

DANIELA RUJAKOVÁ 

Práca sa zaoberá rodom zvieracích substantív v anglických rozprávkach pre deti. Cieľom 

je zistiť, ako tento kontext rozprávok, ktorý je kombináciou emocionálnych a štylistických 

faktorov, ovplyvňuje rod zvieracích substantív v anglickom jazyku, na ktoré sa v bežných 

prípadoch poukazuje prostriedkami neosobnej referencie. Dá sa predpokladať, že 

v rozprávkach sa vplyvom emocionálnych a štylistických faktorov bude na zvieratá, podobne 

ako je to u osôb, poukazovať najmä osobnými zámenami he alebo she. Zámerom je tiež určiť, 

aké tendencie a princípy prevládajú pri prisudzovaní rodu zvieratám v rozprávkach. 

1. Rod substantív v anglickom jazyku 

Kategória rodu substantív v anglickom jazyku sa na prvý pohľad zdá byť menej 

komplikovanou kategóriou než v mnohých iných európskych jazykoch (napr. slovenčina), kde 

všetky objekty sú mužského, ženského alebo stredného rodu, pričom rozhodujúcim faktorom 

pre prisúdenie konkrétneho rodu nie je vždy mužské alebo ženské pohlavie daných objektov. 

Rod substantív je v týchto jazykoch kategóriou gramatickou, čo znamená, že ide o „[...] 

rozdelenie podstatných mien na základe ich gramatických znakov do troch rodov – mužského, 

ženského a stredného – a ich spojitosť s určitými skloňovacími typmi...“ (Hais, 1978, s. 73). 

Takáto charakteristika však pre substantíva v angličtine neplatí. Huddleston a Pullum (2002) 

uvádzajú, že rod substantív v angličtine sa líši od iných jazykov v stupni gramatikalizácie 

tejto kategórie. V angličtine má svoje miesto tzv. prirodzený rod substantív, ktorý naznačuje 

spojitosť medzi mimojazykovou realitou a touto kategóriou rodu. To znamená, že rod ako 

gramatická kategória v angličtine do veľkej miery odráža pohlavie ako biologickú kategóriu. 

Vo všeobecnosti tu platí, že mužský a ženský rod zodpovedá pohlaviu a zvieratá a neživé veci 

sú za normálnych okolností označované prostriedkami neosobnej referencie. Pre lepšiu 

predstavu vzťahu, ktorý je medzi prirodzenou kategóriou „pohlavie“ (sex) a gramatickou 

kategóriou „rod“ (gender), Quirk (1972) ponúka podobný príklad vzťahu, ktorý je medzi 

skutočnou kategóriou „čas“ (time) a gramatickou kategóriou slovesa „čas“ (tense). 

Kategória rodu v angličtine je úzko spojená s významom slova, je kategóriou 

sémantickou. Rod nie je väčšinou zrejmý z formy podstatného mena a rodové rozdiely sa 

neprejavujú ani v použití členov. V odbornej literatúre sa často názorne uvádza ako príklad 
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podstatné meno „cousin“, ktoré má v anglickom jazyku význam tak mužského rodu 

„bratranec“, ako aj význam ženského rodu „sesternica“. Napriek tomu, do určitej miery 

predsa len existujú spôsoby určovania rodu substantív v angličtine. Je možné rozlíšiť životné 

entity od neživotných, osobné bytosti od neosobných a taktiež rozdiely medzi pohlaviami. 

Rod substantív sa dá jedine zistiť, ak na ne odkazujeme použitím zámen. Citlivé k rodu sú 

zámená 3. osoby singuláru: osobné, privlastňovacie a zvratné. Vzťažné zámená who/which 

odrážajú rozdiely medzi osobnými a neosobnými bytosťami. 

1.1 Rod zvieracích substantív v anglickom jazyku 

Väčšina gramatík venuje len veľmi malú pozornosť kategórii rodu substantív. Ak sa aj 

touto kategóriou zaoberajú, len minimálne sa venujú rodu zvieracích substantív. 

V prípadoch, keď sa zvieratám nevenuje zvláštna pozornosť, alebo keď nie je potrebné 

rozlíšiť rod zvierat, sa na zvieratá odkazuje prostriedkami neosobnej referencie. Toto 

zovšeobecnenie je však priveľmi jednoduché a rod zvieracích substantív je kategória oveľa 

zložitejšia. V súvislosti s nimi môže nastať niekoľko zaujímavých prípadov. Osobná 

referencia sa podľa Duškovej (1988) používa v spojení s domácimi zvieratami, ktoré človeku 

robia spoločnosť, alebo ktoré chová pre nejaký úžitok a taktiež pri zvieratách, ktoré človek 

loví. Hais (1978) uvádza príklady „pes, kôň, kanárik“ ako substantíva mužského rodu 

a „mačka, papagáj, ryba“ ako substantíva ženského rodu. Je potrebné zdôrazniť Duškovej 

(1988) poznámku v súvislosti s používaním osobných zámen he a she v kombinácii so 

zvieracími substantívami, že mužské zámeno he nemusí v týchto prípadoch nevyhnutne 

predstavovať mužské pohlavie a ženské zámeno she ženské pohlavie. Jedno z týchto zámen je 

možné použiť aj vo význame neutrálnom, čo sa reprezentácie pohlavia týka. Zámeno he alebo 

she je vtedy použité v súvislosti s konkrétnym podstatným menom automaticky, „by default“, 

a je teda generickým zámenom. 

Typický jav v anglickom jazyku popisuje Collins Cobuild English Grammar (1990), kde 

sa tvrdí, že väčšina zvieracích substantív môže súčasne označovať zvieratá mužského aj 

ženského rodu: cat (mačka), elephant (slon), horse (kôň), monkey (opica), sheep (ovca). Táto 

myšlienka je rozvádzaná ďalej a dodáva sa, že v niektorých prípadoch je všeobecné 

pomenovanie zvieraťa taktiež konkrétnym pomenovaním pre zviera mužského alebo 

ženského pohlavia. Ako príklad slúži slovo „dog“ (pes), ktoré je jednak všeobecným 

pomenovaním, ktoré v sebe zahŕňa obe pohlavia, no zároveň je konkrétnym pomenovaním 

pre psa mužského pohlavia. Podobne, slovo „duck“ (kačka) je okrem všeobecného 
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pomenovania taktiež konkrétnym pomenovaním pre kačku ženského pohlavia. Oproti tejto 

situácií však existujú prípady, keď je možné rozlíšiť substantíva pomenúvajúce zvieratá 

ženského pohlavia od substantív pomenúvajúcich zvieratá mužského rodu. Hais (1978, s. 74) 

sa zmieňuje o dvoch typoch formálneho rozlišovania rodov. 

Prvý typ zahŕňa v sebe páry, kde oba rody (mužský a ženský) sú vyjadrené rôznymi 

lexikálnymi prostriedkami: bull — cow (býk — krava), stallion – mare (žrebec — kobyla), 

dog – bitch (pes – fena), cock – hen (kohút – sliepka). 

Druhý typ je tvorený pármi, kde substantíva mužského a ženského rodu sa od seba 

odlišujú slovotvornými prostriedkami: 

a, odvodením z rovnakého základu, pomocou prípony –ess: 

lion – lioness (lev – levica), tiger – tigress (tiger – tigrica) 

b, pomocou zložených slov: 

tom-cat — pussy-cat (kocúr – mačka), turkey-cock — turkey-hen (moriak – morka). 

Otázkou rodových tried substantív v angličtine sa zaoberal a najpodrobnejšie ju 

rozpracoval Quirk a kol. (1972). Celkovo rozlišuje 10 rodových tried, pričom zvieratám sú 

venované tri: 

• vyššie zvieratá mužského rodu (bull-býk), na ktoré je možné odkazovať osobným 

zámenom he alebo neosobným zámenom it  

• vyššie zvieratá ženského rodu (cow-krava), na ktoré je možné odkazovať osobným 

zámenom she alebo neosobným zámenom it 

• nižšie zvieratá (ant-mravec), na ktoré je možné odkazovať len neosobným 

zámenom it . 

• Quirk taktiež poznamenáva, že je možné vytvoriť ešte jednu triedu pre zvieracie 

substantíva, pri ktorých sa rod nezdôrazňuje a môžu byť použité na označovanie 

zvierat oboch pohlaví. Pri odkazovaní na takéto substantíva je uprednostňované a ako 

„by default“ častejšie používané osobné zámeno he. 

Hoci obyčajne platí, že voľba zámena je podmienená významom slova, na ktoré má dané 

zámeno odkazovať, je potrebné vziať do úvahy fakt, že v niektorých situáciách je to práve 

lingvistická forma slova, ktorá obmedzí možnosť výberu zámena. Huddleston (2002, s.485) 

uvádza nasledovný prípad: 

a, The dog has lost his / its bone. Pes stratil svoju (osob./neosob.) kosť. (vl. preklad.) 

b, Fido has lost his / *its bone.  Fido stratil svoju (len osob.) kosť. (vl. preklad.) 
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Z uvedeného vyplýva, že hoci “the dog” a “Fido” poukazujú na to isté zviera mužského 

pohlavia, použitie vlastného mena v druhom prípade vylúčilo možnosť použitia neosobného 

privlastňovacieho zámena its, ktoré bolo v prvom prípade ešte k dispozícii. 

1.2 Personifikácia a emócie a ich vplyv na prisúdenie rodu 

Dušková (1988, s. 83) tvrdí: „V zásade platí, že osoby mužského pohlavia sú maskuliná, 

osoby ženského pohlavia sú feminína a neživotné entity a zvieratá sú neutrá. [...] 

K odchýlkam od tejto základnej klasifikácie dochádza vplyvom faktorov štylistických alebo 

expresívnych (emotívnych).“ Jedným z  týchto štylistických faktorov, veľmi často 

využívaným v umeleckej literatúre, je personifikácia. Neživým predmetom a zvieratám, na 

ktoré sa obyčajne poukazuje prostriedkami neosobnej referencie, sú personifikáciou 

prisudzované ľudské vlastnosti a schopnosti. Bolo by preto zvláštne poukazovať na niečo 

alebo na niekoho, kto koná a správa sa ako človek (spieva, rozpráva, varí) neosobným 

zámenom. Vplyvom personifikácie je teda neosobné zámeno it  nahradené osobnými 

zámenami she alebo he. 

Bražéniené používa vo svojej práci „Stylistic usage of gender” (2006) v spojení 

s personifikáciou výrazy ako „neobyčajné“, „netradičné“ a dokonca „nelogické“ použitie 

mužského, ženského a stredného rodu. Na druhej strane, oveľa zaujímavejšie a nápomocné vo 

vzťahu k personifikácii sa zdá byť Duškovej (1988) vysvetlenie personifikácie a rodu. 

Uvádza, že predstava dobrých a príjemných vlastností nachádza svoje miesto v ženskej 

personifikácii (spring-jar, nature-príroda, liberty-sloboda) a predstava záporných vlastností 

vyúsťuje do mužskej personifikácie (death-smrť, despair-zúfalstvo, war-vojna). Táto teória sa 

javí byť relevantná a použiteľná aj pri personifikácii zvierat. 

V niektorých anglických gramatikách je možné nájsť informáciu, že pri prisudzovaní rodu 

zvieratám, emócie, tradície a zvyku zohrávajú dôležitú úlohu. Avšak žiadne bližšie detaily sa 

neuvádzajú. Domáce zvieratá sú kvôli blízkemu vzťahu k majiteľom často spájané 

s osobnými zámenami he alebo she. Swan (1980) prijíma ako dôvod fakt, že majitelia 

prisudzujú týmto zvieratám osobnosť, inteligenciu a pocity. 

1.3 Zvieracie substantíva v rozprávkach 

Rozprávky sú prvou literatúrou detí. Od skorého detstva sú náruživí poslucháči a neskôr 

samy čítajú fascinujúce príbehy. Rozprávky predstavujú pre deti svet, ku ktorému si budujú 
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emocionálny vzťah. Pravidelné čítanie rozprávok je prostriedkom, ktorý pozitívne ovplyvňuje 

osvojovanie si jazyka a pomáha rozvíjať jazykové schopnosti. Deti si postupne uvedomujú 

gramatické vzťahy a princípy, ktoré v jazyku platia. 

Rozprávky pre deti sú jedinečným žánrom, v ktorom sa uskutočňuje kombinácia emócií, 

zvláštnych postojov, záujmov a personifikácie. Je preto určite zaujímavé pozorovať, ako tieto 

faktory ovplyvňujú rod zvierat, ktoré sú veľmi často hlavnými hrdinami. Zvieratá v pozícii 

hrdinov konajú ako ľudské bytosti a často sa ocitnú v situáciách, ktoré pre ne nie sú typické. 

Aj keď nie sú práve v centre pozornosti, objavujú sa po boku hlavných hrdinov a robia im 

spoločnosť. Dá sa preto logicky predpokladať, že autor rozprávky sa snaží vytvoriť blízky 

vzťah k hlavným zvieracím hrdinom a preto bude v spojení so zvieracími substantívami 

úmyselne používať najmä osobné zámená he alebo she, pričom jedno z týchto zámen bude 

vždy použité automaticky. Ktoré to bude, záleží od podstatného mena a od kontextu 

rozprávky. Okrem toho, z pohľadu detí, ktoré zvieratá v rozprávkach vnímajú ako živé 

bytosti, je pri odkazovaní na ne používanie osobných zámen nevyhnutnosťou. 

Dôležitú úlohu pri prisudzovaní rodu zvieratám zohráva aj samotný autor. Je to práve on, 

kto vytvára príbeh a zároveň tvorí hlavných hrdinov, ktorým pripisuje nejaké sociálne roly. 

Autor rozhoduje o vzhľade hrdinov, o ich vlastnostiach a o ich postavení medzi ostatnými 

hrdinami. Prisúdený rod je potom s najväčšou pravdepodobnosťou v súlade s prisúdenou 

rolou. Všetky rozhodnutia, ktoré autor v súvislosti s hlavnými hrdinami urobí, závisia od 

konkrétnej rozprávky, pre ktorú sú hlavní hrdinovia vytvorení. Je rozhodujúce, či konkrétne 

zviera má vystupovať v role matky alebo v role otca. Rod zvieraťa a jeho vlastnosti musia byť 

prispôsobené tejto voľbe. Autor rozprávky má zvyčajne určitú predstavu o príbehu ešte 

predtým, než ho napíše. Zvieracím substantívam je prisúdený rod, ktorý je v harmónii 

s autorovou víziou o rozprávke. Dokázať a zdôvodniť, prečo rôzne zvieracie substantíva majú 

rôzny rod je možné len vtedy, ak sa vezme do úvahy celý kontext rozprávky 

a rozanalyzuje sa. 

2. Analýza korpusu 

Hlavným cieľom analýzy je zistiť princípy a tendencie pri prisudzovaní rodu zvieratám 

v rozprávkach a dokázať tvrdenie, že v rozprávkach sa na zvieratá odkazuje najmä použitím 

osobných zámen he alebo she a že jedno z týchto zámen je vždy použité “by default” v 

závislosti od konkrétneho zvieracieho substantíva. 
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Analýze bolo podrobených 25 rozprávok písaných v angličtine, ktoré boli publikované 

v anglicky hovoriacich krajinách alebo boli nájdené na internetových stránkach venovaných 

anglickým rozprávkam. Kritériá pre voľbu rozprávok sa netýkali obsahu, ale zámerne sa 

vyberali rozprávky, kde boli prítomné zvieracie podstatné mená a aspoň pri jednom z nich 

bolo možné určiť rod. Ako už bolo spomínané, aby sa zistil rod zvierat vystupujúcich 

v rozprávkach, je potrebné sústrediť sa na zámená, ktorými sa na ne odkazuje. Vo forme 

tabuliek sa zaznamenávalo každé jedno zvieracie podstatné meno spolu s príslušnými 

osobnými, privlastňovacími a zvratnými zámenami, ktoré naň odkazovali. 

Ukážka jednej tabuľky: 

wolf / vlk 
 Osobné podmetové  Osobné predmetové  Privlastňovacie  Zvratné  Spolu 

Mužský rod he 28 him 3 his 1   32 

Ženský rod          

Neosobná referencia          

 
V stĺpci vedľa zámena je zaznamenaný počet, koľkokrát sa daný typ zámena objavil ako 

referencia k danému zvieraťu. 

Pri analýze 25 rozprávok bolo urobených 68 tabuliek, čo zodpovedá celkovému počtu 

zvieracích podstatných mien, ktoré sa objavili v týchto rozprávkach a ktorých rod bolo možné 

zistiť. Z toho rôznych zvieracích podstatných mien bolo 53. 

Prehľad všetkých zvieracích substantív z rozprávok 

mužský rod  ženský rod  neosobná referencia 

BABOON   14 
BABY COW (calf)     1 
BABY DONKEY   4 
BABY GOOSE (gosling)     2 
BABY HORSE (foal)      2 
BABY RABBIT       2 
BABY-SHEEP (lamb) 2  55 
BEAR2    22   1 
BEETLE (Betty)      2 
BIRD2     13 
BLACKBIRD   1 
BRACHIOSAURUS        3 
BRONTOSAURUS        2 
CAT       1 
CHIMPANZEE   2 
COCKY-LOCKY 3 
COELOPHYSIS         7 
COW 1 
DIMETRODON2         3 
DINOSAUR         1 
DOG3 117   1 
ELEPHANT   2 
FISH       21 
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FLOUNDER 22 
FOX2     21 
FROG2    31       1 
GIRAFFE      3 
GOOSEY-POOSEY 1 
HENNY-PENNY 4 
HYENA       2 
KANGAROO      13 
LION3    45   10 
MAGPIE      6 
MOA           3 
MOUSE3   6   3 
OWL           1 
PARROT   3 
PIG2    23 
PONY     2 
PTERANODON           3 
PUPPY    1 
RHINOCEROS   7 
SOW        2 
SPARROW   1 
SPIDER2    2   12 
STARLING 
STEGOSAURUS2         2 
THRUSH        1 
THUNDER LIZARD         1 
TURKEY-LURKEY 2 
TURTLE-DOVE          1 
TYRANNOSAURUS REX        3 
WOLF     32 
Total:      431   89   33 

V ľavom stĺpci sú vypísané všetky zvieracie podstatné mená, ktoré sa v rozprávkach 

objavili, horný číselný index pri niektorých podstatných menách uvádza, koľkokrát sa dané 

podstatné meno objavilo v rôznych rozprávkach. Číslo vedľa každého podstatného mena je 

počet všetkých zámen, ktorými sa na konkrétne zvieracie podstatné meno odkazovalo, či ide 

o referencie mužského alebo ženského rodu, alebo o referencie neosobné. Z výsledkov, ktoré 

je možné vidieť vyplýva, že vo veľkej väčšine prípadov bol podstatným menám prisúdený 

mužský rod. 

Pre lepšie vizuálne zobrazenie možno tieto výsledky premietnuť do grafu, v ktorom si 

možno všimnúť percentuálne vyjadrenie. 
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Cieľom analýzy bolo ďalej zistiť okolnosti, ktoré viedli k prisúdeniu daného rodu 

konkrétnym podstatným menám. 

 

Použitie mužského rodu: 

Všeobecný význam Špecifický význam (mužský rod = mužské pohlavie) 

typické podst. meno m. r. rola vlastné meno iné indikácie 181 

 3 90 138 19 (lion, fox) 

 

Použitie ženského rodu: 

Všeobecný význam Špecifický význam (ženský rod = ženské pohlavie) 

typické podst. meno ž. r. rola vlastné meno iné indikácie 22 

 8 58 1 0 

 

Porovnaním tabuliek pre mužský a ženský rod sa dá dospieť k zaujímavým záverom. 

Viditeľný nepomer je v tom, ktoré zámeno je častejšie používané vo všeobecnom význame, 

kde sa pohlavie nevyzdvihuje. Zo všetkých zámen mužského rodu to bolo v 42% (181 z 431 

referencií mužského rodu), kým zo všetkých zámen ženského rodu to bolo len v 24% (22 z 89 

referencií ženského rodu). 

Ďalšie zistenie poukazuje na to, že prisúdenie rodu je podmienené sociálnou rolou pri 

ženskom rode oveľa viditeľnejšie až pri 65% (58 z 89 referencií ženského rodu), kým pri 

mužskom rode len pri 21% (90 z 431 referencií mužského rodu). 

Po podrobnejšej analýze kontextu rozprávok, z čŕt, charakterových vlastností a zo 

správania jednotlivých zvierat v rozprávkach možno usudzovať, že pri zvieratách, kde 

mužský alebo ženský rod nebol určený zodpovedajúcou ženskou alebo mužskou sociálnou 

Percentuálne vyjadrenie počtu referencií 
mužského a ženského rodu a referencií 

neosobných 

78% 

6% 
16% 

mužský 
ženský 
neosobné 
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rolou, prítomnosť typicky mužských vlastností (veľký, silný) v charaktere zvieraťa implikuje 

prisúdenie mužského rodu he a prítomnosť ženských vlastností spôsobí prisúdenie ženského 

rodu she. V rámci neosobnej referencie sa vytvorila neprehliadnuteľná skupina dinosaurov. 

Každý jeden druh bez výnimky bol označený neosobným zámenom, čo môže byť spôsobené 

tým, že dinosaury sú zvieratá z dávnej minulosti, o ktorých ľudia mnoho nevedia, nemajú 

k nim žiadny emocionálny vzťah a stále pre nich predstavujú niečo neznáme. 

Záver 

Výsledky analýzy je možné zhrnúť do nasledovných bodov: 

1. Celkovo je zvieratám častejšie prisúdený mužský rod než ženský a zároveň aj zámeno 

mužského rodu he je častejšie používané ako zámeno použité “by default“ než zámeno 

ženského rodu she. 

2. Ženský rod je vo väčšine prípadov podmienený sociálnou rolou. 

3. Pri bližšie neurčenom pohlaví zvierat, stereotypne alebo typicky mužské vlastnosti 

v charaktere zvieraťa implikujú prisúdenie mužského rodu he a prítomnosť ženských 

vlastností spôsobí prisúdenie ženského rodu she. 

4. Neosobné zámeno it  ako referencia na zvieratá v rozprávkach nie je vylúčené. Jeho 

prítomnosť je však podmienená faktormi ako neemocionálny vzťah alebo neznámo. 

 

Rozprávky sú prvou literatúrou, s ktorou deti prichádzajú do styku, oni formujú ich 

myslenie, hodnoty a pomáhajú im rozvíjať jazykovú stránku. Nezodpovedaná otázka stále je, 

či prisúdenie rodu zvieratám je otázkou zámeru alebo zvyklostí a ako, alebo či vôbec spájanie 

rodov s určitými rolami a vlastnosťami dokáže deti ovplyvniť. 
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