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Rodovou (genderovou) antroponomastikou možno označiť antroponomastický výskum 

a štúdie z pohľadu rodu (genderu). Gender sa používal aj ako sociálna kategória, v anglo‐
americkej lingvistike aj ako gramatická kategória. 

Rodová  (genderová)  lingvistika alebo aj  feministická  lingvistika  je odbor, ktorý  sa  za‐
oberá  jazykom ako spoločenským konštruktom a často sa  spája s liberalizmom, dokonca 
s niečím  patologickým.  V súčasnosti  napr.  jazyk  homosexuálov,  transsexuálov,  v oblasti 
antroponomastiky sa možno stretnúť s tzv. neutrálnym menom. Rodové rozdiely v reči si 
však možno  všímať  aj  z hľadiska  tradičných  hodnôt. Ak  by  sme  vychádzali  zo  židovsko‐
kresťanskej tradície, tak Boh stvoril muža a ženu. Stvoril ich ako rovnocenných partnerov. 

Od konca 60. rokov 20. storočia sa rozlišuje medzi biologickým rodom  (sex) a kultúr‐
nym  rodom  (gender)  (Lexikon  teorie  literatury a kultury, 2006, s. 148). V roku 1968 psy‐
chológ R. Stoller navrhol, aby sa prevzal z gramatiky pojem gender, odlíšil sa od biologic‐
kých znakov  rodu a začali sa ním označovať sociokultúrne  funkcie maskulinity a feminity 
(c. d., s. 263). Rodové štúdie (gender studies) predstavujú nový vedecký prístup, lebo pri‐
chádzajú  s názorom,  že  význam  je  v kultúre  konštituovaný  vždy  v závislosti  na  rodovej 
diferencii. Rod  (gender)  tak nie  je  len ďalším aspektom výskumu, ktorý sa pripojuje k už 
jestvujúcim aspektom, ako je to v ženských štúdiách (women’s studies), ale mohol by byť 
alebo mal by byť základom každého výskumu (c. d., s. 264). Gender (rod) je dôležitou ob‐
lasťou sociolingvistického výskumu. Keď s pojmom „gender“ začali narábať sociálne vedy, 
nastal  aj  v lingvistike  obrat  smerom  k sociolingvistickému  výskumu  rodových  rozdielov 
v reči mužov a žien (Kováčiková, 2008, s. 23). Podľa L. Urbancovej rodové špecifiká komu‐
nikácie  tvoria  súčasť  sociolingvistických výskumov a našli  si miesto aj v našich podmien‐
kach  (porov. Urbancová, 2004,  s. 207). Existujú dva  základné prístupy:  výskum použitia 
jazyka príslušníkmi rodových skupín (pojem genderlekt) a výskum zobrazenia, reflektova‐
nia alebo pozície rodov v jazyku.  

Medzi prúdmi  a smermi  feminizmu  si možno  všimnúť  aj prejavy  zamerané na  vzťah 
ženského a mužského prvku v jazyku, v štýle vyjadrovania (sa) (Hoffmanová, 1997, s. 13). 
V rámci  rodových  štúdií  (gender  studies),  výskumov  zameraných na porovnávaní oboch 
pohlaví a ich prejavov, na ich vzťahy a rozdiely, sa objavuje i termín genderlekt (analogicky 
k dialektu, idiolektu, sociolektu) ako termín pre jazyk, resp. vyjadrovací štýl determinova‐
ný pohlavím (c. d., s. 13). Táto problematika súvisí so psychológiou, ktorá skúma psychose‐
xuálne  rozdiely,  ale  aj  so  sociológiou.  Práce  americkej  lingvistky Deborah  Tannenovej  sa 
metodologicky pohybujú medzi konverzačnou analýzou, sociolingvistikou a etnolingvistikou. 
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Už z detstva, z výchovy v rodine, ale najmä zo skupín vrstovníkov  rovnakého pohlavia sa 
prinášajú odlišné dialogické štýly (konverzačné štýly mužov a žien) (c. d., s. 13 – 14).  

Rodová (genderová) lingvistika podľa K. Zelenkovej (2012) sleduje rozdiely vo vyjadro‐
vaní žien a mužov, všíma si odlišnosti v komunikácii oboch pohlaví a analyzuje, akým spô‐
sobom sú v jazyku zakotvené mužské a ženské roly a aký to má vplyv na roly oboch pohla‐
ví v spoločnosti. Upozorňuje na problematiku nadužívania generického maskulína. 

J.  Valdrová  (2012,  http://www.valdrova.cz/news/19/20/Vyvoj‐genderove‐lingvistiky) 
člení rodový (genderový) výskum v jazykovede na tri fázy: 

70. roky 20. storočia – téza normy a odchýlky, mužský prejav je považovaný za normu; 
80. roky 20. storočia – téza dvoch kultúr, muži a ženy = dve kultúry; 
90.  roky  20.  storočia  –  téza  doing  gender,  pohlavie  je  v jazyku  a reči  konštruované, 

genderové stereotypy sa prenášajú. 
Ako sa reč dieťaťa vždy bude  líšiť od reči dospelého a ako sa reč staršej generácie  líši 

od  jazyka mladšej generácie, tak podľa Ch. Bergmanna (1989, s. 67) existuje reč, v ktorej 
sú rozdiely medzi užívateľmi ženského a mužského pohlavia. Rozdiely možno pozorovať už 
pri osvojovaní  jazyka. Dievčatá napríklad ovládajú gramatiku  lepšie ako chlapci, vyhýbajú 
sa dialektovým  formám, majú  lepšiu slovnú zásobu a sú  jazykovo pohotovejšie. Rozdiely 
medzi pohlaviami sú  i v oblasti používania  jazyka. Ženy hovoria zdvorilejšie a správnejšie, 
vyhýbajú sa hrubostiam a vulgarizmom a apodiktickým súdom (c. d., s. 67 – 68). Muž má 
väčší sklon používať vulgárne výrazy  (Jelínek, 1996, s. 102). Záujem mužov sa sústreďuje 
na vecné  informácie o udalostiach, akciách, činnostiach, ženy zaujímajú hlavne  ľudia,  ich 
kontakty,  vzťahy,  dorozumievanie  (Hoffmanová,  1997,  s.  14).  Explicitnosť  prejavov  je 
u žien vyššia (Jelínek, c. d., 302). V zahraničí (Nový Zéland, USA, Veľká Británia) sa skúmali 
komplimenty. Na Novom Zélande v 51 % prípadov dáva kompliment žena žene, 9 % muž 
mužovi, 21,5 % muž žene a 16,5 % žena mužovi (Holmesová, cit. podľa Kováčiková, 2008). 
Za zdvorilé sa považuje, ak je kompliment prijatý, odmietnutie komplimentu sa chápe ako 
potvrdenie  rovnosti.  Niekoľko  prác  na  tému  rozdielov  v reči  mužov  a žien  vzniklo 
i v slovenskej  lingvistike  (napr.  Škvareninová,  Wachtarczyková,  Urbancová,  Kováčiková 
a ďalšie  autorky).  Azda  najznámejšou  prácou  je  štúdia  Špecifiká  v reči mužov  a žien  od 
Oľgy Škvareninovej  (1996). Autorka v nej okrem  iného dokázala,  že kým muži používajú 
viac  substantíva  (32,3  %  a ženy  len  19,9  %),  ženy  zase  verbá  (27,7  %  oproti  18,2 % 
u mužov). Mohli by sme vysloviť otázku, ako je to s antroponymami (ako súčasti substan‐
tív) u mužov a žien. 

Rozdielne  vyjadrovanie mužov  a žien  nesúvisí  len  so  štylistikou  a hraničnými  jazyko‐
vednými disciplínami. E. Pauliny (1968, s. 21, 1979, s. 71) nás upriamuje na rozdiel vo vý‐
slovnosti  mužov  a žien  v detvianskom  nárečí.  Chlapi  majú  zadnejšiu  výslovnosť  hlásky 
a ako ženy. Od pohlavia závisí dĺžka hlasiviek (ženy majú kratšie a jemnejšie hlasivky). 

Genderlekt  sa  priraďuje  niekedy  k sociolektom  (Hoffmanová,  1997,  s.  141),  pretože 
i príslušníci rôznych pohlaví predstavujú špecifické sociálne skupiny a ich vyjadrovanie sa 
líši.  

Analogicky  k termínom  sociolekt,  genderlekt  a socioonomastika  (resp.  socioantropo‐
nomastika) možno použiť termíny genderonomastika či genderantroponomastika. Gende‐
rantroponamastika by tak označovala oblasť skúmania antroponymie z hľadiska pohlavia 
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(genderu).  Pri  živých menách  sa možno  zamerať  na  oblasť,  ktorá  skúma  problematiku 
vzťahu  živého  mena  a mužského  a ženského  vyjadrovania,  vzťah  výberu  živého  mena 
a pomenovania jednotlivca živým menom mužom a/alebo ženou. Môžeme pozorovať, aké 
pomenovanie  jednotlivcovi  dáva  muž/žena  na  označenie  (identifikáciu,  diferenciáciu) 
jednotlivca  z existujúceho  repertoáru  živých mien  jednotlivca  v obci  (jedna  osoba  býva 
označovaná spravidla väčším počtom živých mien). Pri výskume živých mien sa zatiaľ zis‐
ťovali rozdiely medzi živými menami, ktoré sa používajú na označenie mužov a žien (napr. 
Blanár – Matejčík, 1983).  

Pri  výskume M.  Belákovej  (2008,  s.  101)  bol  pomer  frekvencie  prezývania  učiteľov 
dievčatami a chlapcami  (žiakmi 2.  stupňa ZŠ)  takmer  rovnaký. Výnimku  tvorila  lexikálna 
stránka prezývok. Chlapci využívali viac expresívne a pejoratívne zafarbenie, kým dievčatá 
boli  z tohto  pohľadu  zdržanlivejšie.  Prezývky  z hľadiska  pohlavia  používateľov môžu  byť 
rozdielne. M. Beláková  (2008,  s.  99)  uvádza,  že  v triede,  ktorá  vystupovala  ako  „pevný 
kolektív“,  sa používal jeden druh dievčenskej a jeden druh chlapčenskej prezývky. 

R. Trišč (Krško, 2000, s. 78) zistil, že dievčatá v 6. a 7. ročníku vzhľadom na skorší teles‐
ný vývoj obsadzujú dominantné statusy a udávajú trend v prezývkach triedy. V 8. a 9. roč‐
níku sa situácia mení. 

Pomerne rozmanité prezývky fungujú u žien vo väzenskom prostredí. Poukazuje na to 
materiál  v príspevku  M.  Davida  K mluvě  politických  vězeňkyň  padesátých  let  (1996, 
s. 350). K vytváraniu prezývok viedla skutočnosť, že väzenkyne nepoznali mená dozorcov 
a dozorkýň. 

Pri  cielenom  pozorovaní  používania  živých  mien  a pri  rozhovoroch  s informátormi 
a informátorkami  na  kopaniciach  Starej  Turej  sme  nezistili  výrazné  rozdiely  v používaní 
živých mien. Niektoré informátorky uvádzali, že nepoužívajú hanlivé a zosmiešňujúce pre‐
zývky,  jedna  z informátoriek  uviedla  aj  živé meno  (ženy)  s vulgárnou  antropolexémou. 
Oproti tomu jeden informátor nevedel o živom mene (muža) s vulgárnou antropolexémou 
a z etických  dôvodov  ho  odmietal.  Prezývku  (individuálnu  charakteristiku)  muža 
s vulgárnou antropolexémou v Novej Lhote sme zistili u jedného informátora, ďalší (starší) 
o nej nevedel  a jeho dcéra nám  ju odmietala uviesť.  Po presviedčaní nám  ju prezradila 
s podmienkou, že o nej nebudeme písať. Na základe výskumu možno tvrdiť, že produktív‐
nejší pri  tvorbe  individuálnych charakteristík v skúmaných  lokalitách sú muži.  Individuál‐
nymi charakteristikami sa tiež častejšie pomenúvajú osoby mužského pohlavia. 

Podľa výskumu J. Bauka (2009, s. 149) v okrese Komárno muži dostávajú prezývky čas‐
tejšie než ženy. Z osôb, ktoré sú nositeľmi prezývok, je 86 % mužov a 14 % žien.  

Rozdiel  je  v počte pomenovacích modelov  ženatých mužov  a vydatých  žien. V triede 
vydatých žien býva väčší počet pomenovacích modelov ako v triede ženatých mužov (naše 
zistenia, porov. aj Blanár – Matejčík, 1983, s. 588).  

Počet pomenovacích modelov  v nami  skúmanej oblasti:  Černochov Vrch  – muži: 80, 
ženy: 112; Súš – muži: 59, ženy: 63; Jazviny – muži: 7, ženy: 21; Topolecká – muži: 93, že‐
ny: 97; Paprad – muži: 141, ženy: 206. (V oblasti je aj väčší výskyt osôb ženského pohlavia.) 

I. Valentová  (2009,  s. 111), ktorá používala modifikované modely, uvádza v obci  č. 1 
mužských modelov 319 a ženských 433, v obci č. 2 mužských 102 a ženských 156. 
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Pri  živých  menách,  ktoré  používa  najmladšia  generácia,  je  z genderantroponomas‐
tického hľadiska pozoruhodných niekoľko skutočností.  

1. Na označenie muža a rovnako i ženy staršej generácie (zhodou okolností manželov) 
deti používajú humorné  (možno až zosmiešňujúce) živé mená: Nafukovací balón  (je  tuč‐
ný), Herňa (vymýšľal hry), Vlasťička nalej vodu. U ženy je však použitie uvedeného živého 
mena  nevhodnejšie.  Respondentka  najmladšej  generácie  si  ho  dovolí  použiť  len 
v komunikácii  s kamarátmi.  Neprimerané  veku  je  nielen  použitie  deminutívnej  podoby 
rodného mena  (predovšetkým  bez  apelatívneho  člena,  ktorým  často  býva  apelatívum 
teta), ale najmä použitie prezývkovej časti majúcej (spolu s rodným menom) podobu vety, 
v ktorej je sloveso v tvare rozkazovacieho spôsobu 3. osoby singuláru, teda dieťa žene zo 
staršej generácie ako keby tykalo. 

2. Živé mená vyznačujúce sa často nenáležitou familiárnosťou sú typické len pre ozna‐
čenie  žien:  Vlastula  (na  označenie  ženy  staršej  generácie),  Zdeňa  (na  označenie  ženy 
strednej generácie), Edita  (pre označenie ženy strednej generácie, ktorá  je mladšou ses‐
trou matky jedných detí). 

Ak  sa  sufix  ‐ka  u žien  chápe  ako  spoločensky menej  vhodný  a prednosť majú  sufixy  
‐ova,  ‐ová,  ‐éch/‐ích, u mužov  tento problém nenastáva, muži  sú  väčšinou pomenovaní 
priamo,  vo  vzťahu  k rodine  sa používa  sufix  ‐éch/‐ích, pri pomenovaní prostredníctvom 
ženskej osoby (matky, manželky) sa používa sufix ‐in.   

Lingvistka D. Cameron(ová) (cit. podľa Valdrovej 2012) tvrdí, že ženy sú z hľadiska se‐
xuality  posudzované  prísnejšie  ako muži. V oblasti  Starej  Turej  sme  zachytili  živé mená 
Jačmenka, Medulienka,  ktoré  zvýrazňujú  vlastnosti  pomenovaných  žien  v súvislosti  so 
sexuálnou oblasťou.  

Z hľadiska rodovej (genderovej) asymetrie treba opätovne spomenúť, že prezývky tvo‐
ria častejšie muži a častejšie sú nimi pomenovaní. 

Pri detailnom výskume  živých mien  sa môžeme  stretnúť aj  s jazykovou  či onymickou 
pornografiou,  s   obscénnymi,  dvojzmyselnými menami.  Pohlavným  stykom  býva  v nie‐
ktorých prípadoch motivované živé meno, presnejšie individuálna charakteristika. 

J. Valdrová (http://www.translide.cz/demokratizace) ako príklad jazykovej pornografie 
uvádza masové  vnucovanie  dvojzmyselných  alebo  obscénnych,  často  ženy  (alebo  obe 
pohlavia)  diskriminujúcich  výrokov:  „Udělala  jsem  si  to  sama“  (bilboard  s  reklamou  na 
lepidlo), „Můžeš si ho strčit do... kabelky“ (bilboard s reklamou na časopis), „Chodíte spát 
se  slepicemi?“  (reklama  na  nový  televízny  kanál  s  vyobrazením muža,  ženy  a  sliepok), 
„Jedinečná  kombinace  štěrbin  a otvorů“  (televízna  reklama  na  pánsky  holiaci  strojček), 
titulok článku „Na velikosti záleží“ (úvahy o rozmeroch bytu), heslá typu „Konec vlády růže 
s ptákem“  (bilboard  štvorkoalície  vo  voľbách  2000  v  ČR).  Autorka  pod menom  Tamara 
(http://fs8brezna.ecn.cz/files/PCIII.pdf)  sem  tak  isto  zaraďuje  reklamy  typu  „i muži mají 
své dny“, „je hebký, jemný a táááákhle dlouhý“. Pri živých menách máme prípad dvojzmy‐
selnej  prezývky Malá  pička  (málo  pije),  vyskytujú  sa  individuálne  charakteristiky  Trtko 
(v jednej  lokalite pomenovaný  často hovoril o sexe, v druhej hovoril: Musím si zatrtkať.), 
Pička (pomenovaný hovoril: Nebude pičky, nebudete vy k... j... moje dcéry.). Individuálna 
charakteristika Medulienka označovala radodajnú ženu, ktorú muži vyzliekli a natreli me‐
dom, charakteristika Jačmenka zase ženu, ktorá vykonávala sexuálny akt v poli. 
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Pri antroponomastickej analýze  či hodnotení  z rodového hľadiska možno postupovať 
i podľa jednotlivých funkčných členov. 

Rodné mená v slovenskom kalendári sú mužské a ženské. Mužské sa končia najčastej‐
šie na spoluhlásku, ženské na samohlásku a. Hypokoristické podoby mužských a ženských 
rodných mien sa tvoria rozličnými príponami.  

Na kopaniciach Starej Turej  živé mená  ženatých mužov  sa  tvoria príponami  ‐an,  ‐uš,  
‐oš, ‐uško, ‐ín, ‐ino, ‐o, ‐jo, ‐ko, ‐jko, ‐(c)‐o, ‐(c)‐i, ‐ínko, ‐ik, ‐ík, ‐enko (Tóno, Slávo, Bohuš, 
Bohuško, Brano, Dobro, Dobroš, Drahoš, Fero, Gusto, Gustín, Gustínko, Gustino,  Imriško, 
Ivo,  Ivko,  Ivik,  Jano,  Janko,  Jaro,  Jarko,  Jožo,  Joško,  Julo,  Juro,  Jurenko,  Laci,  Laco,  Lubo, 
Ludvík, Majo, Majko, Maroš, Mišo, Miško, Milanko, Milan, Milo, Miro,  Ondro,  Ondrík, 
Palko, Paľko, Palo, Rado, Rasťík, Rasťo, Rudo, Rutko, Samko, Vendo, Vilo, Vlado, Vlatko, 
Vlasto, Zdeno). 

Živé mená slobodných chlapcov a mužov sa tvoria príponami ‐o, ‐jo, ‐čo, ‐oš, ‐iš, ‐ino,  
‐eno, ‐ko, ‐ín, ‐ínko, ‐enko, ‐ík, ‐íčko, ‐íček, ‐ikino (Adamko, Boris, Brano, Branko, Branenko, 
Dano,  Danko,  Daniš,  Domino,  Edo,  Ferko,  Gustín,  Gustínko,  Ivko,  Ivanko,  Kubo,  Kupko, 
Jakupko, Jano, Janko, Janíčko, Jaro, Jožo, Joško, Jožino, Jurko, Karlíček, Kikino, Lacko, Lubo, 
Ludvík, Lukáško, Lukino, Maco, Majo, Maroš, Martinko, Mišo, Miško, Mišenko, Milanko, 
Miňo, Minčo, Miro, Mirino, Mirko, Ondro, Ondrík, Ondrejko, Palo, Palko, Palino, Peto, Petrík, 
Rasto, Rasťo, Rastík, Rado, Ratko, Rišo, Romanko, Rutko, Samo, Stano, Šimko, Tomáško, 
Tomino, Vilo, Vlado, Vladko, Vladeno, Vlastík, Zdeno). 

Živé mená vydatých žien sa  tvoria príponami  ‐a,  ‐ka,  ‐jka,  ‐ička,  ‐ča,  ‐čka,  ‐ina,  ‐inka,  
‐ika,  ‐iša,  ‐iška,  ‐ena,  ‐enka,  ‐ula,  ‐uša,  ‐čena  (Anenka, Bohuška, Boženka, Boška, Brona, 
Dana,  Danka,  Darinka,  Dita,  Drahuša,  Elenka, Mila, Milka,  Evka,  Evička,  Gabika,  Hela, 
Helenka,  Irenka,  Ivka,  Janka,  Jana,  Jarka,  Jarina,  Jola,  Jolka,  Jolanka,  Jolča,  Jula,  Julka, 
Katka, Kača, Kačka, Kačena, Kristínka, Kveta, Lena, Lida, Luba, Lutka, Macka, Majka, Mari‐
ša, Mariška, Marka, Marena, Marjenka, Martička, Mirka, Ola, Olina, Olinka, Ratka, Róska, 
Stana, Tána, Valika, Vjerka, Vlastička, Zdena, Zlata, Zuska, Žaňa, Žofa). 

Mená slobodných dievčat a žien sa tvoria príponami ‐a, ‐ka, ‐ička, ‐jka, ‐ča, ‐čka, ‐čena, 
‐ina, ‐inka, ‐ika, ‐uška, ‐i (Ala, Alenka, Andrejka, Anička, Anka, Anča, Barborka, Barča, Be‐
atka, Betka, Bohdanka, Danka, Domina, Gaba, Gabika,  Iva,  Ivanka,  Ivka,  Ivuška,  Janka, 
Jarka,  Jola,  Jolča,  Kača,  Kačka,  Kačena,  Katka,  Kristínka,  Lida,  Litka,  Luba,  Luda,  Lucka, 
Macka, Majka, Marianka, Marcelka, Martinka, Martuška, Michala, Mila, Mira, Mirka, 
Miška, Monča, Nikola, Nikolka, Niki, Ola, Olina, Olinka,  Peta,  Rada,  Silva,  Sisa,  Stanka, 
Svetka, Terka, Verona, Vjerka, Viktorka, Zuza, Zuska). 

Priezvisko slobodných dcér sa tvorilo od priezviska otca a priezvisko vydatých žien od 
priezviska manžela prechyľovacou príponou ‐ová. V súvislosti so zachovaním dievčenských 
priezvisk,  príp.  ich  prenosom  na manželov  a deti  a s používaním  ženských  priezvisk  bez 
prechyľovacej prípony ‐ová najmä u Nesloveniek prišlo k istej  liberalizácii. V živom pome‐
novaní  je  u žien  bohatší  inventár  prechyľovacích  prípon  (napr.  ‐ova,  ‐ka,  ‐uľa,  ‐čena 
a pod.).  V živých menách mužov môže mať  funkčný  člen  priezvisko  rôzne  príbuzenské 
motivácie. Žena – matka má pri živom pomenovaní výraznejšie miesto. Často sú prostred‐
níctvom matkinho priezviska,  rodinného mena  či  živého mena matky pomenované deti, 
v niektorých prípadoch priženených mužov sa menom manželky pomenováva i manžel. 
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Rodinné meno sa častejšie dedí po mužovi, otcovi, avšak v oblastiach, kde je previaza‐
né s menom domu a gruntom, sa môže dediť  i po matke. Napr. v Novej Lhote (okres Ho‐
donín, ČR) ak sa muž prižení do domu manželky, deti dedia rodinné meno i po nej. 

Meno domu má na západnom Slovensku podobu plurálu mužského substantíva (napr. 
Valentovom, U Valentov). Meno  rodiny  ako  samostatné pomenovanie  rodiny  sa  tvorí od 
mena mužskej osoby, hlavy rodiny (napr. Valentéch, Valentovci). 

Individuálne charakteristiky dostávajú vo väčšej miere muži než ženy. Súvisia so sociál‐
nym statusom osoby. 

Apelatívny člen v sebe obsahuje poukaz na mužskú alebo ženskú osobu, a to ako pri vy‐
jadrení generačného zaradenia (mladí – mladá, starí – stará...), tak i príbuzenského vzťahu 
(sin – céra, muž – žena...), a rovnako aj pri oslovení a titule (teta – ujo, pán – pani...). 

Výraznejší vplyv žien na pomenovanie možno pozorovať v oblastiach, kde muži opúšťa‐
li  domovy  a  chodili  za  prácou.  Vo  väčšine  prípadov  však  pretrval  patriarchálny  spôsob 
pomenovania. To  je hlavný dôvod väčšieho počtu pomenovacích modelov u žien, keď  je 
žena najčastejšie pomenovaná podľa manžela a podľa otca. 

 
Najfrekventovanejšie modely: 
  ženatí muži vydaté ženy Slobodní 

Černochov Vrch  CHz  P1 K + P1 = RMD 
Súš  K + P = RMD K + RM3 = P K + P1 = RMD 
Topolecká  CHv  K + RM3 = P CHv

Paprad  CHv  P1 K + P1 = RMD  
 
V Moravanoch  nad Váhom  (okres  Piešťany,  západné  Slovensko)  je  v triede  ženatých 

mužov najfrekventovanejší pomenovací model K + P = RMD, v triede vydatých žien model 
K + P3 = RMD a v triede slobodných model K + P1 = RMD. 

Náš príspevok ukázal, že na antroponymiu sa možno pozerať z hľadiska  rodu, pričom 
tento pohľad prináša aj nové zistenia a nové výsledky. Otvára sa ďalší priestor pre výskum 
v onomastike, výskum na pomedzí onomastiky a rodových štúdií. Vyššie sme sa zaoberali 
vzťahom  živých  mien  a rodovej  (antrop)onomastiky,  no  prienik  rodových  štúdií 
a onomastiky ponúka široké pole výskumu, počnúc od vzniku, tvorenia až po fungovanie a 
percepciu oným mužmi a ženami. 
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Vysvetlivky: 
CHz – individuálna charakteristika podľa zamestnania 
CHv – individuálna charakteristika podľa vlastnosti 
K  +  P  =  RMD  –  rodné  (krstné) meno  v hypokoristickej  podobe  a priezvisko  s antropobázou 
zhodnou s menom rodiny a menom domu 
K  +  P1  =  RMD  –  rodné  (krstné)  meno  v hypokoristickej  podobe  a priezvisko  podľa  otca 
s antropobázou zhodnou s menom rodiny a menom domu 
K  +  P3  =  RMD  –  rodné  (krstné) meno  v hypokoristickej  podobe  a priezvisko  podľa manžela 
s antropobázou zhodnou s menom rodiny a menom domu 
K + RM3 = P – rodné (krstné) meno v hypokoristickej podobe a rodinné meno podľa manžela, 
ktoré je antropobázou zhodné s priezviskom 
P1  –  priezvisko  podľa  otca,  ktorého  antropobáza  sa  nevyskytuje  v mene  rodiny  ani  v mene 
domu 
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Living Name and Gender Anthroponomastics 
The  present  paper  discusses  the  relationship  between  unofficial  personal  names  (living 

names)  and  gender  studies.  The  differences  in  the  development  and  functioning  of  pupils' 
nicknames and living names in some selected communities have been observed. The research 
results  indicate  that  individual  characteristics  are more  often  attributed  to  and  formed  by 
men. Names of females, on the other hand, are more variable, there are more naming (con‐
tent) models and more anthropoformants than in male names. In addition, language (onymics) 
pornography can also be encountered. Individual functional members (given name, surname, 
individual  characteristics,  family  name,  name  of  the  house  and  appellative member)  differ 
with regard to their gender. 

 




