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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce má za cíl studium problematiky oslovování v současné španělštině. 

Zejména jednoho jeho druhu, nominálního oslovování. Ostatní dva druhy, pronominální 

a verbální oslovování, zde budou vysvětleny také, ale nebude na ně kladen takový důraz. 

Praktická část je tvořena případovou studií, kde bude ukázána četnost jednotlivých vybraných 

oslovení v InterCorpu, typy textů, ve kterých se vyskytují, a s ohledem na pouze španělské 

originály budou okomentované časté překlady. 
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Abstract: 

This bachelor thesis focuses on study of issues related to addressing in current Spanish, with 

the emphasis on nominal addressing. Pronominal and verbal addressing that are the two 

remaining types will be here also defined but they were not the priority of this work. 

The practical part of this thesis will consist of case study, where the numerosity of selected 

addresses will be shown in InterCorp, types of text in which they appear and in accordance 

with the fact that the originals are available only in Spanish frequent translations will be 

commented. 
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1 Úvod 

Nejdříve se v této práci bude mluvit obecně o oslovování, k čemu lidem slouží a co nás 

vede k jeho použití. Dále budou oslovení rozřazena do skupin podle toho, jaký je mezi 

mluvčími vztah, jejich vzájemná společenská pozice nebo věk. Problematika oslovování 

v současné španělštině je rozsáhlá, hlavně proto, že se tímto jazykem mluví ve velké části 

světa. 

V praktické části chci zjistit, zda se určitá oslovení objevují v situacích, které budou 

popsány v teoretické části, a jaké jsou jejich překlady do češtiny. Budu pracovat s korpusem 

InterCorp v12 – Spanish s přihlédnutím ke korpusu českému InterCorp v12 – Czech. Zdroji 

této práce jsou převážně cizojazyčná odborná literatura.  
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2 Charakteristika oslovování 

 Způsob, jakým se odkazujeme na druhého, zakládá naše vztahy a my se tím nacházíme 

ve složité síti společenských obrazů, které se mohou vytvořit nebo přetvořit v interakci s 

ostatními. Normy forem oslovování v současné španělštině jsou dynamické a heterogenní, 

protože jsou podrobovány historickými, sociálními, ekonomickými a rodinnými změnami. 

Způsoby oslovování platné v různých sociálních nebo sociokulturních skupinách jasně 

odrážejí síť interakcí, v nichž jsou usazeny. V kombinaci různých systémů oslovování 

(pronominální, verbální a nominální) se kříží vazby rodinné, přátelské nebo společenské.1 

 Vzhledem k tomu, jak široké je území, na kterém se mluví španělským jazykem a k 

sociokulturním a psychosociologickým důsledkům, které stojí za použitím různých forem 

oslovení, je toto téma složité.2 

 Obecně se formy oslovování se projevují použitím pronominálních, verbálních nebo 

nominálních forem a patří do oblasti sociální deixe, neboť odkazují na jazykovou kodifikaci 

sociální identity jednotlivých mluvčí a vztah, který mezi nimi existuje. Podle Iglesiase3 jsou 

formy oslovování příkladem zdvořilosti ze tří hledisek.4 

(1) Zaprvé proto, že z hlediska jazykového systému mají jazyky různé formy oslovování, 

obvykle rozlišené, mezi ty, které naznačují respekt, a ty naznačující důvěrnost. Výběr 

jednoho nebo druhého je znamením toho, jak mluvčí chápe sociální identitu svého 

příjemce s ohledem na jeho vlastní. 

(2) Za druhé, mluvčí uznává existenci společenských norem, které schvalují použití 

různých forem oslovení, podle řady kontextových parametrů. 

(3) Za třetí, výběr formy oslovení může být interakční strategie ke zmírnění nebo 

kompenzaci potenciálně agresivní verbální akce. 

 
1 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 35  
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
2 CARRICABURO, Norma. Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros, S.L., 1997, s. 7. 
ISBN 8476352786. 
3 IGLESIAS, Silvia. Los estudios de la cortesía en el mundo hispánico. Oralia, 2004, s 245-298. 
4 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 62  
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
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2.1 Nominální oslovení 

 Oslovení se používají, ať se jedná o blízký vztah i mimo něj. U nominálního oslovení 

ve španělštině je vidět asymetrie tvořená opozicí jména a určitého titulu. Například křestní 

jméno se používá, pokud jsou si osoby nějak blízké nebo pro vyjádření náklonosti. Tomu 

kontrastuje příjmení, které se užívá odpovídajíc vrstvě společenské či pracovní nebo pokud se 

mluvčí příliš neznají.  V rodině jsou rodiče nebo prarodiče oslovováni titulem jako mamá, 

papá, abuelo a oni naopak oslovují mladší členy rodiny jejich jménem. Stejné je to v 

zaměstnání, lékař oslovuje zdravotní sestru křestním jménem, ta mu ale odpoví titulem, nebo 

když kněze jeho věřící oslovují otče, on je osloví jménem.5 

 Obecnou tendencí u žen je upřednostňovat formu oslovení, která odráží jejich rodinný 

stav; muži dávají přednost použití señor, i když ti mladší se cítí nepříjemně nebo staří, když se 

jsou osloveni señor.6 

2.2 Pronominální oslovení 

 První věc, kterou má odesílatel na mysli, když chce komunikovat s druhým pomocí 

slov je, jaký je mezi nimi druh vztahu, nebo jinak řečeno, jaká je jejich společenská 

vzdálenost a zda se oba cítí společensky na stejné úrovni či nikoliv. Je zřejmé, že naše 

verbální chování není stejné s těmi, které považujeme za nám rovné a s těmi, kteří jsou nám 

třeba nadřazeni. Například zájmeno usted může být ukazatelem sociální vzdálenosti, uznání 

autority našeho partnera, nebo ukazatelem obou zároveň.7 

 Podle Kerbrat-Orecchioniho8 společenská vzdálenosti mezi dvěma nebo či více 

jedinci, závisí na třech faktorech: 

(1) na jejich stupni vzájemného poznání: je zřejmé, že čím vyšší stupeň vzájemného 

poznání, tím menší společenská vzdálenost a naopak 

(2) na povaze jejich společenských vazeb, 

(3) na komunikační situaci: zda se jedná o situaci rodinnou nebo formální. 

 
5 CARRICABURO, Norma. Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros, S.L., 1997,  
s. 51. ISBN 8476352786. 
6 OROZCO, Leonor. NO ME HABLE DE TÚ DESPECTIVO, HÁBLEME DE TÚ CORRECTO. BUTRAGUEÑO, Pedro 
Martín. Líderes lingüísticos: estudios de variación y cambio [online]. Colegio de México, 2006, s. 143 
 [cit. 2020-07-31]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/j.ctv47w546.9.  
7 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002,  
s. 37-38. ISBN 8486408938. 
8 KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. Les interactions verbales. Paris: Armand Colin, 1992, s. 39. 
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 Zájmeno nosotros nebo první osoba množného čísla může mít obecný charakter a 

vytváří odstín neosobnosti. Použití zájmena nosotros namísto yo má dlouhou tradici. Zájmeno 

první osoby jednotného čísla může být zmnoženo v tak zvaném uso mayéstico, používaném 

králi, papeži a vysokými hodnostmi v církvi: „Nos, el rey…“. Mnohem běžnější než plural 

mayéstico je plural de modestia nebo pluralis auctoris, prostředek používaný spisovateli k 

vytvoření dojmu, že mluvčí a čtenáři sdílejí názor.9 

2.3 Verbální oslovení 

 Verbálním oslovením se rozumí použití slovesa v odpovídajícím tvaru vzhledem k 

situaci a použitému oslovení. 

2.4 Tykání, vykání 

 Použití tú a vos nám ve španělštině slouží k vyjádření důvěrnosti, neformálnosti, 

solidarity a duševní přiblížení. Forma usted nám vyjadřuje formalitu nebo moc nad druhým, 

ať už společenskou nebo třeba pracovní. Zároveň se může jednat o vyjádření chvilkového 

psychologického odstupu, vzdálenosti, příkladem je situace, kdy rodič kárá své dítě. 

Nejčastěji je vykání použito jako způsob, který nám ukazuje určitou společenskou vzdálenost. 

Je ovšem potřeba zmínit, že zejména v jižní části Španělska se tvaru usted používá  

k vyjádření důvěry. Tvar ustedes se pojí s druhou osobou množného čísla, a ne třetí, jak je 

tomu zvykem.10 

 Dalším faktorem ovlivňujícím použití té či oné formy je příbuzenský vztah. Vztah 

příbuzenství zahrnuje ve většině případů tykání a to proto, že úroveň vzájemného poznání, 

které sdílíme s rodinným příslušníkem, snižuje společenskou vzdálenost na minimum. V 

mnoha situacích je úroveň poznání, které s příbuzným sdílíme, velmi malá, a přesto je s ním 

zacházeno jako s někým blízkým, i když náš vztah s ním je příležitostný. To proto, že existuje 

něco, co bychom mohli nazvat pocitem klanu nebo skupiny, která spojuje všechny členy 

rodiny a staví je na stejnou úroveň mezi sebou, což se vyjadřuje prostřednictvím použitím tú 

nebo vos.11  

 
9 CARRICABURO, Norma. Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros, S.L., 1997,  
s. 65. ISBN 8476352786. 
10 CARRICABURO, Norma. Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros, S.L., 1997, s. 9. 
ISBN 8476352786 
11 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 40. ISBN 8486408938. 
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 Použitím tykání je naznačena vyšší úroveň důvěrnosti, zatímco vykání ukazuje větší 

sociální vzdálenost. Samozřejmě se lze setkat se situací kdy se jedinci, jejichž úroveň 

vzájemného poznání je vysoká ale vykají si, nebo naopak s lidmi, kteří se neznají a používají 

tú či vos. Je to způsobeno různými faktory, jako je věk, nebo společenská hierarchie. 

Například větší věkový rozdíl mezi mluvčími někdy vede toho mladšího k tomu, aby staršího 

oslovoval s použitím usted a naopak. Toto nesymetrické jednání je ovlivněno určitým 

respektem ke stáří a k tomu co se s ním pojí (jako jsou například životní zkušenosti).  

V interakci se starší osobou je toto zdvořilé jednání vyžadováno.12 Tú je forma, kterou se 

vyjadřuje intimita, láska a něha. To je důvod, proč všechny děti a někdy i dospívající takto 

dospělé oslovují.13 

 V opozici k vykání ze zdvořilosti, která plyne z použití tú, spočívá v jednání s druhým 

jako s přítelem, jako s někým na stejné úrovni. Smaže se tím společenská vzdálenost. Dobrým 

příkladem je, že čím dál častěji se může člověk ocitnout v situaci, kdy je seznámen s někým 

starším, než je on sám, začne ho oslovovat, jak se sluší čili s použitím usted, ale je zastaven a 

vyzván k tykání, například větou: “no me trates de usted que no soy tan viejo”.14 Hlavní 

rysem použití usted je, že je mluvčími používáno vždy v počátku jejich vzájemné interakce. 

Dále se podle komunikační situace a jejich společenské vzdálenosti buď přechází na tykání 

nebo se zůstává u formálního oslovení.15 

 V každém případě nemusí být vnímání emitenta a příjemce o komunikativní situaci, a 

dokonce ani o stupni vzájemného poznání stejné. Takže je možné si tykáním nechtěně 

poškodit svůj společenský obraz a příjemce urazit. Proto je důležité si vymezit hranice 

společenské vzdálenosti, zejména při používání osobních zájmen.16 

 Obecně by se dalo říct, že v hispánském světě existuje rozšířená tendence k vymizení 

zdvořilé formy oslovování (použití usted), která je více omezena a určována faktory, jak jsem 

výše zmínila, jako jsou věk nebo pravidla zdvořilosti komunikační situace nebo společenskou 

 
12 CARRICABURO, Norma. Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros, S.L., 1997, s. 9. 
ISBN 8476352786. 
13 Esbozo de una Nueva Gramática de la lengua española. 1. Madrid: Espasa Calpe, S. A., 1973, s. 343.  
ISBN 134759. 
14 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 44. ISBN 8486408938. 
15 LUIS, José a Blas ARROYO. De nuevo sobre el Poder y la solidaridad. Apuntes para un análisis interactional de 
la alternancia tú/usted. Nueva Revista de Filología Hispánica [online]. 1994, 42(2), 402 [cit. 2020-07-31]. 
Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/40299610. 
16 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 44. ISBN 8486408938. 
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nerovností, zejména pokud jde o mluvčího, který se nachází na nižší pozici než adresát. 

Společenská vzdálenost je ve Španělsku něco flexibilního a je více závislá na mluvčích než na 

samotné situaci. Výrazná tendence k tykání je ve španělské společnosti větší, než je v jiných 

společnostech v našem okolí (například společnosti německé nebo francouzské) a odráží 

preference pro blízkost a rovnostářství.17 

 Tento vkus pro blízkost Španělů, reprezentovaný především upřednostňováním tykání, 

by však neměl být považován za odraz navázání solidárního vztahu. Slovní a mimoslovní 

blízkost (polibky, objetí, dotýkání se ostatních atd.) španělštiny je spíše pouze kompenzace za 

respekt ztracený při snižování společenské vzdálenosti.18 

 
17 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 41. ISBN 8486408938. 
18 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 44. ISBN 8486408938. 
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3 Faktory ovlivňující volbu oslovení 

 Faktory jako prvky, které podmiňují účinné používání jazyka, jsou rozhodující pro 

rozlišování člověka, se kterým konverzujeme: jinak oslovujeme rodinného příslušníka, 

kamaráda, policistu nebo nadřízeného. Odvíjí se to od větší či menší důvěry, která mezi námi 

existuje, na vzájemné znalosti, kontextu, komunikačním záměru a sociálních sítích, které 

charakterizují různé komunity španělských mluvčích.19 

 Lingvistika tradičně považuje lidskou komunikaci za proces, při kterém mluvčí 

(emitor) kóduje své myšlenky pomocí konečného počtu znaků, které se kombinují podle řady 

gramatických pravidel, tedy pomocí kódu sdíleného s příjemcem, jenž také využívá kód, 

kterým ale naopak získává sémantický obsah jazykových znaků, které obdržel od mluvčího, 

stručně řečeno, jako proces kódování a dekódování.20 

 Lidská komunikace má jako svůj hlavní cíl výměnu informací a vztahů mezi 

jednotlivci. Efektivní komunikace, jednání, je produktem společenským, ne pouze 

individuálním. Různé typy oslovení jsou projevem relačních aspektů komunikace, odráží se 

na nich vztahy a souvislosti. Například osobní zájmeno druhé osoby nám automaticky ukáže 

úroveň vztahu existujícího mezi mluvčími. S typy oslovení je to obdobné: každé oslovení nás 

staví do určité úrovně společenské hierarchie.21 

 Víme, že jazykové návyky nutně souvisejí se sociální nebo sociokulturní skupinou, ve 

které se jedinec nachází a s dynamikou vztahů, použitím a kritérii valorizace, které jsou té 

skupině připisovány. Tato valorizace je podstoupena změnám, neboť i normy jejího použití 

jsou dynamické a heterogenní na různých úrovních jazykových systémů a zejména ve 

způsobu, jakým se odkazují na adresáta.22 

 Další tradiční myšlenkou o lidské komunikaci je, že kód sdílený emisorem a 

adresátem se skládá z jazykových znaků, zejména slov, obdařených významem pouze na 

 
19 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 7. ISBN 8486408938. 
20 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 9. ISBN 8486408938. 
21 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 12-13. ISBN 8486408938. 
22 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 36 [cit. 
2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
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základě konvenčnosti jazyka: to znamená, že slovo znamená to, co znamená jen proto, že kód 

přiřazuje této zvukové sekvenci určité sémantické hodnoty.23 

 Nelze studovat jazyk bez studia jeho funkcí. Každý řečový akt se skládá z několika 

činitelů. Těmi hlavními je emisor a adresát, dále zpráva, která je mezi nimi sdílena. Vše se 

odehrává v určitém kontextu. Nedílnou součástí je kód, který mluvčí alespoň z části sdílejí, 

jde například o znalost jazyka a jeho slovní zásoby. A v neposlední řadě musí být mezi 

mluvčími fyzické spojení, aby bylo možné si zprávu předat.24 

 Různé filozofické proudy však zaujaly širší názor, který se domnívá, že kromě toho, že 

jednotlivec kóduje a dekóduje, musí se brát v úvahu soubor dalších faktorů nezávislých na 

kodexu a že lidská komunikace je druhem úmyslného jednání, jehož cílem je vyvolat vliv na 

příjemce. Pravdou je, že nejen že se vyjadřujeme slovy, směřovanými na druhé, význam 

našeho sdělení tvoří ještě další věci. Dobrým důkazem tohoto je, že k dosažení správné 

interpretace se velmi často obracíme k extralingvistickým faktorům přítomným ve sdělení.25 

Význam je spojen s těmito faktory, které si uvědomuje emitent ve chvíli, kdy se rozhoduje, 

jakým způsobem použije jazyk, to znamená, jaká bude struktura sdělení, s přihlédnutím k jeho 

záměru, kdo je adresát a jaká je komunikativní situace, ve které se oba nacházejí. Každé 

oslovení je specifické pro vyjádření určitého vztahu mezi mluvčími, staví je na danou úroveň 

společenské hierarchie.26 

3.1 Zdvořilost 

 Pro užití daného oslovení musíme brát v úvahu řadu extralingvistických faktorů 

sociální povahy. Správné nebo špatné použití oslovení má rozhodující vliv na vztahy s naším 

adresátem, který si o nás vytvoří určitý obraz s ohledem na naši zdvořilost nebo 

nezdvořilost.27 

Zdvořilost je sociální fenomén, který ovlivňuje jak chování lidské, tak také to verbální. 

Verbální zdvořilost má vliv na uspořádání prvků ve sdělení, výběr ze slovní zásoby a intonaci. 

Se zdvořilostí se také pojí pojem zmírnění. Jde o jeden z druhů úpravy řečového aktu. 

 
23 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 10. ISBN 8486408938. 
24 JAKOBSON, Roman. Lingvistika a poetika. 1958, s. 74-105. 
25 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 9. ISBN 8486408938. 
26 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 11. ISBN 8486408938. 
27 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 16-17. ISBN 8486408938. 
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Používá se ke ztlumení toho, co bylo řečeno použitím určité výhružky, jako je například 

stížnost. Snižují se tím negativní účinky, které adresát přijímá.28 

 Formy oslovování jsou základními strategiemi pro udržení nebo posílení našeho 

společenského obrazu. Společenský obraz je sebeobraz, který si každý člen společnosti 

vytvoří a který si chce udržet ve svých kontaktech s jinými lidmi, protože v každé 

společenské situaci může být tento sociální obraz ztracen nebo posílen.29  

3.2 Společenské role 

 Společenské role jsou definovány dříve, než dojde na samotnou komunikaci. Určují 

vztah adresáta vzhledem k mluvčímu a tvoří určitou osu sociálních vztahů, kde určují symetrii 

či asymetrii oněch vztahů.30 

 Symetrické vztahy jsou ty, v nichž existuje nebo je vnímána rovnost se stejnými právy 

mezi mluvčími. Různé typy oslovení jsou prostředkem mluvčích k vyjádření různých postojů 

týkajících se toho, jak si považují jejich vztahu. Prostřednictvím strategického využívání 

těchto typů je dosaženo určitých úrovní vzdálenosti nebo naopak blízkosti mezi mluvčím a 

adresátem. Sociopragmatika se mimo jiné zabývá studiem forem oslovení, vzhledem k roly, 

jakou mají účastníci interakce a komunikační situaci.31 

3.3 Emocionální faktor 

 Emocionální faktor neboli vyjádření náklonnosti, nespokojenosti nebo nesouhlasu 

přímo ovlivňují výběr forem oslovení, zejména těch nominálních ale také pronominálních a 

verbálních.32  

 
28 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 17. ISBN 8486408938. 
29 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 37  
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
30 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 40-42 
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
31 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 43  
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
32 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 48-56 
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
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4 Typologie nominálních oslovení 

4.1 Antroponyma 

4.1.1 Křestní jména 

 Aby bylo možné někoho oslovit křestním jménem, je nutné, aby mluvčí sdíleli alespoň 

minimální vzájemné poznání, jinak by toto oslovení samozřejmě nebylo ani možné. Mluvčí 

musí přinejmenším jméno toho druhého znát.33 

 Pokud jde o komunikační situaci, nejčastěji se jedná o neformální situace, ve 

formálních situacích se ale objevují také. Frekvence použití křestního jména je větší, pokud se 

mluvčí považují za rovnocenné ze společenského hlediska, než když se nepovažují za sobě 

rovné, zejména pokud jsou v jiné věkové skupině. U těch, kteří se považují za společensky 

nerovné, je nejvyšší četnost použití mezi mluvčími, kde emitent může uplatnit svou autoritu 

vzhledem k příjemci, a to buď díky zaměstnanecké hierarchii nebo sociálnímu postavení.34 

DON/DOÑA 

 Oslovení don a doña jsou způsoby, jak oslovit křestním jménem ty, kteří jsou ve 

vyšším společenském postavení. Zejména pokud je emitent podřízený, je použití tohoto 

oslovení jediným způsobem, jak použít křestní jméno. Jinými slovy, je nutné, aby emitent užil 

don či doña, pokud nechce, aby bylo jeho vyjadřování bráno nezdvořile.35 

4.1.2 Příjmení 

 Příjmení je další z forem oslovení, které se používá často. Jedná se o oslovení, u 

kterého obecně platí, že jeho frekvence používání je tím nižší, čím je vzájemné porozumění 

mezi mluvčími větší. Stejně jako v případě křestního jména, je nutná alespoň minimální 

vzájemná znalost tak, aby se dalo použít, nicméně je tato forma častější, pokud je společenská 

vzdálenost střední či nízká. V závislosti na stupni vzdálenosti může být použito tykání nebo 

vykání. V případě tykání je stupeň důvěry přirozeně vyšší než v případě vykání.36 

 
33 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 99. ISBN 8486408938. 
34 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 99-100. ISBN 8486408938. 
35 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 100-101. ISBN 8486408938. 
36 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 101-102. ISBN 8486408938. 
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 Použití příjmení je typické pro vrstevníky ve středním věku, kteří mají střední nebo 

nízký stupeň vzájemných znalostí a navzájem se respektují. Ještě častěji to platí, pokud jsou 

partneři starší. Pokud jsou vrstevníci mladí, použití příjmení není tak časté.37 

 Mezi mluvčími, kteří se cítí společensky na stejné úrovni, ale patří k různým 

generacím, je jejich používání vzácné, protože sám věkový rozdíl dává autoritu staršího. 

Pokud oslovení použije starší člověk k mladšímu představuje to příliš uctivou formu, pokud je 

naopak emitent mladší, jedná se o nezdvořilost. Má-li mladší mluvčí v úmyslu být zdvořilý, 

musí výslovně uznat autoritu, která se pojí s vyšším věkem druhého, a k tomu jen příjmení 

nestačí.38 

 Pokud se mluvčí nacházejí na různých společenských pozicích, používají toto oslovení 

ti, kteří mají vyšší postavení, častěji příjmení a vždy tím vyjadřují zdvořilost. Podřízení 

použijí s příjmením oslovení señor.39 

4.1.3 Přezdívky 

 Aby bylo možné použít přezdívku, je nutné mít vzájemné poznání, v opačném případě 

by její použití bylo vnímáno jako neslušné a urážlivé k adresátovi. Je omezeno na neformální 

komunikační situaci a je nejčastější mezi vrstevníky, ať už se jedná o mladé lidi nebo dospělé. 

V případě, že je mezi mluvčími věkový rozdíl, její použití není příliš žádoucí: převažuje mezi 

staršími lidmi odkazujícími na ty mladší. Mezi mluvčími, kteří si nejsou rovni, je použití 

přezdívky vzácné a je bráno jako nezdvořilé.40  

 Jedná se spíše o expresivní projev, časté je v oslovení. Frekvence jejího používání je 

vyšší v rodině a častěji než ve městě se objevuje na venkově. Přezdívka se může vztahovat jak 

na jedince, tak na každého člena jeho rodiny, v tom případě se často přezdívka dědí z 

generace na generaci. Motivace přezdívek je různorodá a sahá od těch, které odkazují na 

určité zvyky nebo činy prováděné adresátem nebo kterýmkoliv z jeho předků, až po ty, které 

jsou používány z důvodu jeho každodenní činnosti, jeho povahy, ctností nebo slabostí. Dalo 

 
37 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 102. ISBN 8486408938. 
38 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 102-103. ISBN 8486408938. 
39 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 103. ISBN 8486408938. 
40 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 103. ISBN 8486408938. 
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by se říct, že přezdívky jsou spíše srdečné než zraňující. Mnoho ze zraňujících přezdívek 

ztratilo postupem času tuto hodnotu a staly se formou vyjadřující vřelost.41 

4.1.4 Zdrobněliny 

 Jedná se o velmi rozsáhlou skupinu, neboť zahrnuje zkrácené varianty jmen a v menší 

míře přezdívky. Nejčastěji používané přípony jsou: -ito, -ete, -illo, -ín. Jako příklad uveďme 

Pedrito, Pedrín, Gonzalete, Gonzalillo. Pro použití zdrobnělin jako formy oslovování je nutné 

vzájemné poznání. Jejich používání je omezeno na neformální komunikativní situace.42 

 Pokud se jedná o vztah mezi mluvčími, je zřejmé, že jsou užívány, pouze pokud se 

jedná o mluvčí na stejné úrovni, nejlépe stejného věku, případně mluví-li starší člověk k 

člověku mladšímu. Proto je velmi časté užití zdrobnělin rodiči a prarodiči směrem k dětem a 

vnoučatům.43 

„Vamos Pablito, hijo, acábate la sopa.“ 

 Ačkoliv se mohou objevit v jakémkoliv typu mluvního aktu, je jejich použití četnější u 

projevu expresivního, pokud jsou mluvčí dospělí.44 

„¿Cómo estamos, Javierito?“ 

4.2 Jména odrážející příbuzenský vztah 

 Jde o početnou skupinu, do které patří substantiva: padre, madre, papá, mamá, 

hermano/a, abuelo/a, primo/a, tío/a, hijo/a, nieto/a, sobrino/a, cuñado/a, yerno, nuera, 

suegro/a, consuegro/a, esposo/a, marido, mujer, compadre, comadre.45  

4.2.1 PADRE / MADRE / PAPÁ / MAMÁ 

 Obecně ve španělštině dávají děti při oslovování svých rodičů přednost titulům papá a 

mamá. Tyto tvary se střídají s papi, mami, papito, mamita, papaíto o papacito (tatínek, 

maminka) a apokopovanými formami pa a ma. Oslovení padre a madre se ve funkci vokativu 

 
41 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 103-104. ISBN 8486408938. 
42 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 104. ISBN 8486408938. 
43 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 104-105. ISBN 8486408938. 
44 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 105. ISBN 8486408938. 
45 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 105. ISBN 8486408938. 
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přestávají užívat, a pokud jsou použity, tak spíše jen ironicky. Madre se někdy používá bez 

toho, aby existoval příbuzenský vztah. Rodiče pro děti obvykle používají křestní jméno nebo 

přezdívku. Tvary na americkém venkově jsou tata, tatita, taita, mama. V Hispánské Americe 

není obecně madre a padre často používané, neboť tyto termíny mají řadu urážlivých 

konotací, což způsobuje, že je jejich použití nevhodné. Obecně je tedy používáno označení 

papá a mamá.46 

 Z hlediska společenské vzdálenosti jejich použití pochopitelně naznačuje, že se adresát 

s mluvčím znají a existuje mezi nimi vztah. Použití papá a mamá naznačuje kromě 

vzájemného poznání i vysokou míru důvěry mluvčího (emitenta) s adresátem (adresáty). Tyto 

formy oslovení lze ale použít i v případě, že sociální vzdálenost mezi mluvčími je malá nebo 

mezi nimi neexistuje žádný vztah. Jedná se o oslovování mezi věřícími. To reaguje na 

společenský zvyk plynoucí z uznání morální nadřazenosti nebo ve věcech víry.47 

„Papá, dame algo de dinero, que he quedado.“ 

4.2.2 HERMANO / HERMANA 

 Oslovení hermano a hermana jsou zřídka používány mezi těmi, které opravdu pojí 

bratrské/sesterské pouto, upřednostňováno je křestní jméno. Přesto lze oslovení použít i mezi 

lidmi, jejichž společenská vzdálenost je vysoká: jde o použití mezi věřícími stejné víry jako 

způsob, jak se vzájemně označit za členy stejného kolektivu a vyjádřit svůj pocit rovnosti ve 

světle víry, kterou sdílejí.48 

4.2.3 ABUELO / ABUELA 

 Použití těchto forem odhaluje, stejně jako ve všech případech příbuzenství, velkou 

blízkost a náklonnost mezi mluvčími. Mluvčí nicméně projevuje respekt i vůči svému 

adresátu. Jde o přijetí autority adresáta vzhledem k jeho věku a příbuzenství: je to blízký a 

láskyplný způsob prokázání rodinné hierarchie. K nominální formě se připojí pronominální 

 
46 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 106. ISBN 8486408938. 
47 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 106-108. ISBN 8486408938. 
48 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 108-109. ISBN 8486408938. 
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forma usted a k ní odpovídající slovní formy vykání „Abuelo, (usted) tendrá que pasear más.“  

nebo tú a slovní formy tykání „Abuelo, (tú) tienes/tendrías que pasear más.“.49 

 Zdrobněliny těchto tvarů jsou abuelito a abuelita a nejvíce je používají děti, i když 

stejně jako v případě zdrobnělin papá a mamá je mohou starší vnoučata používat k 

intenzivnějšímu projevování náklonnosti nebo zdvořilosti. Pokud se nejedná o rodinné 

příslušníky, není toto oslovení staršími lidmi dobře přijímáno. Ti cítí z tohoto oslovení ztrátu 

respektu.50 

4.2.4 NIETO / NIETA 

 Na rozdíl od předchozího případu se oslovení nieto/nieta jen zřídka využívají k 

odkazování se na vnoučata. Preferovaným oslovením je křestní jméno nebo jeho zdrobnělina, 

zejména v závislosti na věku adresáta, protože zdrobněliny se používají spíše v případě, kdy 

je adresátem dítě nebo mladistvý.51 

4.2.5 HIJO / HIJA 

 Pokud reálně existuje příbuzenský vztah, výrazy hijo a hija jsou rodiči používány 

méně často než křestní jméno, nejde-li o děti. Pokud jsou adresátem děti, dospívající nebo 

mladí dospělí, obvykle se toto oslovení používá při pozdravu nebo pokud jim rodiče chtějí 

sdělit něco, co má pro ně velký význam. Označení hijo/a může použít rodič, když mluví ke 

svému dítěti, ale může být užíváno i kteroukoli jinou osobou, nezávisle na vztahu k dítěti 

nebo jeho rodině jako prostředek k vyjádření náklonnosti.52 

„Cuéntame qué has hecho hoy en el colegio, hijo mío/de mi alma.“ 

 Stejně tak jako když mluvíme o otci a matce, může toto oslovení použít mluvčí, s nímž 

adresát nemá příbuzenský vztah, pokud se jedná o věřícího. Používá se ale také – a mnohem 

častěji – v situaci, kdy neexistuje příbuzenský vztah mezi dospělými, ale existuje vztah 

vysokého vzájemného poznání: kdy jeden přítel chce druhému vyjádřit důvěru nebo 

náklonnost. Častěji je používají ženy při jednání s muži ale i jinými ženami. V případě mužů 

 
49 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 109. ISBN 8486408938. 
50 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 109-110. ISBN 8486408938. 
51 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 111. ISBN 8486408938. 
52 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 111-112. ISBN 8486408938. 
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se toto oslovení používá méně často, a pokud se používá, je to hlavně tehdy, je-li příjemkyní 

žena.53 

4.2.6 PRIMO / PRIMA 

 S oslovením primo a prima se děje něco podobného jako s hermano/hermana; jejich 

použití není časté ve funkci apelativní, u orientace přímo na adresáta, ale velmi časté ve 

funkci designativní, tedy označující.54 

4.2.7 TÍO / TÍA 

 Pokud je vztah příbuzenství skutečný, děje se to, co s oslovením babičky a dědečka. 

Jeho používání reaguje na vzájemné poznání a přijímání autority příbuzenství. Co je však 

odlišuje je to, že zatímco směrem k prarodičům se zřídka používají křestní jména, u strýčka a 

tety je to zcela běžné, zvláště pokud synovci či neteře už nejsou dětmi. Příbuzenské vazby 

jsou méně silné, ale to nemá vliv na to, jak jsou si blízcí. To vede k nižší síle autority a 

následně k snazšímu používání tykání a křestního jména.55 

 Tío/a je také jedno z nejrozšířenějších apelů španělské mládeže v neformálních 

situacích. Je výslovným projevem důvěry vyplývající z pocitu příslušnosti ke stejné skupině 

nebo projevem blízkého vztahu mezi mluvčími.56 

4.2.8 SOBRINO / SOBRINA 

 Jedná se o nominální formu oslovení, která vyžaduje existenci příbuzného vztahu. Je 

jasné, že oba mluvčí se musí znát, i když není nutné, aby toto vzájemné poznání bylo vysoké. 

Neužívá se tak často a důvodem je skutečnost, že mluvčí, který ji používá, je v pozici vyšší 

než adresát. Strýc, z důvodu příbuzenství a věku, může uplatňovat určitou autoritu, což v 

mnoha případech způsobuje, že je oslovení nesymetrické: strýc oslovuje synovce křestním 

jménem, zatímco ten pro něj používá označení tío nebo tío + křestní jméno.57 

 
53 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 112. ISBN 8486408938. 
54 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 113. ISBN 8486408938. 
55 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 113-114. ISBN 8486408938. 
56 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 114. ISBN 8486408938. 
57 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 114-115. ISBN 8486408938. 
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4.2.9 SUEGRO / SUEGRA 

 Suegro a suegra jsou dvě nominální oslovení, která se používají pouze tehdy, pokud 

příbuzenský vztah skutečně existuje. Při oslovení může být použita třetí osoba, což označuje 

určitou vzdálenost mezi zetěm či snachou a tchánem, přičemž použití druhé osoby 

samozřejmě vyjadřují blízkost a pocit rovnosti ze strany emitenta.58 

 Každopádně nejčastější oslovení tchána nebo tchýně je křestní jméno, ve spojení s 

tykáním či vykáním, protože už samotný příbuzenský vztah mluvčí zavazuje k určité 

důvěře.59 

4.2.10 YERNO / YERNA 

 Pokud jde o yerno a yerna, do značné míry je tomu tak jako u suegro a suegra. Použití 

oslovení není příliš časté; nejběžnější je oslovovat tyto příbuzné křestním jménem s použitím 

tykání. Stejně jako v předchozím případě musí existovat příbuzenský vztah, není třeba 

vysokých vzájemných znalostí.60 

4.2.11 CUÑADO / CUÑADA 

 Pro použití je opět nezbytné, aby byl příbuzenský vztah skutečný. Je důležité, aby byla 

mezi mluvčími určitá úroveň důvěry a vzájemného poznání. Použití tohoto oslovení vykazuje 

důvěru a vyjadřuje uznání rovnosti, proto není společenská vzdálenost vysoká. Pokud by si 

komunikační situace vyžadovala formálnější přístup, oslovovalo by se téměř výhradně 

křestním jménem. Zdrobněliny cuñadito/a se nepoužívají často, a pokud ano, jde převážně o 

vyjádření například hněvu.61 

4.2.12 MARIDO / MUJER, ESPOSO / ESPOSA 

 Použití oslovení marido/mujer vyžaduje, aby příbuzenský vztah byl skutečný. 

Příbuzenství však není potřeba, pokud se jedná o vokativní odkaz ženy na jinou ženu. Ne 

vždy se však jedná o formu oslovení, v tomto použití se spíše chová jako interpelace, které 

 
58 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 116. ISBN 8486408938. 
59 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 117. ISBN 8486408938. 
60 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 117-118. ISBN 8486408938. 
61 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 118. ISBN 8486408938. 
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slouží k vyjádření různých náladových stavů mluvčího nebo slouží jako povzbuzující výraz. 

V případě oslovení marido/mujer je nutná neformální a uvolněná komunikační situace.62 

 Zdrobnělina maridito se používá, pokud se chce do konverzace vnést humor, 

náklonnost nebo ironie. Oslovení mujercita není obvyklé a muž by ho použil poté, co by ho 

zdrobnělinou oslovila jeho žena pro zachování konverzačního stylu, který začala.63 

4.2.13 COMPADRE / COMADRE 

 Tato forma oslovení je velmi málo používaná. Původně takto označoval jeden rodič 

svého partnera, který ale nebyl biologickým rodičem jejich dítěte. Slova však prošla však 

sémantickou změnou a dnes se používají hlavně ve venkovských oblastech jižního Španělska 

mezi staršími partnery. Compadre se používá jako oslovení souseda nebo známého v případě, 

že vztah mezi mluvčími trvá už dlouhou dobu.64 

4.3 Jména odrážející věk 

4.3.1 ABUELO / ABUELA 

 Jde o oslovení používané lidmi mladými až ve středním věku vzhledem k osobám 

starším. Oslovováním rodinných příslušníků jsme se zabývali dříve. Oslovení abuelo a abuela 

se může objevit i v prostředí mimo rodinný kruh. Je to situace, kdy mluvčí dělí výrazný 

věkový rozdíl a zároveň ten mladší chce vyjádřit svou náklonnost příjemci.65 

4.3.2 CHAVAL / CHAVALA, CHICO / CHICA, JOVEN, MUCHACHO / MUCACHA 

 Tato oslovení jsou běžně používána lidmi ve středním věku nebo staršími při 

odkazování se na mladší. K jejich použití není potřeba ani existenci vazeb nebo vzájemné 

poznání. Oslovení ukazuje pocit společenské rovnosti emitenta vůči příjemci, ale zároveň 

nadřazenost vůči mluvčímu z důvodu věku. Takto oslovovat se mohou i lidé starší, pokud se 

 
62 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 119-120. ISBN 8486408938. 
63 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 120-121. ISBN 8486408938. 
64 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 121. ISBN 8486408938. 
65 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 122. ISBN 8486408938. 



 

25 
 

vzájemně znají již od dětství. Muchacho/a se od ostatních oslovení z této skupiny liší tím, že 

jeho použití je omezeno na venkov.66 

„¿Tienes hora, chaval?“ 

4.3.3 NIÑO / NIÑA 

 V tomto případě jde o podobnou situaci jako u předchozí skupiny oslovení. Adresát je 

nejčastěji dítě, ale může se jednat i o mladistvého či dokonce dospělého, pokud je mezi 

mluvčími velký věkový rozdíl a emisor považuje příjemce oproti sobě za velmi mladého. 

Může se však toto oslovení objevit i u lidí stejného věku, a to v situaci, kdy en el caso de 

actos asertivos en los que estos suponen un rechazo de los que ha realizado el otro.67 

„Que no, niño, que eso no se puede hacer, ¡te lo digo yo!“ 

 Zároveň může jít o podřazenost, například nadřízený tak může oslovit svého 

zaměstnance.68 

4.3.4 NENO / NENA 

 Nene a nana jsou podstatná jména designativní, označující. Mohou být použity jako 

formy oslovení dospělými k dětem (stejným způsobem jako niño/a) a méně často k 

dospívajícím. Jeho použití je přítomno v nabádavých mluvních aktech „Nene, trae aquí las 

bombillas.“ a aktech expresivních, a to jak ke zdůraznění hrubosti, jako je kritika „¡Nene, me 

tienes contento con los petardos!“ tak k zintenzivnění zdvořilosti, jako je chvála „¡Anda, 

nene, que no te has puesto elegante ni nada!“.69 

 Méně často se nene/a, stejně jako v případě niño/a, pro dospělé mluvčí stejného věku. 

V tomto případě musí být společenská vzdálenost mezi nimi minimální nebo neexistující a 

musí existovat vztah rovnosti. Často se používá v situacích, kdy emitent odmítne postoj nebo 

názor svého partnera.70 

„Que no, nen, que no tienes razón. Anda ya, nene, ¡eso no tel o crees ni tú!“ 

 
66 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 122-123. ISBN 8486408938. 
67 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 124-125. ISBN 8486408938. 
68 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 125. ISBN 8486408938. 
69 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 125. ISBN 8486408938. 
70 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 126. ISBN 8486408938. 
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4.3.5 SEÑOR / SEÑORA 

 Oslovení señor a señora jsou dvě z nejčastějších ve španělštině. Vzájemné poznání je 

nízké nebo žádné neexistuje a společenská vzdálenost je logicky velká. Pro výběr tohoto 

oslovení je důležitější věk. Používají ho například děti vůči pro ně neznámým dospělým.71 

4.4 Jména odrážející rovnost mezi mluvčími 

 V této skupině si představíme oslovení označující rovnost mezi mluvčími, nebereme 

však v potaz vztahy rodinné. Jde o oslovení jako amigo/a, colega, camarada, compañero a 

vecino. Vyžadují alespoň základní vzájemné poznání, závisí na stejné aktivitě mluvčích, 

bydlení ve stejné budově či ulici nebo příslušnost ke stejné společenské vrstvě.72 

4.4.1 AMIGO / AMIGA 

 Oslovení amigo/a, nebo jeho varianta amigo/a mío/a se obvykle používá při 

asertivních a nabádavých činech (zejména při radě) a vyjadřuje zdvořilý záměr emitenta.73 

„Amigo, la vida está llena de sorpresas.“ 

4.4.2 COLEGA, COMPAÑERO / COMPAÑERA 

 Tato oslovení ve většině případů zdůrazňují, že vztah rovnosti má svůj původ v práci, 

partneři vykonávají stejnou funkci ve stejném podniku nebo vykonávají alespoň stejnou 

činnost. Příkladem by mohli být dva vědci, kteří sice pracují v rozdílných institucích, ale 

zabývají se stejným problémem, tématem. V případě oslovení camarada jde o vazbu, 

spojující emitenta a adresáta, členství ve stejné politické straně, unii nebo ideologii.74 

4.5 Jména odrážející nerovnost mezi mluvčími 

 Pokud mluvíme o nerovnosti, oslovení s nimi spojená se dají rozdělit na dvě skupiny. 

V první skupině jsou oslovení, která explicitně nenaznačují nerovnost: caballero, señor/a, 

señorita a buen hombre/buena mujer.75 Ve druhé skupině se jedná o šlechtické tituly a čestná 

 
71 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 126. ISBN 8486408938. 
72 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 149. ISBN 8486408938. 
73 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 149-150. ISBN 8486408938. 
74 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 150. ISBN 8486408938. 
75 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 129. ISBN 8486408938. 
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oslovení. Jde o poměrně široké použití, zde jsou všechna oslovení, která výslovně uznávají 

pozici nadřazenosti, jíž disponuje příjemce ať už dědictvím, jmenováním atd.76 

4.5.1 CABALLERO 

 Caballero je oslovení, které obvykle používají emitenti, jejichž důvěra k příjemci je 

minimální nebo neexistuje a kteří se nacházejí v sociální pozici podřízenosti. Mluvčí, kteří jej 

používají, jsou obvykle lidé, kteří jsou ve službě adresáta ale nejsou jím zaměstnaní. Vrátný 

nebo číšník v hotelu nebo restauraci nebo prodejce obchodu se může obrátit na zákazníka se 

slovy: „¿Puedo atenderle en algo, caballero?“. V případě přímé závislosti na adresátovi je 

nejčastějším oslovením señor nebo señora.77 

4.5.2 SEŇOR / SEŇORA 

 Señor a señora jsou častá oslovení, která odkazují na našeho šéfa nebo obecně na 

osobu, na které závisí náš plat a blahobyt.78 

„Puedo atenderle en algo, señor?“ 

4.5.3 SEŇORITA 

 Señorita se používá ve vztahu sociální nerovnosti k označení dívek, dospívajících 

nebo i žen středního věku za předpokladu, že je emitent starší.79 

4.5.4 BUEN HOMBRE, BUENA MUJER 

 U buen hombre a buena mujer se jedná se o dvě málo používané formy oslovení, 

protože jsou používány mluvčím, který se cítí lepším než příjemce a přinášejí do konverzace 

jakýsi "paternalistický" tón, a v důsledku toho jsou často branné jako hrubé. Nicméně obvykle 

se zdvořilým záměrem.80 

 
76 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
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77 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 130. ISBN 8486408938. 
78 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
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79 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 131-132. ISBN 8486408938. 
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4.5.5 ČESTNÁ OSLOVENÍ 

 Ve Španělsku se ti s ušlechtilým titulem oslovují například duque, barón, majestad, 

excelencia, santidad, el señor conde nebo la señora marquesa. Existují i jiné uctivé způsoby 

jmenování těch, kteří zastávají velmi vysoký politický nebo společenský post. Jedná se o 

ženská jména, před která je dáno přivlastňovací zájmeno vuestra(s), spojená s druhou 

osobou:81 

• Vuestra Majestad je oslovení pro španělské panovníky 

• Vuestra(s) alteza(s) se používá pro krále a jejich potomky, zejména pro prince a velmi 

malé děti 

• Vuestra/su santidad je oslovení papeže 

• Vuestra/su eminencia se používá zejména pro kardinály 

• Vuestra/su excelencia má široké použití pro monarchy, hlavy států, zplnomocněné 

ministry, velvyslance, arcibiskupy atd. 

• Vuestra/señoría označuje šlechtice, kardinály, biskupy a arcibiskupy, soudce nebo 

zákonodárce 

 Zkrácená verze oslovení vuestra excelencia je vuecencia a ze vuestra señoría se stane 

usía.82 

 Dále máme oslovení, která by spíše patřila do skupiny oslovení vyjadřujících profesní 

vztah mezi mluvčími. Jsou ale taková oslovení, která vyjadřují nerovnost, právě z důvodu, že 

vycházejí z profesního vztahu mezi mluvčími a, z povahy věci, vytváří mezi nimi nerovnost a 

staví adresáta do pozice nadřazené mluvčímu. Těchto oslovení je mnoho, příkladem jsou 

director, doctor, entrenador, padre/madre, general, jefe, maestro, ministro, presidente, 

profesor nebo rector.83 

 
81 CARRICABURO, Norma. Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros, S.L., 1997,  
s. 62. ISBN 8476352786. 
82 CARRICABURO, Norma. Las fórmulas de tratamiento en el español actual. Madrid: Arco Libros, S.L., 1997,  
s. 62. ISBN 8476352786. 
83 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 135-136. ISBN 8486408938. 
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4.5.6 DIRECTOR, JEFE, PRESIDENTE 

 Tato oslovení označují osoby v pozici spojené s určitou mocí nad společností nebo 

organizací. Slovům directo a presidente může předcházet señor, čímž se ještě zintenzivní 

podřízenost mluvčího vzhledem k adresátovi. V případě jefe toto není možné.84 

4.5.7 RECTOR 

 Rector je oslovení ze skupiny, která je tvořena funkcemi v akademickém prostředí. Jde 

o oslovení jako decano, director, subdirector, vicedecano či vicerector. Každé oslovení 

zároveň která označují přesně funkci, kterou daná profese vykonává. Je běžné předsadit slovo 

señor. Vzhledem k tomu, že pro emisora použití tohoto oslovení znamená vyjádření 

subordinace vzhledem k adresátovi, je jasné, že společenská vzdálenost musí být vysoká a 

důvěra nepatrná nebo neexistující.85 

„Señor Rector, ya he enviado las cartas que me pidió.“ 

4.6 Jména odrážející profesní vztah 

 Použití těchto forem oslovení naznačuje, že mezi emitentem a příjemcem neexistuje 

žádný předchozí vztah. Oslovení, která se používají v těchto situacích jsou ze své podstaty 

označením činnosti jednotlivce. Jejich použití ve Španělsku je však značně omezeno. 

Oslovení neznámé osoby se spíše realizuje pronominální formou nebo formou nominální jako 

señor/a.86 

 U profesí, které mohou být použity jako oslovení platí, že jde o službu druhým a 

emisor je jistým způsobem závislý na nějakém výsledku. Pro lepší pochopení uvádím příklad; 

slova albañil, carpintero nebo escritor mají význam, který se odvolává pouze na činnost, 

kterou provozují ale u oslovení taxista nebo entrenador ve svém významu zahrnují i jiné 

osoby.87 

 V rámci této skupiny se jedná o oslovení jako cajero/a, camarero/a, certero/a, 

conductor/a, chófer, dependiente/a, doctor, enfermera, hermana, taxista. Jak bylo řečeno 

výše, ve významu oslovení jsou zahrnutí další lidé. Pokud mají mluvčí střední nebo vysoký 
 

84 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 137. ISBN 8486408938. 
85 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 142. ISBN 8486408938. 
86 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 143-144. ISBN 8486408938. 
87 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 144. ISBN 8486408938. 
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stupeň vzájemného poznání, existuje mezi nimi důvěra a považují se za společensky 

rovnoprávné, je možné využít jakékoli povolání jako vřelou, pozitivní formu oslovení.88 

„¡Eh, pescadero, qué tal te va!“   

 
88 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 144-146. ISBN 8486408938. 
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5 Emocionální faktor 

 V této skupině se budeme zabývat formami oslovení, které mají za cíl zdůraznit 

pozitivní psychologický postoj emitenta vůči adresátovi. Je zřejmé, že k možnosti použití 

těchto forem je zapotřebí vysoké úrovně vzájemného poznání znalostí mezi mluvčími a také 

důvěry, což je často doprovázeno pevným přátelstvím nebo vztahem rodinným. 

Komunikativní situace je neformální. Náklonost má široký repertoár vyjádření. Ať už jsou to 

sympatie, nesouhlas nebo ironie, jedná se o různé způsoby, jak vyjádřit emocionální 

pragmatický obsah.89 

5.1 Vyjádření náklonosti 

 Každá jazyková forma má vnitřní hodnotu buď zdvořilou nebo nezdvořilou. Pokud se 

jedná o muže, náklonost je mezi nimi spíše než přímo láskyplným oslovením vyjadřována 

skrze nominální oslovení střetu, ale samozřejmě s pozitivním významem. Zároveň je-li 

adresátem dítě, jsou použita specifická oslovení.90 

 V této velmi velké skupině nominálních oslovení, ve kterých převládá výraz 

náklonnosti, bychom mohli nejprve rozlišit ta, která se používají mezi partnery, lidmi tvořící 

milostný pár. Mezi nimi je nejčastěji používané křestní jméno. Jiná konkrétnější oslovení jsou 

cariño, cielo, corazón, rey/reina, tesoro, vida, atd.91 

 Jsou to podstatná jména, jejichž význam označuje fakt, že lidé mají pozitivní vlastnosti 

(cariño je jedním z ušlechtilých pocitů lidské bytosti; cielo je místem, kde náboženství a 

mytologie umisťují mocné bytosti, jako jsou bohové, andělé nebo svatí; corazón je jedním z 

nejdůležitějších orgánů těla a místo, ze kterého pochází dobré pocity; el rey a la reina jsou 

hlavními postavami státu/království; tesoro je něco, co je považováno za velmi cenné; vida je 

síla, která umožňuje činnost. Kromě toho se k nim může připojit přivlastňovací zájmeno ať už 

v post či antepozici. Mezi další oslovení tohoto druhu patří diablillo, fierecilla, guapo/a nebo 

feo/a.92 

„Hola, feo, ¿qué tal se ha dado el día?“ 

 
89 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 151-152. ISBN 8486408938. 
90 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 151-153. ISBN 8486408938. 
91 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 165. ISBN 8486408938. 
92 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 165-166. ISBN 8486408938. 
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 V zásadě lze jakékoli přídavné jméno nebo podstatné jméno, i když je jeho význam 

pejorativní, použít k vyjádření náklonnosti, za předpokladu, že intonace označuje pozitivní 

psychologický postoj. Zejména je to v případě, kdy jsou tato přídavná jména zdrobnělinami 

nebo je k nim připojeno přivlastňovací zájmeno mío/a. To platí také pro oslovení, pro která se 

používají přídavná jména, která zdůrazňují obvykle fyzickou charakteristiku adresáta, jako je 

flaco/a, gordo/a, nebo moreno/a.93 

„¡Ya estoy en casa, gordito!“ 

 Dále máme oslovení, která se užívají výhradně pokud je adresátem dítě. Mezi ně patří 

samozřejmě oslovení niño/a, criatura, enano, diablillo, trasto nebo pequeño/a.  Některá z 

oslovení jsou ze zvířecí říše, jako například renacuajo, lagartija, bicho.94 

„¡Anda, bicho, acábate la cena!“ 

5.2 Vyjádření důvěry 

5.2.1 SPROSTÁ SLOVA 

 Stejně jako téměř všechny lexémy a výrazy, jejichž významy jsou urážlivé, potupné a 

obscénní povahy (běžně známý jako tacos) si musí být emitent jistý, že je adresát přijme jako 

způsob vyjádření důvěry, kterou s ním mluvčí má a důvěra musí být vnímána jako vzájemná, 

jinak by prohlášení, ve kterém bylo taco použito, mělo hrubý účinek. Mezi tato oslovení patří 

cabrón, cabronazo, capullo, gilipollas nebo maricón.95 

 Tacos používané jako forma oslovení je ve Španělsku je častým prostředkem ve všech 

sociálních vrstvách a je používán různými věkovými skupinami. Nedoporučují se ale 

používat, pokud je adresátem cizinec.96 

5.2.2 GUAPO / GUAPA, BONITO / BONITA, HIJO / HIJA 

 Oslovení guapo/a bonito/a, nebo hijo/a mají vokativní funkci a jsou používané téměř 

výhradně ženami ve sděleních informativního typu, tedy ve sděleních, které mají za cíl přenos 

informací, a ne udržení, zlepšení či zhoršení vztahu mezi mluvčími.97 

 
93 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 166. ISBN 8486408938. 
94 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 167-169. ISBN 8486408938. 
95 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 154. ISBN 8486408938. 
96 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 155-156. ISBN 8486408938. 
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„¡Guapo, a la vecina den quinto le ha tocada la lotería!“ 

5.2.3 MACHO / MACHA 

 Označení macho a její oblíbená adaptace macha (výhradně při komunikaci pouze žen) 

má stejné použití jako tío a tía.98 

5.3 Vyjádření sympatií 

 Oslovení don/dona se používá v kombinaci s křestním jménem s mluvčími, se kterými 

sdílíme vysokou úroveň důvěry. Může se jednat o pozdrav mezi známými nebo přáteli, kteří 

se delší dobu neviděli; „¿Que tal, don Antonio? ¿Cuanto tiempo?“, nebo o zmírnění sdělení; 

„Dona María, déjeme mil pesetas para ir a tomar algo.“. Zároveň lexémy jako animal, 

bestia, bobo, burro, canalla, jodío/a, lagartón/a, melón, pícaro, pillo, tonto/a, nebo zorro 

mohou být použity se zdvořilým úmyslem.99 

 Oslovení patřící mezi označení zvířat, s výjimkou zorro a lagartón/a, neztrácejí při 

použití svou sémantickou hodnotu, což je důvod, proč nejsou používány jako zdvořilá forma 

oslovení, stále v nich zůstává urážlivý nádech. Může jít také o zmírnění sdělení, které by jinak 

mohlo být bráno adresátem záporně; „Que ese coche cuesta seis millones, animal. ¡Lo que yo 

te diga!“, či o nabádání; „¡Anda, merluzo, sigue estudiando un rato más!“100 

5.3.1 BOBO / BOBA, TÍO / TÍA TONTO / TONTA 

 Bobo/a, tío/a tonto/a a varianta tío/a bobo/a se používají mezi mluvčími, kteří nejsou 

partnery a mají za cíl vyjádřit sympatie převážně v povzbuzujících mluvních aktech a 

radách.101 

„Vamos, títo tonto, pasa, que te vas a quedar helado en la calle.“ 

„Esta es la oportunidad perfecta para hablar noc ella, tonto.“ 

 
97 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 156-157. ISBN 8486408938. 
98 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 157. ISBN 8486408938. 
99 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 158-160. ISBN 8486408938. 
100 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 160-161. ISBN 8486408938. 
101 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 162. ISBN 8486408938. 
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5.3.2 ZORRO, LAGARTÓN / LAGARTONA 

 Případ výrazů zorro, lagartón/lagartona se liší tím, že mají vychytralý, mazaný 

význam. Používá se jako zdvořilé oslovení v pozdravu nebo jako kompliment.102 

„¿Qué tal estás, zorro?“ 

„¡Vaya un éxito que tuviste noc Luis, lagartona!“ 

5.3.3 CANALLA, GRANUJA, JODÍO / JODÍA, LADRÓN 

 Canalla, granuje, jodío/a, ladrón, pícaro, pillo, puňetero/a a sinvergüenza se chovají 

jako tacos a jejich význam se liší od situace, leckdy hraničí s urážkou. Zajímavostí je, že 

oslovení canalla a sinvergüenza jsou převážně používány ženami k oslovení mužů.103 

5.4 Vyjádření nesouhlasu 

 Co se týká nominálního oslovení v situacích verbálního konfliktu zesíleného o urážku, 

jasně vyjadřují hodnoty méně prestižní společensko-kulturní skupiny. Verbální konflikt, který 

doprovází nebo předchází samotnému konfliktu fyzickému obsahuje výrazy, které pocházejí 

například ze sexuální sféry a daný konflikt zesilují.104 

 Příkladem jsou výrazy vztahující se k rozdílným ideologiím, nízké vzdělanosti či k 

sexualitě: maricón, puta, hijo de puta, concha de tu madre, nebo la reputísima madre que te 

parió.105 

 Z emocionálního hlediska je vidět, jak je konfrontace nebo neshoda důležitým 

pragmatickým faktorem pro strategický výběr formy oslovení a jak jsou spojeny se 

společenskými rolemi a vzdálenostmi. Přímá konfrontace však není jediným způsobem, jak 

vyjádřit nesouhlas.106 

 
102 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 162-163. ISBN 8486408938. 
103 CARRASCO SANTANA, Antonio. Los tratamientos en español. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 2002, 
s. 164. ISBN 8486408938. 
104 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 50  
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
105 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 51  
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
106 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 66  
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
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5.4.1 Ironický nesouhlas 

 Aby nedošlo k verbální konfrontaci může se sdělení zmírnit použitím ironie. Ironické 

vyjádření je to, které musí být interpretováno pragmaticky naopak, než je řečeno. Zdrobněliny 

nominální formy oslovení, v případě konfliktu, jsou také známky ironie, protože nemají 

vyjádřit afekt, ale spíše jsou to provokace.107   

 
107 REBOLLO COUTO, Leticia. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico [online]. 2005, s. 56  
[cit. 2020-07-31]. Dostupné z: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf 
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6 Případová studie  

Uvedu zde vybraná oslovení v pořadí jako jsou popsána v teoretické části. U každého 

výrazu bude vždy uvedeno počet jeho výskytů v InterCorpu108, typy textů, ve kterých se výraz 

objevuje, jeho nejčastější překlady v Trequ109 a překlady, které jsem našla v pouze 

španělských originálech. Okomentované budou zajímavosti ve výskytu výrazu, překladu nebo 

jeho četnosti. 

HIJO/A 

V Trequ jsou překladem slova syn, dítě, dcera nebo chlapec.  

Varianty hledaného výrazu HIJO Počet výskytů 

Hijo 33 773 

Hijos 14 547 

Hija 14 219 

Hiijas 1 548 

Hijita 364 

Hijito 321 

 

 
108 https://kontext.korpus.cz/first_form?corpname=intercorp_v12_es&usesubcorp= 
109 https://treq.korpus.cz/ 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 43 629 

Fikce 17 755 

Žurnalistické záznamy – komentáře  1 368 

Diskuze 1 335 

Právní texty 471 

Žurnalistické záznamy – zprávy  140 
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S přihlédnutím ke španělským originálům jsou k nalezení překlady synek, miláček, 

dcera, mladý muž a holčička. Zajímavé bylo, že se objevoval i překlad křestní jméno jako 

například Nicolas. 

COMPADRE 

Toto oslovení se v InterCorpu vyskytuje častěji než ženská varianta comadre 

s nejčastějším překladem kumpán, kamarád, společník a přítel. S překladem kmotr se ve 

španělských originálech nesetkáme. V Trequ jsou všechny jmenované překlady. 

Varianty hledaného výrazu COMPADRE Počet výskytů 

Compadre 483 

Compadres 74 

 

 

 

COMADRE 

Slovo comadre se v InterCorpu nevyskytlo často. Jak jsem uvedla v teoretické části se 

toto oslovení už v dnešní španělštině moc nepoužívá. V Trequ se můžeme setkat s překlady 

jako komtra nebo bába. 

Drama 30 

Poezie 7 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Fikce 357 

Titulky 194 

Žurnalistické záznamy – komentáře  3 

Drama  2 
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Varianty hledaného výrazu COMADRE Počet výskytů 

Comadre 40 

Comadres 36 

 

 

 

S přihlédnutím k originálním španělským textům jsou nejčastějšími překlady slova 

kmotra, paní kmotra nebo ženská. 

MUCHACHO 

Výraz muchacho se v mužské variantě vyskytuje téměř dvakrát více než ve variantě 

ženské. V Trequ se můžeme setkat s překlady chlapec, dívka, kluk a hoch, což se neliší od 

překladů ze španělských originálů.  

Varianty hledaného výrazu 

MUCHACHO 

Počet výskytů 

Muchacho 9 488 

Muchachos  7 799 

Muchacha 4 592 

Muchachas  1 280 

Muchachita  194 

Muchachito  187 

 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Fikce 72 

Titulky 4 
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NENE/ NENA 

V Trequ se dají nalézt překlady jako zlato, kotě a bejby/baby. 

Varianty hledaného výrazu NENE Počet výskytů 

Nena 3 645 

Nene 883 

Nenas 171 

Nenes 53 

Nenito 4 

 

 

 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 13 723 

Fikce 9 787 

Žurnalistické záznamy – komentáře  40 

Drama 37 

Diskuze  15 

Právní texty 3 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 4 454 

Fikce 30 

Drama 1 
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Překlady ve španělských originálech jsou podle mě vice láskyplné než překlady v 

Trequ, jsou jimi slova holčička, chlapeček a děťátko. 

AMIGO 

S přihlédnutím ke 61 tisícům výskytů výrazu amigo v InterCorpu je více než polovina 

z toho v mužském rodě. Nejčastějšími překlady v Trequ jsou přítel, kámoš nebo přítelkyně, s 

tím ,že se ženská varianta objevuje méně často. 

 

Varianty hledaného výrazu AMIGO Počet výskytů 

Amigo 31 526 

Amigos 21 307 

Amiga 6 203 

Amigas 1 885 

Amiguitos 103 

Amiguitas 46 

 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 45 007 

Fikce 14 106 

Diskuze 989 

Žurnalistické záznamy – komentáře  768 

Žurnalistické záznamy – zprávy 49 

Drama 41 

Právní texty 9 

Poezie 2 
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Ve španělských originálech se nachází pouze překlady přítel a přítelkyně 

COLEGA 

Varianty hledaného výrazu COLEGA Počet výskytů 

Colegas 4 790 

Colega 3 682 

 

 

 

Ve španělských originálech se setkáme s překladem partner, kolega, spolužák ale také 

kamarád. Nesetkáme se příliš s překladem v ženském rodě jako kolegyně. V Trequ je kromě 

očekávaného překladu kolega i méně očekávaný poslanec. 

CABALLERO 

Překlady v Trequ jsou pán, gentleman a rytíř. Ve španělských originálech jsem se 

setkala pouze s překladem pan. 

Varianty hledaného výrazu Počet výskytů 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Diskuze 5 235 

Titulky 1 686 

Fikce 1 090 

Žurnalistické záznamy – komentáře  354 

Žurnalistické záznamy – zprávy  33 

Právní texty 17 
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CABALLERO 

Caballeros 6 202 

Caballero 3 906 

 

VUESTRA MAJESTAD 

Toto oslovení mělo v InterCorpu poze 78 výskytů. Překlady byly pouze dva a to Vaše 

veličenstvo a Vaše výsost 

 

 

DIRECTOR 

V Trequ neměl výraz director pouze překlady jako ředitel, šéf, vedoucí ale také režisér 

či dirigent. Ve španělských originálech se vyskytuje však převážně pouze překlad pane 

řediteli. 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 7 448 

Fikce 2 473 

Diskuze 125 

Žurnalistické záznamy – komentáře 40 

Žurnalistické záznamy – zprávy 10 

Drama 5 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 47 

Fikce 31 
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Varianty hledaného výrazu DIRECTOR Počet výskytů 

Director 8 763 

 

 

PRESIDENTE 

V Trequ byl překlad tohoto slova častěji předseda než očekávaný překlad prezident. 

Varianty hledaného výrazu 

PRESIDENTE 

Počet výskytů 

Presidente 54 578 

Presidentes  922 

Presidenta  654 

 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 3 061 

Právní texty 2 875 

Fikce 2 118 

Žurnalistické záznamy – komentáře  874 

Diskuze 599 

Žurnalistické záznamy – zprávy  154 

Drama 16 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Diskuze 35 292 

Žurnalistické záznamy – komentáře  6 313 
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Ale pokud jde o ryze španělské originály, setkala jsem se pouze s překladem pane 

presidente nebo prezidente. Slovo se nejvíce vyskytlo v textech typu žurnalistika a transkripcí 

diskuzí než v beletrii. 

RECTOR 

Toto oslovení se dá nalézt pouze v českém překladu rektor. 

Varianty hledaného výrazu RECTOR Počet výskytů 

Rector 410 

Rectores 136 

Rectora 23 

Rectoras 3 

 

Titulky 6 092 

Právní texty 5 532 

Fikce 1 769 

Žurnalistické záznamy – zprávy  1 146 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Diskuze 178 

Fikce 141 

Titulky 93 

Právní texty 91 

Žurnalistické záznamy – komentáře  59 

Žurnalistické záznamy – zprávy  6 
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JEFE 

V Trequ se kromě očekávaného překladu šéf a vedoucí objevil i překlad náčelník. 

Varianty hledaného výrazu JEFE Počet výskytů 

Jefe 16 798 

Jefes 1 885 

Jefa 628 

 

 

Často se slovo vyskytlo v žurnalistických záznamech. S překladem šéf, pane šéf a 

šéfová. Mužská varianta slova byla téměř třikrát více zastoupena než varianta ženská. 

TAXISTA 

Slovo taxista se ve španělských originálech vyskytlo pouze s překladem taxikář, 

v Trequ se objevuje také překlad šofér a řidič. 

Varianty hledaného výrazu TAXISTA Počet výskytů 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 10 630 

Fikce 5 659 

Žurnalistické záznamy – komentáře  1 242 

Právní texty 851 

Diskuze 525 

Žurnalistické záznamy – zprávy  371 

Drama  10 
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Taxista 181 

Taxistas 28 

 

 

 

GUAPO/A 

Pojem se v paralelním korpusu vyskytl 4 724krát, s překladem podle Trequ fešák. 

Varianty hledaného výrazu GUAPO Počet výskytů 

Guapa 2 037 

Guapo 1 970 

Guapas 246 

Guapos 222 

 

 

 

Pokud se zaměříme pouze na španělské originální texty, tak nejčastějšími překlady 

jsou slova v ženském rodě jako krasavice, fešanda, děvenka. Mužská varianta, fešák, se 

vyskytla velmi málo. Našlo se i oslovení kočičko, které mi přijde už vyzývavé. 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Fikce 209 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 3 363 

Fikce 1 334 

Žurnalistické záznamy – komentáře 11 

Drama  8 

Žurnalistické záznamy – zprávy 6 
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MACHO 

Překlad v Trequ obsahuje slova chlap, muž ale také samec. Výskytů tohoto oslovení 

nebylo mnoho, pouze 1934. Zajímavé je, že relativně často se dalo slovo najít v právních 

textech. 

Varianty hledaného výrazu MACHO Počet výskytů 

Macho 1 238 

Machos 690 

Machitos 6 

 

 

Nejčastěji bylo oslovení macho ve španělských originálech přeloženo jako hrdino, brachu a 

člověče. 

BOBO 

 Pro výraz bobo bylo v InterCorpu nalezeno 916 výskytů, s rozlišením 534 výskytů 

varianty bob, 243 varianty boba. Častým překladem jsou slova blázen, hlupák, hlupáček nebo 

blbeček. V Trequ je kromě překladu hlupák a blbec také zajímavé překlady moula, trouba a 

šašek. Bobo se vyskytl nejčastěji v dokumentech typu titulky (subtitles), fikci (fiction) a v 

neposlední řadě v žurnalistických záznamech. V titulcích má výraz velmi zajímavé překlady 

jako vlezdoprdelka, nemehlo, blázínek a magor. 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 795 

Fikce 615 

Právní texty 304 

Žurnalistické záznamy – komentáře 23 

Žurnalistické záznamy – zprávy  1 
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Varianty hledaného výrazu BOBO Počet výskytů 

bobo 534 

boba 243 

 

 

 S velkým písmenem se výraz bobo v korpusu objevuje 28krát. Pokud se omezíme 

pouze na originální španělské texty, objevuje se méně často, pouze v 179 případech. Oslovení 

je citově zabarvené, převážně s negativním významem. 

CORAZÓN 

Slovo corazón je velmi citově zabarvené vyjadřující náklonost, často v oslovení dítěte. 

Překlady ve španělských originálech jsou miláček, zlatíčko, srdíčko nebo drahoušek. V Trequ 

se můžeme setkat s překlady srdcíčko, zlato a zlatíčko.  

Varianty hledaného výrazu CORAZÓN Počet výskytů 

Corazón 1 397 

Corazones 1 397 

Corazoncito  51 

 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 606 

Fikce 293 

Žurnalistické záznamy 12 

Typ dokumentu Počet výskytů 

Titulky 10 925 

Fikce 7 569 

Diskuze 424 
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Žurnalistické záznamy – komentáře  383 

Drama 29 
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7 Závěr  

Tato bakalářská práce měla za cíl studium problematiky oslovování v současné 

španělštině. Bylo v ní vysvětleno, jaké druhy oslovení existují a jaké faktory ovlivňují jeho 

výběr, jako například zdvořilost, emocionální faktor, společenská vzdálenost mezi mluvčími, 

vzájemné poznání a důvěra nebo role jedince ve společnosti. Důraz v této práci byl zejména 

na nominální oslovování, ostatní byly vysvětleny okrajově. V praktické části této bakalářské 

práce jsem se zabývala případovou studií, která byla tvořena analýzou jednotlivých vybraných 

oslovení ve dvojjazyčném korpusu InterCorp s přihlédnutím k češtině. Byl uveden počet 

výskytů, formy hledaného slova a typy textů, ve kterých se slovo vyskytlo. 

Druhy oslovování jsou nominální, pronominální a verbální. Téma nominálního 

oslovování je široké, roli pro výběr hraje několik důležitých faktorů. V první řadě jde o vztah 

mezi mluvčími, nejrozmanitější oslovení jsou oslovení mezi rodinnými příslušníky, dále pak 

mezi dobrými přáteli. Společenská vzdálenost se zvyšuje vzhledem ke snižující se úrovni 

vzájemného poznání. Další faktor výrazně ovlivňující výběr oslovení je případný věkový 

rozdíl mezi mluvčími. Ve Španělsku je obvyklé, že je starší člověk oslovován s určitým 

respektem vzhledem k jeho věku a z toho plynoucími nabytými životními zkušenostmi. Výběr 

oslovení se také zúží, pokud se jeden z mluvčích nachází v pozici nadřazené tomu druhému či 

jsou si rovnocenní. Roli ve výběru oslovení hraje také emocionální stránka. Emitent podle 

toho, jak se cítí a v jaké komunikační situaci se nachází vybírá náležité oslovení. 

V praktické části jsem chtěla zjistit, zda se určitá oslovení vyskytují v situacích, které 

byly popsány v teoretické části. U některých slov, jako například guapo/a, jsem zjistila, že je 

jejich použití častější v ženské formě než v mužské, nebo že se některá oslovení (příkladem 

může být hijo/a) překládají přímo křestním jménem. Komunikační situace se shodují s teorií. 
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Resumé  

Oslovování druhého je jeden ze základních stavebních kamenů lidské verbální 

komunikace. Mezilidská komunikace nesestává však pouze z použití slov, ale také z tak 

zvaných extralingvistických faktorů, jimiž mohou být pohyby těla, postoj, doteky a celkové 

vyjadřování mluvčích. V komunikaci si člověk zakládá na svém společenském obrazu, podle 

toho, jak se vyjadřuje se jeho obraz udržuje, případně zlepšuje či zhoršuje. 

Faktorů ovlivňujících výběr oslovení je několik. Hrají zde roli zejména komunikační 

situace, společenská vzdálenost a úroveň vzájemného poznání. Čím je společenská vzdálenost 

větší, tím se zpravidla úroveň vzájemného poznání snižuje. Pokud mluvčí odděluje velká 

společenská vzdálenost, je na místě použít formálnější oslovení. Dalším faktorem je věk 

mluvčího a adresáta. Starší adresát je častěji osloven formálněji. Ve Španělsku je v průběhu 

posledních let stále častější, že společenská vzdálenost mezi mluvčími klesá a tím je 

upouštěno na formálním oslovení. V okolních státech to tak časté není. Dalším tématem je 

tykání a vykání. Tykání ve španělštině je ukázkou blízkosti mezi mluvčími. Druhou osobou 

jednotného čísla se dá oslovit i zaměstnanec, což v našem prostředí není běžné. 

Existují tři typy oslovování – nominální, pronominální a verbální. Nominální oslovování 

pracuje s podstatnými jmény, jmény křestními nebo příjmeními. Pronominální oslovování, jak 

již název napovídá, je realizované za použití zájmen. 

Oslovení se rozdělují do několika skupin podle toho, v jakém jsou mluvčí postavení. 

Pokud mluvčí pojí rodinná vazba jsou nejčastějšími osloveními křestní jména nebo oslovení 

rodinným titulem. Jde o to, zda je adresát starší a jakou nad mluvčím disponuje autoritou. Věk 

je dalším kritériem pro výběr oslovení. Je zvykem staršího člověka oslovovat náležitě 

vzhledem k jeho postavení. 

V neposlední řadě je neopomenutelným faktorem rovnost a nerovnost mluvčích. Někdy 

je nerovnost přímo dána společenským postavením adresáta, jako v případě rector či rey, 

jindy nikoliv. 

Důležité ve výběru oslovení je i emocionální stav mluvčího a komunikační situace, ve 

které se nachází. Pomocí oslovení můžeme vyjádřit adresátovi naši náklonnost, sympatie ale i 

nespokojenost s jeho chováním či názory. Emocionálně zabarvená oslovení patří do rozsáhlé 

skupiny, nachází se v ní mnoho slov od sprostých výrazů, přes označení zvířat, ať už kvůli 

jejich kladným či záporným konotacím, po oslovení vyjadřujících lásku.  
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Resumen 

 Dirigirse al otro es uno de los componentes básicos de la comunicación verbal 

humana. Sin embargo, la comunicación interpersonal consiste no solo en el uso de palabras, 

sino también en los factores extralingüísticos, que pueden ser movimientos corporales, 

postura, tacto y la expresión general de los hablantes. En la comunicación, cada humano se 

basa en su imagen social, dependiendo de cómo se exprese, su imagen se mejora, mejora o 

empeora. 

Hay algunos factores que influyen la elección del tratamento. Los más importantes es 

la situacion comunicativa, la distancia social y el nivel de conocimiento mutuo. Otro factor 

importante ne la elección es la edad de los interlocutores. Es común que el interlocutor mayor 

está tratando de modo formal. En España, se ha vuelto cada vez más común en los últimos 

años que se disminuya la distancia social entre los hablantes y la froma de tratamiento formal 

retrocede. Esto no es tan común en los estados circundantes (como Francia o Alemania). 

Otro tema es uso de tú o vos. Tutear en español es un ejemplo de cercanía entre 

interlocutores. La segunda persona de singular también puede ser dirigida por un empleado, lo 

cual no es común en nuestro estado.  

Hay tres tipos del tratamiento: nominal, pronominal y verbal. El tratamiento nominal 

trabaja con sustantivos, nombres de pilla o apellidos. El tratamiento proniminal, como su 

nombre indica, se realiza utilizando pronombres. 

Los tratamientos se dividen en varios grupos según la posición de los interlocutores. Si 

el hablante tiene un vínculo familiar, las tratamientos más comunes son nombres de pilla o 

títulos familiares. Lo importante qué autoridad tiene emisor sobre el destinatario. La edad es 

otro criterio para elegir un tratamiento. Es costumbre dirigirse a una persona mayor de manera 

apropiada dada su posición. 

 El estado emocional del hablante y la situación de comunicación en la que se 

encuentra también es importante en la elección del tratamiento. Con la ayuda del tratamiento, 

podemos expresar al destinatario nuestro afecto, simpatía pero también insatisfacción con su 

comportamiento u opiniones. Los tratamientos que espresan emociones pertenecen a un grupo 

grande, desde palabras obscenas, la designación de animales (sea por sus connotaciones 

positivas o negativas), hasta direcciones que expresan amor. 
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