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Práce Marty Kvíčalové je zaměřena na problematiku přezdívek, což je téma, kterému 

se soustavnější pozornost v české lingvistice dosud nevěnuje – existují pouze drobné studie 

týkající se studentských a dětských přezdívek. Tím je relativně omezena i možnost studia 

literatury, přesto autorka uvádí poměrně rozsáhlý seznam použitých odborných textů. 

Celkově je práce členěna do několika oddílů. 

V úvodní části M. Kvíčalová vysvětluje zaměření své práce – na jazykovou analýzu 

studentských a především skautských přezdívek, popisuje stručně metodu sběru a zpracování 

materiálu. Uvědomuje si přínos práce, zejména konzervaci jazykového materiálu, který je 

jednak rychle proměnný, jednak podléhá dle jejích slov tlakům, které začínají působit (jak je 

vidět i v materiálu) na tvorbu onymických jednotek. 

První kapitola nese název Přezdívky jako jazykový fenomén a autorka v ní shrnuje 

teoretická východiska podle odborné literatury – především podle Encyklopedického slovníku 

češtiny, V. Šmilauera, J. Brambory, L. Klimeše, S. Utěšeného, P. Hausera aj. Oceňuji její 

práci s Wkipedií, ale zároveň kritický postoj k odborným internetovým pramenům. Za 

přezdívku v práci tedy autorka považuje „neoficiální jméno užívané v dětském kolektivu jako 

jméno vlastní.“ (s. 9) Vhodně se dále zmiňuje, že problematické je zařazování obměn a 

deformací jmen a příjmení, stejně jako formy blízké či totožné s domáckými jmény (tzv. 

nepravé přezdívky). 

Kapitola Jazykový výzkum je věnována charakteristice samotného výzkumu (sběr 

materiálu, vymezení respondentů, situace apod.) jednak ve školním prostředí, jednak ve 

skautském prostředí. Dále autorka charakterizuje celý materiál a uvádí procentuální 

interpretace získaných údajů – zastoupení typů přezdívek apod. 

Třetí kapitolu tvoří slovník přezdívek s motivací, autorka popisuje přes 1 800 

jednotek. Tato kapitola je z hlediska lexikálního materiálu obzvláště cenná. 



Čtvrtá kapitola nese název O původu přezdívek v dětském kolektivu. Autorka se v ní 

věnuje problematice motivace, podrobně vysvětluje motivační vztahy a třídí jemněji vzniklé 

skupiny shromážděných přezdívek. Obecnějších skupin podle motivace má M. Kvíčalová 

celkem jedenáct – přezdívky z osobních jmen; z místních jmen; podle vzhledu nositele; podle 

obliby nositele; podle literárních, filmových aj. postav; vzniklé v dětství; dle samostatného 

výběru nositele; vzniklé z přeřeknutí; sloužící k rozlišení dětí stejných jmen; podle povahy a 

vlastností nositele; vzniklé na základě příhody či nějaké situace. Kromě těchto skupin je ještě 

několik přezdívek, které nelze rozdělit do větších skupin (např. podle povolání, ale i další). 

Pátá kapitola se soustředí na jazyková i mimojazyková specifika přezdívek. M. 

Kvíčalová si všímá, že přezdívka často nezůstává statická, ale že se dále proměňuje, 

deformuje, vznikají od ní deriváty, může být nahrazena jinou ze stejného sémantického pole 

apod. Rovněž upozorňuje na zastření motivace – mnohdy ani sám nositel po letech neví, jak 

k přezdívce přišel, nebo naopak ví, ale zkresluje situaci. Zajímavé jsou také případy 

několikeré motivace či různé výsledky téže motivace (viz s. 107 a dále). 

Šestá kapitola je věnována problematice přezdívek z hlediska pedagogického a 

poslední, sedmá, je věnována krátkému srovnání počítačových nicků s prezentovaným 

materiálem skautských a školních přezdívek. I z této kapitoly, byť celkově působí s tématem 

poněkud nesouvisle, vyplývají zajímavá zjištění týkající se neinternetových přezdívek. 

Rigorózní práce Marty Kvíčalové je zajímavým příspěvkem k poznávání problematiky 

přezdívek v dětských kolektivech. Práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci, proto 

ji doporučuji k obhajobě. 

Připomínky k práci a náměty k obhajobě:

1. Z formálního hlediska je práce bez větších pravopisných a stylizačních nedostatků 

(nalezené drobné nedostatky jsou naznačeny v textu), na s. 8 není uveden odkaz na J. 

Bramboru.

2. Autorka říká, že za přezdívky nebude považovat deformace příjmení a nebude je – jak 

jsem alespoň měl dojem z textu – v práci uvádět. Přesto se skupina přezdívek 

vzniklých od příjmení v materiálu objevuje. Mohla by tedy vysvětlit kritérium/hranici, 

které podoby nezařazovala a které ano? 

3. Při pročítání slovníku si znovu uvědomuji nedocenitelnost zachycení přezdívkového 

materiálu. Napadá mě přitom, zda měla autorka možnost či se pokusila si povšimnout 



starších trendů ve volbě přezdívek a srovnat je s těmi, které popisuje ona a vidí jako již 

ustupující. 

V Praze 19. července 2010 PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 




