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1 Úvodná poznámka 

Zámerom príspevku je predstaviť chápanie modelovosti a registrovosti v ono-

mastike prostredníctvom pričlenenia modelovosti k systémovo-lingvistickému in-
terpretovaniu onomastiky a registrovosti ku sociolingvisticko-komunikačnému 
nasadeniu onomastiky. 

 

2 Systémovo-lingvistický prístup k onymii 
2.1 V. Blanár (1976, s. 28) odvodzuje onomastiku od onymického statusu vlast-

ného mena a definuje ju najprv ako náuku o pomenúvaní živých a neživých druho-
vých jednotlivín a o tvorení a fungovaní onymických sústav, neskôr (Blanár, 1983, 
s. 154, 1996, s. 195) ako náuku o formovaní a spoločenskom fungovaní onymic-
kých sústav a o jazykovej stavbe onymických znakov. Predstavené definície majú 
jednak semiotické ukotvenie odkazom na jazykový znak, jednak výrazné systémo-
vé zakontextovanie akceptovaním systémových parametrov.  

2.2 V rámci systémovo-lingvistického prístupu k onymii sa vlastné mená začle-
ňujú do jednotlivých subsystémov onymie so zámerom druhového alebo iného 
usporiadania supersystému oným. Terminológia, ktorá súvisí s uvedeným inter-
pretačným smerovaním onomastiky, je tvorená pomenovaniami: onymický sys-
tém, onymický model, jadro/okraj onymického systému, onymické priestranstvo/ 
onymický priestor, onymické dištinktívne príznaky, topoformant a pod. 

2.3 Onymický model má rámci systémovo-lingvistického prístupu k onymi cen-
trálne postavenie, pretože je jednotkou onymického systému. Modelovanie je 
činnosť, prostredníctvom ktorej vznikajú modely. Modelovosť je vlastnosť ono-



Registre jazyka a jazykovedy 

 
117 

mastiky, ktorá sa potom prejavuje vytváraním modelov a ich skúmaním (klasifiko-
vaním, komparovaním) za účelom modelovaného predstavenia onymie. 

Na základe pojmov model, modelovanie a modelovosť charakterizujeme česko-
slovenskú školu onomastického modelovania, ktorú považujeme za produkt sys-
tematickej výskumnej práce slovenskej a českej onomastiky v 60. a 70. rokoch 20. 
storočia, za výsledok práce generácie/generácií českých a slovenských onomasti-
kov. Pomenovanie školy v kontexte iných výskumov sme predstavili na 18. sloven-
skej onomastickej konferencii v Prešove v roku 2011 (Odaloš, 2012, s. 17). 

2.4 Česko-slovenská škola onomastického modelovania (používame tradičné 
označenie česko-slovenská, príp. československá, vhodné je aj označenia sloven-
sko-česká, pozri Odaloš, 2012, s. 17) 

 
Profilovanie školy 
Škola vychádza z koncepcií teórií vlastných mien V. Blanára a R. Šrámka. V. Bla-

nár (1996, s. 132 – 133, predtým 1972, s. 7 – 50) považuje onymické modely za 
systémotvorné prvky onymickej sústavy. Prvkami onymického systému sú pome-
novacie modely a ich zložky: obsahové, motivačné a slovotvorné modely. R. Šrá-
mek (1999, s. 36 – 37, predtým 1972, 1976) pokladá modely za systémovo, t. j. 
kategoriálne konštitučnú zložku propriálnej sféry jazyka. Modely (vzťaho-
vý/východiskový a slovotvorný/názvotvorný) sú potenciálne obsiahnuté v každom 
propriu a prostredníctvom svojich kvantitatívnych a areálových vlastností majú 
účasť na sformovaní onymických sústav (v rámci daného regiónu, jazyka, sociálnej 
skupiny, určitej časovej vrstvy a pod.). 

V. Blanár modelový prístup rozpracováva na základe modelovania v antropo-
nomastike a R. Šrámek v toponomastike. V. Blanár (1996 s. 168 – 171) obsahový 
model zostavuje na základe najvšeobecnejších čiže základných antroponymických 
príznakov (napr. ženatý muž, vydatá žena, slobodné dieťa, jednotlivec bez vzťahu 
k iným, jednotlivec podľa vzťahu k príbuzným osobám, dedičnosť mena, ustále-
nosť mena a pod.) prostredníctvom symbolov/značiek, napr. Jano Ráztočan K + 
CHP / RM (K – krstné/rodné meno, CHP – individuálna charakteristika podľa pôvo-
du, RM – živé rodinné meno, MD – meno domu, /– funkčný člen použitý ako). 
Predstavený model vytvára štruktúrny celok vzájomne súvisiacich sémantických 
príznakov. Na základe analýzy modelovej stránky živých mien možno charakterizo-
vať antroponymický mikrosystém ako sústavu neúradných mien v jednej obci 
a antroponymický makrosystém ako sústavu živých mien v celom regióne. 
V. Blanár (1976, s. 16 – 17) tiež plánoval porovnávať antroponymické modely slo-
vanských sústav. R. Šrámek (1999, s. 37) vzťah pomenovávateľa k pomenovanému 
objektu vyjadruje všeobecnými sémantickými kategóriami opis, charakteristika, 
okolnosti a privlastnenie. Na základe uvedených obsahovo-sémantických kategó-
rií, ktoré sa dajú pomenovať zámenami kde, kto/čo, aký, čí vymedzuje vzťahové 
modely ojkoným češtiny: I. kde, lokalizujúci (Dubany – ľudia bývajúci tam, kde 
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bol/je dub/dubina), II. kto/čo (Kravary – čím boli/sú obyvatelia, ktorí tu sídlia), III. 
aký/akí, za akých okolností (Bosonohy – posmešné meno pre obyvateľov, ktorí sú 
takí chudobní, že musia chodiť bosí), IV. čí (Myslík – obec osídlil Myslík so svojimi 
ľuďmi, spravidla so svojou rodinou). 

V. Blanár a R. Šrámek chápu model 1. ako systémotvornú jednotku onymického 
systému a 2. ako spôsob zobrazenia (R. Šrámek slovne, V. Blanár symbolmi) uve-
denej abstraktnej jednotky. 

Východiskovým momentom v obidvoch koncepciách je chápanie onyma ako bi-
laterálnej obsahovo-formálnej jednotky a väčší dôraz na obsahovú stránku (obidva 
predstavované termíny obsahový model a vzťahový model zachytávajú práve uve-
denú stránku). V. Blanár spája obsahovú stránku so sémantickými príznakmi 
a R. Šrámek s funkciami. Obidva modelové prístupy sú teda kompatibilné, dokonca 
ich možno spojiť, keď onymum môžeme najprv opísať prostredníctvom sémantic-
kých príznakov, zaznamenať na základe zvolených symbolov a následne ho možno 
typologicky zaradiť do určitej obsahovo-sémantickej modelovej skupiny. Rozvíja-
nie školy (pozri Odaloš, 2013).  

2.5 Modelovosť predstavenej onomastickej školy priniesla na základe modelo-
vania onomastiku dimenzovanú a determinovanú deskripciou, klasifikáciou/ typo-
logizáciou a komparáciou modelov a systémovo-lingvisticky predurčené onomas-
tické výsledky. 

 

3 Sociolingvisticko-komunikačný prístup k onymii  
3.1 V rámci sociolingvisticko-komunikačného prístupu k onymii sa vlastné me-

ná v rámci komunikačnej situácie určitého jednotlivca / kolektívu / spoločenstva 
začleňujú do komunikačných registrov, skúmajú sa v oficiálnej/úradnej a neofi-
ciálnej/neúradnej komunikácii, v spoločenskom kontexte kontaktov jazykov a pod. 
Terminológia, ktorá súvisí s uvedeným smerovaním: onymický register, onymická 
scéna, onymické pole, všeobecná/konkrétna onymická situácia, neúradné/úradné 
systémy mien a pod. 

3.2 Sociolingvisticko-komunikačný prístup k onymii nevyprofiloval výrazne vy-
hranú a komunikačne prepracovanú terminológiu, pretože sa uvedené smerova-
nie v rámci slovenskej a českej onomastiky systematicky nerozpracúva – silnejšie 
je systémovo-lingvistické smerovanie s modelovým aparátom – ide skôr o exkurzy 
do uvedeného chápania, napr. v rámci výskumu prezývok, živých osobných mien, 
neúradných názvov a pod. 

K najvýraznejším termínom v rámci sociolingvisticko-komunikačného prístupu 
k onymii patrí onymická scéna ako súbor formálnych a obsahových variantov 
a synoným používaných v rozličných komunikačných situáciách (rôznych sociál-
nych skupín/spoločnosti, doplnil P. O.) na označenie tohože denotátu (Blanár, 
1994; 1996, s. 26, s. 59), resp. všeobecná onymická situácia ako v priestore a čase 
existujúca koexistencia foriem, variantov vlastného mena alebo viacerých vlast-
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ných mien pri pomenúvaní jedného denotátu v rozličných komunikačných sférach 
(Majtán, 1979, s. 41) a konkrétna komunikačná situácia ako vlastné meno (variant) 
a komunikačná sféra, okolnosti, v ktorých sa používa (Majtán, 1979, s. 41). 

3.3 D. Slančová (1999, s. 93 – 110) predstavila najkompletnejšie chápanie regis-
tra v slovenskej a zahraničnej literatúre. Prvýkrát použil termín register Reid v ro-
ku 1956 (autorka ho cituje podľa E. Andersonovej, 1992) v súvislosti s bilingviz-
mom, keď si uvedomil, že v mnohých jazykových spoločenstvách ľudia používajú 
jazyk x v istých situáciách a jazyk y v iných situáciách. Socioligvistické chápanie 
registra je dvojaké: 1. register ako súbor lexikálnych prostriedkov, spojených s roz-
ličnými profesnými alebo sociálnymi skupinami (Wardhaugh, 1992), napr. slovník 
chirurgov, politikov a pod. a 2. register ako rečová varieta, t. j. nielen súbor lexi-
kálnych prostriedkov, ale aj spôsob ich používania. Pragmatické chápanie registra 
predstavuje register ako schopnosť ľudí naznačovať a meniť svoj postoj ku komu-
nikačnému partnerovi pomocou jazykových prostriedkov, napr. formálny a nefor-
málny register.  

D. Slančová (1999, s. 96) definuje register ako situačne podmienený spôsob ja-
zykového prejavu, spätý s konkrétnym druhom spoločnej činnosti. Register nazna-
čuje charakterizovať v troch rovinách: 1. situačne podľa komunikačnej sféry a so-
ciálneho prostredia, 2. podľa kódu, hovorené/písané registre, 3. na základe súboru 
jazykových prostriedkov, ktoré sa používajú v istých komunikačných situáciách. 

Novšie predstavila problematiku registra komlexne K. Mrázková (2013) v sús-
tave pojmov sociolingvistiky a funkčnej štylistiky. 

3.4 V čom vidíme možnosti využitia termínu register a jeho prínos v rámci so-
ciolingvisticko-komunikačného prístupu k onymii? Prínos môže súvisieť s previa-
zanosťou/súčinnosťou oným/onymie s komunikačnou situáciou a jednotlivcom, 
sociálnou skupinou a celou spoločnosťou. Doterajšie chápanie onymickej scény 
V. Blanárom a všeobecnej/konkrétnej onymickej situácie M. Majtánom sa sústre-
ďuje na všetky podoby jednej onymickej jednotky v komunikácii. Chýba tu pojem 
prepájajúci onymickú jednotku s komunikačnou situáciou v spoločnosti. Postup-
nosť onymická jednotka – onymický register – použitie onymického registra v ko-
munikačnej situácie spoločnosti umožní presnejšie stredové videnie onyma v rámci 
sociolingvisticko-komunikačný prístup k onymii. 

Chápanie onymického registra možno potom predstaviť ako súbor vlastných 
mien, ktorý sa používa v určitej komunikačnej situácii (komunikačných situá-
ciách) v spoločnosti ako prejav komunikačnej potencie jednotlivca, sociálnej 
skupiny či celej spoločnosti. Predstavené chápanie onymického registra nadväzu-
je na sociolingvistické chápanie registra (register ako súbor lexém sociálnej skupi-
ny v komunikácii) i na pragmatické chápanie registra (register ako mentálna 
schopnosť ľudí). V nadväznosti na chápanie onymického modelu, modelovania 
a modelovosti predstavujeme onymický register (v predchádzajúcom odseku), 
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tvorenie onymického registra ako činnosť prejavujúcu sa vytváraním registrov 
a registrovosť ako aspekt onomastiky, ktorý sa realizuje vytváraním registrov. 

Vhodným prostredím na skúmanie registrov v onomastike je buď reálna sku-
točnosť (prostredie, v ktorom žijeme) alebo virtuálna realita (prostredie, ktoré nás 
obklopuje, napr. v krásnej literatúre). 

3.5 Možnosť vytvárania registrov budeme preto demonštrovať na románe 
J. Jesenského Demokrati (1974), ktorý má dva diely. Prvý diel bol publikovaný 
v roku 1934, druhý v roku 1938. 

Pri aplikovaní troch faktorov tvorby/vytvárania registra (jazykového – súbor 
vlastných mien, komunikačného – fungovanie v komunikačnej situácii, mentálne-
ho – prejav komunikačného postoja) a predpokladu, že prozaické dielo predstavu-
je určitú komplexnú, no ireálnu komunikačnú situáciu, ktorú vytvoril autor so zá-
merom predstavenia určitého románového príbehu, konštatujeme, že možno pra-
covať s nasledujúcimi typmi registrov: 1. register celok – časť, 2. register rozprávač 
– postavy, 3. register onymických funkcií, príp. ďalšie typy registrov. Z dôvodu li-
mitovanosti plochy príspevku rozpracujeme len prvý typ registra, ostatné registre 
naznačíme v tézach. 

3.6 Typ registra z pohľadu antinómie celok – časť 
3.6.1 Onymický register celého diela vytvárajú vlastné mená, ktoré sa používa-

jú v komplexe komunikačných situácií na ploche literárneho diela. Do registra 
vlastných mien celého diela započítame nielen každé nové meno (prvýkrát sa vy-
skytujúce), ale aj každé opakovanie už použitého mena (v rovnakom alebo odliš-
nom tvare). 

Z hľadiska priezračnosti je vhodné onymický register celého diela chápať pro-
stredníctvom súčtu kapitol. Onymický register románu Janka Jesenského Demo-
krati je tvorený vlastnými menami, ktoré sa nachádzajú v rámci 49 kapitol (1. diel 
24 kapitol, 2. diel 25. kapitol). Z hľadiska určitého zjednodušenia výpočtov bude-
me pracovať s prvými desiatimi kapitolami prvého dielu, ktoré budú zastupovať 
celý román. 

V rámci onymického registra celého diela sa zameriame na tieto parametre: 
primárny parameter a) počet členov v registri; sekundárne parametre b) priemer-
ný počet členov v registri, c) postavenie kapitoly v románe z hľadiska priemerného 
počtu členov v registri. 

Onymický register diela (z pohľadu sledovaných prvých desiatich kapitol) tvorí 
502 oným (z kapacitných dôvodov onymá nevymenúvame): 1. kapitola 69 oným, 
2. kapitola 24 oným, 3. kapitola 55 oným, 4. kapitola 55 oným, 5. kapitola 97 
oným, 6. kapitola 39 oným, 7. kapitola 31 oným, 8. kapitola 15 oným, 9. kapitola 
58 oným, 10. kapitola 59 oným. Priemerný počet členov v registri na kapitolu je 
50,2 onyma. Z uvedeného parametra vyplýva, že 1., 3., 4., 5. a 9. kapitola mali väč-
ší počet členov v registri a 2., 6., 7., 8. a 10. kapitola mali menší počet členov 
v registri, ako bol priemerný počet členov v registri. Predstavený parameter za-
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trieďuje kapitoly do dvoch skupín: na kapitoly kvantitatívne onymicky dimenzova-
nejšie ako je priemerný počet oným v registri a na kapitoly kvantitatívne onymicky 
poddimenzované, pretože sa v nich nachádza menej oným, ako je priemerný po-
čet oným v registri kapitoly. 

3.6.2 Onymický register 1. časti diela / 2. časti diela, nebudeme registre kon-
kretizovať, lebo sme už pracovali s 10 kapitolami 1. časti diela. 

3.6.3 Onymický register kapitoly tvoria vlastné mená, ktoré sa nachádzajú 
v rámci komunikačnej situácie (komunikačných situácií) na ploche kapitoly. 

V rámci onymického registra kapitoly sa zameriame na nasledujúce parametre: 
a) významnosť člena v onymickom registri, ktorá sa prejavuje vo frekventovanosti 
t. j. v častosti jeho výskytu v registri, b) kontinuitnosť výskytu člena v registroch, 
t. j. či sa nachádza vo všetkých registroch alebo len v jednom registri alebo dvoch 
registroch, c) postavenie člena v registri v zmysle časti, v ktorej sa nachádza (začia-
tok, stred a koniec). 

Parameter významnosti člena v registri, ktorý sa prejavuje v jeho frekventova-
nosti, naznačuje, že najčastejšie sa vyskytujúcim literáronymom bolo antropony-
mum Landík. Literáronymum Landík sa v prvých desiatich kapitolách vyskytlo 151x 
(1. kapitola 15x, 2. 7x, 3. 15x, 4. 8x, 5. 13x, 6. 39x, 7. 9x, 8. 0x, 9. 25x, 10. 20x). 
Frekventované je aj literáronymum Hana, ktoré sa vyskytlo 92x (1. 6x, 2. 7x, 3. 
19x, 4. 6x, 5. 29x, 6. 9x, 7. 5x, 8. 0x, 9. 4x, 10 7x), aj literáronymum Tolkoš, ktorá sa 
v texte nachádzalo 66x (1. 6x, 2. 4x, 3. 10x, 4. 6x, 5. 28x, 6. 6x, 7. 1x, 8. 0x, 9. 3x, 
10. 2x). Zdokumentované frekventované používanie literároným Landík, Hana 
a Tolkoš signalizovalo, že išlo o hlavné postavy, ktoré boli zviazané vzájomnými 
vzťahmi: záujmom komisára okresného úradu Landíka a mäsiara Tolkoša o ku-
chárku Hanu. Všetky tri predstavené literáronymá sa vyskytujú kontinuitne vo 
všetkých registroch s výnimkou registra 8. kapitoly, ktorá predstavuje okresného 
náčelníka Jaroslava Brigantíka, resp. frekventované a kontinuitne sa vyskytujúce 
literáronymá sa nachádzajú vo všetkých častiach registrov (začiatok, stred, ko-
niec). 

Ďalšie literáronymá sú málo frekventované. Literáronymum Zeleň sa vyskytuje 
8x (v 5. a 10. kapitole), literáronymum Maťko 7x (7. a 8. kapitola), literáronymum 
Sakulík 7x (8., 9. a 10. kapitola), literáromum Mery 6x (5. a 6. kapitola) a literáro-
nymum Brigantík 5x (7., 8., 9., 10. kapitola). Malá frekventovanosť literároným 
súvisí s nekontinuitným výskytom v sledovanom výseku diela a súčasne aj v nena-
chádzaní sa vo všetkých častiach registra. 

3.7 Typ registra z hľadiska antinómie rozprávač – postavy 
3.7.1 onymický register pásma rozprávača, 3.7.2. onymický register pásma po-

stáv, 3.7.2.1. onymický register postavy, 3.7.2.2, onymický register hlavnej posta-
vy, 3.7.2.3. onymický register vedľajšej postavy, 3.7.2.4. onymický register určitej 
postavy (ako ona pomenúva), 3.7.2.5. onymický register na pomenúvanie istej 
postavy (na jej označenie). 
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3.8 Typ registra z hľadiska onymických funkcií, t. j. tej-ktorej funkcie, aké ony-
mám zodpovedajú: 3.8.1. identifikačno-diferenciačná funkcia, 3.8.2. temporálno- 
-lokalizačná funkcia, 3.8.3. literárna funkcia (napĺňa sa prostredníctvom satirickej 
funkcie, keď kritizuje fungovanie spoločnosti na základe kritiky konania častí spo-
ločnosti (úradníkov a politikov), čo sa odrazilo aj literáronymách typu Landík, Hrn-
čiarik (prípona -ík vyjadruje prvok spoločnosti), typu Mastný, Škvrnitý (signalizo-
vaná vlastnosť prvku spoločnosti), typu Zajac, Žaluď (zvieracie/prírodné metafo-
rické naznačenie prvku spoločnosti). 

3.9 Prvé dva typy registrov predstavujú viac kvantitatívny prístup k registru na 
základe jeho merania, tretí typ registra má rysy kvalitatívneho prístupu k registru. 
Práca s registrom s konkrétnymi literáronymami napĺňa parolovú stránku registra, 
obsadenie registrov parametrami a parametrizačné činnosti predstavujú langovú 
stránku registra. 

3.10 Registrovosť priniesla na základe vytvárania registrov onomastiku dimen-
zovanú a determinovanú deskripciou, charakterizáciou a typologizáciou registrov 
a sociolingvisticky-komunikačne predurčené výsledky v onomastike. 

 

4 Záverečná poznámka 
Modelový a registrový prístup k onymii vyjadrujú dva rôzne prístupy k onomas-

tickým materiálovým bázam, na základe ktorých sa spresňujú doterajšie onomas-
tické metodologické prístupy s cieľom vytvárania a rozširovania vedeckých po-
znatkov v onomatike. 
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Resumé 
The model and the register in onomastics 

The aim of this paper is to introduce the model and the register in onomastics through 
affiliation of the model to systemically-linguistically interpreted onomastics and the 
register to the sociolinguistical and communication deployment of onomastics. 




