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1.0 Úvod 

Fenomén jména mě zaujal nejspíš již v dětství, kdy jsem se v mateřské škole 

setkala s dětmi tolika různých jmen, na druhou stranu ale také s holčičkou, která se 

jmenovala stejně jako já. Postupem času jsem si začala všímat, kdy má které jméno svátek, 

a některá data jsem si již jako malá zapamatovala. Když jsem zjistila, že ne všechna jména 

lze najít v kalendáři, objevila jsem jejich poněkud obsáhlejší seznam ve Slovníku spisovné 

češtiny pro školu a veřejnost z roku 1978. Ba co víc, některá jména ze seznamu byla 

podtrhaná-našla tak jsem vlastně soupis mých potenciálních jmen. Až jsem se divila, jak to 

se mnou mohlo dopadnout, kdyby rodiče vybírali jen podle matčiny lásky k literatuře. Jako 

malé mi samozřejmě jméno Isolda přišlo mnohem zajímavější a originálnější, ale dnes 

jsem ráda, že vybrali pro mě i pro bratra podle jiných literárních postav než ze 

středověkých eposů Tristan a Isolda nebo Píseň o Rolandovi. Ale již tehdy mě velmi 

zaujalo, jaká jména rodiče vybírali a zajímalo mne, podle čeho se nakonec rozhodli pro to 

jedno jediné, kterým pojmenovali své dítě. 

Tato zvědavost, co všechno může rodiče motivovat k pojmenování potomka, se 

někdy vyskytne snad u všech dětí a ve mně trvá dodnes. Jméno pro mě má i symbolickou 

hodnotu, považuji ho za odkaz rodičů k něčemu pro ně velmi důležitému, cennému a 

drahému. Na střední škole jsem se začala zajímat i o významy jmen, a tehdy jsem od 

rodičů dostala příručku Miloslavy Knappové Jak se bude Vaše dítě jmenovat?, která mi 

byla pro tuto práci výchozí literaturou.  

Proměny motivací jako téma bakalářské práce pro mě byly výzvou a příležitostí 

dozvědět se o jménech ještě něco víc. Nahlédla jsem hlouběji do onomastické, a především 

do antroponomastické problematiky. Lákalo mě však zejména vlastní šetření, jak mé 

představy o motivacích k pojmenování korespondují s realitou.  

Proměny pohnutek k pojmenování potomka jsou ovlivněny mnohými faktory. Mezi 

nejzásadnější patří aspekty časové, sociální a místní. Za předmět svého zkoumání jsem si 

zvolila míru proměny pojmenování v závislosti na čase, protože zde očekávám 

nejvýraznější diferenci. Navíc údaje, ze kterých vychází šetření o proměnách motivace v 

generacích, tedy rok narození dítěte, se snadno sledují, jsou jasné a nezaměnitelné. 
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Rozdíly v pojmenování potomků mezi městem a venkovem byly setřeny již po 

druhé světové válce.1 Navíc není vždy jednoduché jednoznačně určit, co je již město a co 

ještě vesnice, nebo jak nahlížet na lidi, kteří se přestěhovali atp. Sledovat proměnu 

motivace v různých regionech České republiky je poměrně náročné a neočekávám z tohoto 

hlediska výraznější rozdíly. V nynější moderní době je totiž život na tak malém 

geografickém území díky globalizačním faktorům v rámci jednotlivých regionů úzce 

propojen a rozdíly jsou značně setřeny.  

Proměny na základě dosaženého vzdělání podle mého názoru zatím stále nelze 

považovat za spolehlivé, vzhledem k tomu, že značná část respondentů studovala v době, 

kdy inteligence nemohla na vysoké školy. Ani dosažení maturity nemá napříč generacemi 

stejnou hodnotu.  

 

1.1 Postup práce 

Za průzkumnou metodu pro své šetření jsem zvolila dotazník, tedy metodu, ze které 

jsem získala písemné odpovědi. Nespornou výhodou dotazníku je jeho časová nenáročnost, 

za poměrně krátký čas je možné sebrat mnoho odpovědí.2  

Šetření jsem prováděla pomocí klasických a internetových dotazníků.3 Práce 

s internetovým dotazníkem je rychlá a pohodlná, tímto způsobem jsem sebrala většinu 

materiálu. Nejvíce respondentů jsem získala na internetovém fóru pro matky a těhotné, 

kam jsem poslala odkaz na svůj dotazník. Právě zde jsem očekávala velkou koncentraci 

potenciálních respondentů – řeší se tu otázky spojené s dětmi a některé místnosti fóra jsou 

dokonce věnované přímo otázce pojmenování potomků. Budoucí matky se tu svěřují se 

svými plánovanými jmény, radí se a dělí se o své zážitky.  

Svůj průzkum jsem ale chtěla zaměřit na proměny pojmenování v generacích, a 

proto bylo třeba i klasických papírových dotazníků, aby jej mohli vyplnit i lidé ze starších 

generací, kteří nemusejí umět pracovat s internetem. Klasických dotazníků jsem využila i 

pro respondenty ze svého okolí, s jejich rozšířením mi velkou měrou pomáhala i má 

rodina. 

                                                           
1 KOPEČNÝ, F.: Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1991, str. 25. 
2 http://rudolfkohoutek.blog.cz/1002/dotaznik-jako-pruzkumna-metoda 
3 Viz příloha č. 1. 
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U respondentů jsem zjišťovala z tzv. tvrdých fakt pohlaví, rok narození, obec a 

okres, odkud pocházejí a dosažené vzdělání. Dále respondent vyplnil jméno dítěte a jeho 

rok narození. Následovala část věnovaná motivacím pojmenování, neboli tzv. měkká fakta. 

Motivace jsem roztřídila do několika kategorií, a to v tomto pořadí: motivace podle 

rodinné tradice, jiná motivace, motivace podle slavné osobnosti, motivace podle fiktivní 

osobnosti. Do kategorie jiné motivace jsem zařadila náboženskou motivaci, výběr jména 

po zvukové stránce, po významové stránce, výběr jména tak, aby se hodilo k příjmení a 

jméno přítele nebo známého. Obsah ostatních kategorií je z názvu zřejmý. Respondenti 

tedy odpovídali na uzavřené otázky, u každé kategorie byla možnost vlastní odpovědi, tedy 

otevřené otázky. 

Dotazníky, jež jsou pro mou práci primárním zdrojem informací, jsem sbírala od 

září do prosince roku 2010. Respondenti pocházejí z různých koutů České republiky, 

několik respondentů bylo jiné než české národnosti. Nejstarší generace dětí, již zachycuje 

můj výzkum, je ze 40. let 20. století, nejmladší děti se narodily roku 2011, tedy v době 

vyplnění dotazníku ještě nebyly na světě.  

Data byla zkoumána z kvalitativního (např. uvádím konkrétní příklady 

k jednotlivým motivacím) i kvantitativního (např. vlivy jednotlivých kategorií) hlediska. 

Výsledky jsou pro přehlednost zpracovány v grafech. Podařilo se mi získat 212 platných 

dotazníků, z nichž jsou vyvozeny závěry o motivacích k pojmenování a jejich 

významnosti, o proměně motivací k pojmenování potomků z hlediska času a okrajově jsou 

naznačeny i jiné aspekty. 

 

1.2 Hypotézy 

Toto šetření vychází z předpokladu, že motivace k pojmenování potomků není stále 

stejná. Její proměny závisí na mnoha důležitých faktorech, jako je sociální postavení, 

vzdělání, místo bydliště, věk atd. V této práci se budu snažit ověřit několik hypotéz, 

týkajících se časových proměn motivací k pojmenování potomků.  

• Hypotéza H1: Motivace k pojmenování potomků se v čase (napříč generacemi) 

proměňuje. 
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• Hypotéze H2: Ve starší generaci bude silnější vliv rodinné motivace než v mladší 

generaci.  

• Hypotéza H3: U mladší generace bude silnější vliv motivace líbivosti jména po 

zvukové stránce než u starší generace. 

• Hypotéza H4: Ve starší generaci bude silnější vliv náboženské motivace než 

v mladší generaci. 

U starších generací čekám tradiční motivaci, tedy pojmenování potomka podle 

rodinné tradice, případně že zvolené jméno bude odkazovat k nějakým hodnotám. 

Očekávám silnější vliv náboženské motivace, ale motivací může být oblíbená historická 

nebo literární postava, charakterizovaná určitými vlastnostmi. Oproti tomu dnes rodiče 

pojmenovávají děti hlavně podle módních trendů a nejdůležitějším kritériem pro ně je to, 

zda-li se jim jméno líbí nebo ne.  

Své předpoklady zakládám na zkušenostech z okolí, zejména ze své nejbližší 

rodiny. Matka dostala jméno po divadelní herečce, otec po svém otci a další čtyři křestní 

jména (v pravém slova smyslu) po dědovi a kmotrech, můj bratranec nese ve svém jméně 

odkaz otce i dědečka, a je tak třetím nositelem jména v rodě.   

Na druhou stranu dnešní děti nosí často cizí a neobvyklá jména, což vypovídá o 

rozchodu s tradicí, touze po originalitě a modernosti. 

 

1.3 Zpracování tématu 

Ve své práci jsem vycházela zejména ze dvou děl, zabývajících se jmény. 

Diachronní pohled na fenomén pojmenování byl vypracován na základě knihy Františka 

Kopečného Průvodce našimi jmény. Pro svou práci, jež se zabývá proměnami motivací 

k pojmenování v čase, považuji za důležitou kapitolu o historii pojmenování. Předkládá 

historický vývoj vlivů na pojmenování, které předcházejí proměnám, jež jsou sledovány 

v této práci.  

Druhou knihou, z níž značnou měrou vychází tato práce je Jak se bude Vaše dítě 

jmenovat? Miloslavy Knappové. Jedná se vlastně o příručku pro rodiče, kteří vybírají 

jméno svému budoucímu potomkovi a s ohledem na tohoto čtenáře je kniha psána 
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populárně naučným stylem. Využila jsem zejména kapitol, kde pojednává o jménech 

obecně a velmi podrobně byla zpracována kapitola o vlivech na pojmenování. 

Onomastika se jako samostatná věda ustavuje až v polovině 20. století. To však 

neznamená, že by se do té doby vlastními jmény nikdo nezabýval. Vědecký zájem o vlastní 

jména projevil již Josef Dobrovský;4 František Palacký nebo August Sedláček se ve svých 

pracích Popis království Českého (1848) a Místopisný slovník historický království 

Českého (1908) věnovali mimo jiné z dnešního pohledu i toponomastice. 

Česká onomastika se vyvíjí od 50. – 60. let 20. století, kdy se vymaňuje 

z pomocných věd historických a přesouvá se do lingvistiky. Zde si česká onomastika 

postupně získává svébytnost a samostatnost, především díky bohatému zpracování 

problematiky.5 

Materiální východiska představují díla předních českých lingvistů. Antonín 

Profous, jehož rozsáhlé syntetické dílo Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní 

význam a změny (1947–1957) tvoří základnu české toponomastiky a přináší spolehlivý 

materiál nejen pro další studie etymologické, nýbrž i pro studium osidlování českých 

krajů.6 Zde navázali Rudolf Šrámek a Ladislav Hosák a doplnili je o Místní jména na 

Moravě a ve Slezsku I-II. (1970, 1980). Dalším zásadním lingvistou, který se věnoval 

onomastice, a především toponomastice je Vladimír Šmilauer, jehož bádání přineslo díla 

jako např. Úvod do toponomastiky (1963) nebo Příručka slovanské toponomastiky (1963 – 

1964). 

Již zmíněný Rudolf Šrámek je však předním představitelem celé české onomastiky, 

zásadní je jeho kniha Úvod do obecné onomastiky (1999), kde se zaměřuje především na 

lingvisticky funkční pojetí onomastiky. 

Staročeským osobním jménům a příjmením v období do počátku 15. století se ve 

své práci Staročeská osobní jména a naše příjmení (1964) věnuje Jan Svoboda a přináší tak 

české antroponomastice soupis staročeských osobních jmen a jejich rozbor. Josef Beneš 

v podstatě navazuje tématem na Svobodu a knihou O českých příjmeních tak doplňuje 

                                                           
4 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7888 
5 ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999, str. 3. 
 
6 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4292 
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poznatky o novodobých příjmeních.7 Příjmeními se dále zabývá také Dobrava Moldánová 

ve své knize Naše příjmení (2004, druhé vydání). 

Ve své práci se věnuji rodným jménům a pro tuto část antroponomastiky je 

nezbytné zmínit jméno Miloslavy Knappové. Na rozdíl od tradičních názorů na 

onomastiku jako na vědu s převahou diachronní obrátila se M. Knappová k 

problema[104]tice synchronní a zaměřila svůj zájem na tři hlavní tematické okruhy, v 

nichž se kategorie synchronnosti projevuje zvlášť výrazně. Především je to výzkum všech 

složek a aspektů současné antroponymie češtiny. Vynikají tu tři monografie: Jak se bude 

jmenovat (od r. 1978 několik vydání, také s rozšířeným titulem Jak se bude jmenovat Vaše 

dítě); třebaže jde o práci převážně populárně-vědeckou, stojí v jejím pozadí teoreticky 

promyšlená koncepce, která je podrobně popsána v knížce Rodné jméno v jazyce a 

společnosti(1990).8 Miloslava Knappová je jedinou soudní znalkyní pro ověřování jmen 

v České republice. 

Z dalších významných představitelů české onomastiky zmiňme Ivana Lutterera, 

Libuši Olivovou-Nezbedovou, Janu Pleskalovou, Milana Harvalíka a Františka 

Kopečného.9 Vývoj české onomastiky ovlivnily mimo jiné i studie Miloše Dokulila a Pavla 

Trosta.10 

 

2.0 Jméno v lingvistice 

V rámci lingvistiky spadá problematika vlastního jména do jazykovědné disciplíny 

onomastiky. Tzv. rodná jména, jimiž především se tato práce hodlá zabývat, zkoumá 

onomastická subdisciplína antroponomastika. Následuje přehled pojmů, jež se jmény 

souvisejí. Definice pocházejí z Lotkova Slovníku lingvistických termínů pro filology11 a z 

Encyklopedického slovníku češtiny.12 

                                                           
7 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5062 
8 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7888 
9 http://www.jardavid.ic.cz/text-manualonomastiky.pdf 
10 ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999, str. 3. 
11 LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2005. 
12 Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002. Dále jen Encyklopedický 
slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002. 
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Onomastika je část lingvistiky studující vlastní jména (antroponyma, toponyma, 

chrématonyma).13 Stále však není pevně vymezenou vědou. V českém lingvistickém 

prostředí je považována za značně autonomní subdisciplínu jazykovědy a je chápána jako 

nauka o vznikání a fungování propriálních pojmenovacích soustav, o jejich realizaci 

v konkrétních podmínkách společenských, časových a místních a zároveň jako nauka o 

konkrétních prvcích těchto soustav.14  

Onomastika se dále štěpí podle tříd a podtříd vlastních jmen na četné subdisciplíny. 

K nejvýznamnějším patří antroponomastika, jejímž základním předmětem zkoumání je 

antroponymum, tedy proprium označující osobu, popř. skupinu osob, psané obv. s velkou 

iniciálou.15 Zahrnuje příjmení (tedy jméno rodinné dědičné) i rodné jméno (volené, 

nedědičné).16 Dále topomastika, kde je předmětem toponymum, tedy geografické 

proprium, vlastní jméno nebo název lokální, geografický, psaný často s velkou iniciálou17 a 

chrématomastika zkoumající chrématonyma, chrématonymum je vlastní jméno lidského 

výtvoru, který není pevně spojen s krajinou (společenských jevů, institucí, výrobků apod.).18 

Z dalších dílčích disciplín onomastiky zmíníme např. biomastiku (zkoumající 

bionyma, tedy jména živých bytostí a organismů), zoonomastiku (zabývající se zoonymy, 

neboli vlastními jmény zvířat), fytonomastiku (o fytonymech, tj. vlastních jménech 

rostlin), oikonomastiku (řešící oikonyma, tedy vlastní jména místní), anoikonomastiku a 

mikrotoponomastiku (zabývající se anoikonymy, starším termínem mikrotoponymy, což 

jsou pomístní jména).19 Onomastika je tedy široce rozkročená jazykovědná disciplína, jež 

se zabývá jmény ze všech možných oborů. 

Jedním z možných pojetí onomastiky je onomastika funkční, přičemž funkce zde 

znamená „být vlastním jménem.“ Funkčnost je univerzálně platnou vlastností 

pojmenování. Každý pojmenovací akt je společensky určen společenskou důležitostí, 

nutností, potřebností konkrétní objekt pojmenovat, vyčlenit jej ze sféry objektů 

                                                           
13 LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2005, str. 81. 
14 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 293. 
15 LOTKO, E.: Slovníku lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2005, str. 16. 
16 HÁJKOVÁ, E.: Posuny v oblibě a užívání jména v současnosti. In: Vlastní jméno jako prostředek sociální 
symboliky. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2004, str. 7. 
17 LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2005, str. 118. 
18 LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2005, str. 47 
19 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 293. 
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nepojmenovaných.20 Rudolf Šrámek charakterizuje proces pojmenování procesuálností, 

dynamičností, kompaktností, kohezností a reprodukovatelností.21  

Jméno obecné neboli apelativum je obvykle substantivum, jež neoznačuje 

individuální denotát.22 Svým pojmovým významem se liší od vlastních jmen, ale hranice 

mezi nimi není vždy zcela zřejmá. Dochází k obousměrným přechodům – apelativizaci 

(např. Roentgen – rentgen) a proprializaci (písek – Písek).23 

Jméno vlastní neboli proprium je speciální jazykový prostředek, který má 

charakter substantiva nebo pojmenovacího spojení. Jeho funkcí je označit, odlišit a 

identifikovat jednotliviny jako jedinečné objekty. Pojmenovávají tudíž jednotlivinu 

samotnou, nemají generický význam, a tedy ani charakterizační schopnost. 

K označovaným objektům se vztahují pouze na základě individuální, společensky 

podmíněné konvence. Identifikační funkci nejlépe vyhovují vlastní jména, která mají jen 

jeden denotát (např. řeka Ohře). Takových však není mnoho, vícedenotátová slova přesto 

v systému jazyka mohou fungovat. Jejich průhledná motivovanost je totiž potlačena čistě 

konvenčním vztažením vlastního jména k označovanému předmětu a vícedenotátovost je 

zpravidla vyrušena růzností okruhů užívání vlastního jména…, případně kombinací 

několika proprií.24  

Vlastní jména třídíme dle druhů pojmenovávaných objektů na bionyma a 

abionyma. Bionyma jsou vlastní jména živých organismů, abionyma neživých objektů a 

jevů. Mezi bionymy rozlišujeme antroponyma (jména lidí nebo skupin lidí), zoonyma 

(jména živočichů) a fytonyma (jména rostlin); mezi abionymy toponyma (zeměpisná 

jména), kosmonyma neboli astronyma (astronomická jména) a chrématonyma (jména 

lidských výtvorů).25  

Antroponymum je vlastní jméno jednotlivého člověka (vlastní jméno osobní) nebo 

skupiny lidí (skupinové antroponymum).26  Z vlastních osobních jmen můžeme podrobněji 

vyčlenit rodné/křestní jméno, hypokoristikum, příjmí, příjmení, přezdívku, dále pak méně 

užívané živé jméno, jméno po chalupě a fiktonym neboli pseudonym. Skupinová 

                                                           
20 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 293. 
21 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 293. 
22 LOTKO, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2005, str. 17 
23 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 204 – 205. 
24 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 205. 
25 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 204. 
26 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 42 – 43. 
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antroponyma dále dělíme na obyvatelská jména, etnonyma, rodinná a rodová jména a 

přezdívky.27 

Jméno rodné je nedědičné a dodatečně se volí ke zděděnému příjmení (rodinnému 

jménu). Spolu tvoří dva základní funkční členy české antroponomické soustavy – 

dvoučlenné oficiální osobní jméno. To slouží k občansko-právní identifikaci.28 

Jméno vlastní deminutivní je vlastní jméno utvořené deminutivním sufixem z jiného 

vlastního jména (deminutivum). Užití deminutivních sufixů je motivováno buď menším 

rozměrem nebo významem pojmenovávaného objektu ve srovnání s podobnými a zároveň 

podobně nazvanými objekty…, nebo jeho příslušností k jinému, nezřídka významnějšímu 

objektu. ...v oblasti antroponym se jimi odvozují hypokoristika (Petříček), formální 

hypokoristika (Radek) a synovská pojmenování…29  

Hypokoristikum je v české lingvistické tradici označení pro domácké, popř. 

mazlivé, zdrobnělé apod. obměny neutrálních, oficiálních vlastních jmen… Podle stupně a 

charakteru expresivity v dané komunikační situaci rozlišují se meliorativa – hypokoristika 

s kladným citovým zabarvením (Evuška) a augmentativa (názvy zhrubělé)… Formální 

hypokoristikum je citově neutrální vlastní jméno formou shodné s hypokoristikem.30 

 

3.0 Vlastní jméno  

Obecně lze o jménu říct, že je prostředkem sociální a právní legalizace osobnosti a 

že má symbolickou identifikační funkci jedince.31 

Designace vlastními jmény se liší od apelativní tím, že je to proces výrazně 

determinovaný společenskými faktory, proces, ve kterém se uplatňují různé sociální a 

prestižní aspekty. …Propria užívaná na našem území jsou výrazem nejen našich národních 

                                                           
27 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 43. 
28 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 205. 
29 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 206. 
30 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str. 172. 
31 HÁJKOVÁ, E.: Posuny v oblibě a užívání jména v současnosti. In: Vlastní jméno jako prostředek sociální 
symboliky. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2004, str. 7. 
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a slovanských pojmenovávacích tradic, ale i toho, jak se tato jména postupně zařazují do 

širšího kontextu evropského a celosvětového.32  

Pohlédneme-li však na fenomén jména osobněji a niterněji, těžko se vejdeme do 

nějaké definice. Jméno nás provází celým životem. Naši předci nám jej s určitým záměrem 

vybrali a lze předpokládat, že nám jím odkázali i určité hodnoty, které vyznávají a kterým 

přikládají zvláštní význam. Jménem do života vysílají hodnotu, která má žít další generaci, 

hodnotu, jež má nějakým způsobem charakterizovat život jedince. Rodiče tak přenesou 

cosi pro ně důležité svým dětem už volbou jména, pojmenováním, jež si neseme od 

narození až do smrti.  

Proces pojmenování jedince se však vždy neřídil stejnými zvyky a měnící se 

kulturní epochy s sebou nesly různé proměny. Na rozdíl od současnosti, kdy děti dostanou 

jméno už při narození, v pohanském dávnověku tomu bylo trochu jinak. Lidé byli se svým 

jménem úžeji propojeni, dalo by se říci až bytostně, protože jméno si musel každý 

vysloužit. Jméno nedostal člověk jako dítě, ale až jako dospělý. Když se projevil nějakým 

svým rysem, činem či vlastností, dostal na základě toho své jméno. Mělo o člověku něco 

vypovídat, a tak ostatní mohli ze jména vyčíst, stojí-li před nimi např. udatný bojovník 

nebo samotářský myslitel. O významu jména v historii bude podrobněji pojednáno dále. 

Přesto mají jména zvláštní význam i pro naši současnou, moderní společnost. 

Nečekáme sice s pojmenováním na hrdinný čin, ovšem význam jména člověka je přece jen 

hlubší než pojmenování jakékoli neživé věci. Jménem označujeme jedince, celou jeho 

osobnost se všemi jejími vlastnostmi. Je to všeobsahující pojmenování pro celou lidskou 

bytost a lidskou duši.  

Člověk je se svým jménem tedy již od dětství velmi úzce spjat. Děti se zpočátku 

své jméno učí, odlišují jej od jiných slov a začínají na ně reagovat. Samy sebe do jistého 

věku označují jménem a přirozeně o sobě mluví ve třetí osobě. Až kolem třetího roku se 

naučí používat zájmena já. Jméno patří mezi vůbec první slova, která se naučíme říkat a 

později i psát.33  

                                                           
32 HÁJKOVÁ, E., KVÍTKOVÁ, N., MICHALOVÁ, B., PALKOSKOVÁ, O., ŠMEJKALOVÁ, M.: Vlastní 
jméno jako prostředek sociální symboliky. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2004, str. 
5. 
 
33 ŠITINOVÁ, M. Řekni, jak se jmenuješ, a já ti povím… Co děti vyprávějí o svém jménu. Amadea, Praha 
1999, str. 18. 
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Dítě samo sebe dlouho označuje jménem, zcela běžně říká např. „Dáda bude 

papat.“ Dělá to dokonce i v době, kdy už běžně používá ostatní osobní zájmena. Vlastní 

jméno má pro ně význam neoddělitelné součásti jeho osobnosti, která je jen jeho. Velice 

nelibě se jej dotýká, když zjistí, že se jiné dítě jmenuje stejně. Dvouapůlletá holčička 

považovala za nespravedlnost, že se i další děvčátka mohou jmenovat Johanka. Batolata 

ještě nediferencují jednotlivé varianty svého jména a nepovažují je za rovnocenné. 

Chlapeček ve věku 18 měsíců oznamoval, že se jmenuje Dan – Daniel.34  

Nejsme spjati jen každý se svým jménem, ale i druhé máme spjaté s jejich jmény. 

Jménem označujeme druhé, jméno představuje v našem chápání souhrn složek, pod nimiž 

míníme člověka. Vlastně myslíme ve jménech - pod jménem si vybavujeme konkrétní 

osoby, pamatujeme si je tak a pod jejich jménem o nich hovoříme.35 Jméno jako schéma 

nám tak ulehčuje myšlenkovou operaci označení jedince. 

Člověk již jako dítě hledá svou identitu a tehdy se identifikuje se svým jménem. 

Vytváří si na něj názor, zda se mu líbí či nikoli a zvyká si na něj. Jméno může ztotožňovat 

představy kým je a kým chce být.36 Vždyť jménem prvotně odpovíme na otázku: „Kdo 

jsi?“ 

 

3.1 Problematika termínu 

Čeština, na rozdíl od některých jiných jiných jazyků, dosud nemá jednotný a 

všeobecně platný termín pro jméno. Proto se v různých příručkách různých autorů setkáme 

s odlišnými pojmy. 

Vladimír Šmilauer prosazuje termín rodné (křestní) jméno.37 Pojem rodné jméno 

totiž často označuje i příjmení, s čímž se v dnešní době setkáváme hlavně díky 

rozšiřujícímu se fenoménu vícejmennosti žen, ale i mužů. Pojem křestní jméno, vycházející 

z tradice křesťanské církve, také není zcela vhodný, protože dnes již nekoresponduje ve 

všech případech se skutečností křtu, přesto se někdy používá i jako označení jmen 

                                                           
34 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Karolinum, Praha 2008, str. 165. 
35

 ŠITINOVÁ, M. Řekni, jak se jmenuješ, a já ti povím… Co děti vyprávějí o svém jménu. Amadea, Praha 
1999, str. 21. 
36

 ŠITINOVÁ, M. Řekni, jak se jmenuješ, a já ti povím… Co děti vyprávějí o svém jménu. Amadea, Praha 
1999, str. 19. 
37 KOPEČNÝ, F.: Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1991, str. 9 – 10. 
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nekřtěných lidí. Zde ale nedochází k záměně s příjmením, a proto Šmilauer ke svému 

termínu rodné jméno používá dodatek křestní. 

U Františka Kopečného38 a ve Slovníku spisovného jazyka českého39 se setkáme 

s označením osobní jméno, avšak ani to nemůže být pro češtinu vhodným termínem, neboť 

opět označuje více skutečností. Osobní jméno je totiž pojmem nadřazeným.40 Označuje 

všechny druhy jmen, jež jedinec nosí, tedy rodné jméno, příjmení, ale třeba i přezdívky.41 

Jednoznačný není ani úřední pojem jméno, s nímž pracují matrikáři a setkáváme se 

s ním v různých úředních formulářích. Zde je však srozumitelný díky spojení se slovem 

příjmení. Jinak je však jméno synonymem k pojmům název, pojmenování nebo označení.42 

Některé jiné jazyky tento problém vyřešily tak, že jméno nazvaly podle polohy 

jména vedle příjmení. Např. v němčině či francouzštině stojí před ním, a v těchto jazycích 

jsou označeny jako Vorname a prénom, tedy „před jménem“. Naopak v maďarštině se jako 

první píše příjmení, a maďarský termín utónév tedy znamená „zadní jméno“. V češtině 

tento způsob označení není možný kvůli termínu příjmení.43 

Ve své práci budu pro úspornost používat termín jméno ve významu Šmilauerova 

rodného (křestního) jména. 

 

3.2 Historie pojmenovávání 

Akt pojmenování jedince pochází již z dávnověku, z doby pohanské. Člověk chtěl 

dalším způsobem demonstrovat jedinečnost svou nebo svých blízkých. Je to lidská 

přirozenost vyčlenit se nějakým způsobem z davu, touha  individualizovat se a odlišit od 

ostatních svébytným označením.44 Pojmenování má jistě i svou stránku praktickou při 

rozlišení jedinců, která je pro komunikaci v lidské společnosti nezbytná. 

                                                           
38 KOPEČNÝ, F.: Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1991, str. 5. 
39 Kolektiv autorů: Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; 
reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. 
40 HÁJKOVÁ, E.: Posuny v oblibě a užívání jména v současnosti. In: Vlastní jméno jako prostředek sociální 
symboliky. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2004, str. 7. 
41 KOPEČNÝ, F.: Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1991, str. 10. 
42 HÁJKOVÁ, E.: Posuny v oblibě a užívání jména v současnosti. In: Vlastní jméno jako prostředek sociální 
symboliky. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2004, str. 7. 
43 KOPEČNÝ, F.: Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1991, str. 10. 
44 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 9. 
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Jméno mělo člověka určitým způsobem vystihnout. Volbou pojmenování se tedy 

tvůrci jména snažili výstižně popsat jedince nebo charakterizovat jeho vztah ke světu, a to 

buď přímo nebo přirovnáním.45 Motivací pojmenování tedy dříve byla touha vystihnout 

jedinečnost konkrétní osoby. Nejspíš to mohla být jedinečnost fyzického zjevu, projevu 

chování, jako je třeba vykonání významného činu, nebo nějaké výrazné vlastnosti. Určující 

mohl být například i vztah jedince ke společnosti, k prostředí (např. k přírodě), či k 

nadsmyslovému světu. Ten byl v pohanské době mnohem bohatší, silně propojený 

s přírodou a lidé jej vnímali intenzivněji. Posvátná a profánní sféra lidského jednání se 

v pohanském světě neoddělitelně prolínala, a život tak dostával posvátný rozměr46 

Pojmenování tedy mohlo reflektovat jejich pokoru před bohy, kladný či záporný vztah 

k mytickým duchům a démonům nebo přání, aby je vybraný bůh vzal pod svou ochranu. 

Tímto způsobem se nejprve pojmenovávali pouze dospělí, mohli totiž nějak 

projevit svůj vztah ke světu. Zejména to byli lidé vyšších vrstev, tedy šlechta a vojevůdci. 

Děti obvykle dostaly své jméno až později.47 Dalo by se ale předpokládat, že jistou formu 

pojmenování dávaly matky svým dětem v mladém věku od nepaměti. 

V nejstarších dobách bylo zvykem dát člověku jen jedno jméno. Vlivem různých 

historických, společenských, jazykových nebo náboženských podmínek se však začala 

objevovat dvoujmennost, případně i vícejmennost.48  

Vícejmennost je známá již ze starověku, Řekové, Římané i Etruskové získávali 

jedno z jmen tzv. filiací – tedy po jednom z rodičů. Zatímco u Řeků a Římanů to byl otec, 

kdo předal své jména (tzv. patronymum), u Etrusků to byla naopak matka (tzv. 

matronymum). Tento zvyk je nám stále známý např. z Ruska, kde dítě získá jako druhé 

jméno otcovo jméno s příponou. Konkrétně tradice tří jmen je např. známá ze starověkého 

Říma (jména jako Publius Ovidius Naso nebo Marcus Tullius Cicero). První jméno 

římského občana  se nazývalo praenomen, neboli jméno osobní. Druhé jméno bylo tzv. 

nomen gentile, neboli rodové a třetí cognomen, neboli příjmení.49 

Praenomina se zkracovala, těch častěji užívaných bylo jen 12: Aulus (A.) Gaius 

(C.), Gnaeus (Cn.), Decimus (D.), Lucius (L.), Marcus (M.), Publius (P.), Quintus (Q.), 

                                                           
45 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 9. 
46 PROFANTOVÁ, N., PROFANT, M.: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Nakladatelství Libri, Praha 
2004, str. 25. 
47 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 9. 
48 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 9. 
49 KEPARTOVÁ J.: Římané a Evropa. Karolinum, Praha 2005, str. 58. 
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Sextus (Sex.), Tiberius (Ti. nebo Tib.), Titus (T.) a Servius (Ser.)… Římanky praenomen 

nepoužívaly, zato často označovaly, čí jsou dcerou (tzv. filiace)… či manželkou… Otroci 

měli jen nomen simplex (jednoduché jméno), někdy však uváděli jméno svého pána 

v genitivu.50  

V českých zemích se vícejmennost vyskytovala od 16. století mezi šlechtou a shora 

se šířila až k poddaným. Později se vícejmennost silně projevila za národního obrození, 

kdy si vlastenci připojovali za první jméno druhé národní. 

František Kopečný rozdělil vývoj našich jmen do pěti následujících období, 

přičemž přechody mezi jednotlivými obdobími probíhaly zvolna, hranice nejsou jasné a 

tendence daných období se tedy částečně časově překrývaly.51 

1. období do roku 1300 – charakterizované jednojmenností 

Do počátku 14. století se na našem území vyskytovala převážně jednojmennost a 

slovanská jména. Mezi nimi se vydělují tři typy. 

Jména složená vznikla spojením dvou významových základů, což je tradice i 

dalších indoevropských národů (např. Řeků, Keltů nebo Germánů). Jsou to jména 

nejčastěji končící na -slav, -mír, -bor, -mysl, -mil, -voj, -host, někdy přechylovaná jako 

ženská, např. -slava. Podle původního stavovského rozdělení jmen, některá z těchto 

složených jmen byla určena výhradně knížecí rodině, jiná byla šlechtická. Mnohá z těchto 

jmen používáme dodnes (např. Vladislav). 

Dalším typem jsou krácená složená jména. Tato vznikala z praktických důvodů 

(složená jména byla velmi dlouhá pro každodenní styk), ale také jako domácké citově 

zabarvené podoby. I zde některá jména přetrvala a stále patří k oblíbeným (Zdeněk, 

Radim). 

Posledním druhem byla jednočlenná jména, jež vznikla z apelativ a jejich 

odvozenin. Tato staročeská jména byla původně určena poddanému lidu, ačkoli stavovské 

rozdělení jmen nebylo vždy striktně dodržováno. Dnes se s nimi již nesetkáme, ale jejich 

pozůstatky můžeme najít např. v některých toponymech (Hlúpata – Hloubětín).52  

                                                           
50 KEPARTOVÁ, J.: Římané a Evropa. Karolinum, Praha 2005, str. 58 
51 KOPEČNÝ, F.: Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1991, str. 11 – 27. 
52 KOPEČNÝ, F.: Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1991, str. 28. 
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Kromě slovanských jmen se u nás vyskytovala jména německá. Přišla k nám 

s německými manželkami Přemyslovců, mnichy, později s německými kolonisty a rytíři. 

 

2. období od roku 1300 do roku 1750 – charakterizované církevními jmény 

Důležitou kulturní změnou, která započala tohoto období, byl příchod křesťanství 

na naše území a s ním spojená křesťanská jména. Jejich repertoár byl velmi bohatý, patří 

sem starozákonní, apoštolská, řecká i latinská jména. Nejprve se jich užívalo jen 

v klášterech, ale brzy se rozšířila mezi světskou veřejnost. 

Další obohacení přinesla německá kolonizace našich zemí, a to kulty svatých. 

Konkrétní světci se stávali patrony národů, oblastí, stavů, ale i povolání nebo různých 

skupin. Lidé tak ke světci získávali bližší vztah a narozené děti chtěli často nadat jejich 

ochranou. S tím souvisí i vznik kalendářů a datování podle svátků. 

Nejčastější  mužská jména 14. století byla Jan, Petr, Mikuláš a v Čechách Václav, 

patron českých zemí. Pak se přidávají další jména a tato tendence trvá až do 18. století. 

Nejobvyklejšími ženskými jmény této doby jsou Kateřina, Dorota, Markéta, Anna a 

Alžběta. 

Vliv humanismu na proměnu jmen byl u nás slabý. V oblibě se dodnes udržela jen 

Veronika. 

Původ církevních jmen je pestrý. Patří sem zejména hebrejská, řecká, latinská a 

germánská jména, přičemž každá skupina tvoří svá jména svébytně. 

Hebrejská (biblická) jména se k nám dostala přes latinu, a prodělala tak změny 

přibližující je našemu pravopisu a naší výslovnosti. Stejně jako stará čeština tvořila 

hebrejština jména složená (Benjamin=syn štěstí) a jednoduchá (Ráchel=ovce), navíc jsou 

ale v hebrejštině častá jména větná. Ta se obvykle tvoří ze základů dvojího božího jména, a 

to Éli a Jahve (Eliáš=Jahve je mým bohem).  Vzácně se k nám hebrejská jména dostala i 

jinak než přes latinu, např. Ivan přes ruštinu (Jan) nebo Šimon přes řečtinu. 

Řecká jména byla obdobně jako v češtině rozdělena stavovsky. Složená jména 

příslušela svobodným Řekům (Alexandr), nesložená většinou otrokům (Apolena). 

Z nižších vrstev se však šířilo křesťanství a s ním se šířila i jména. 
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Latinská jména jsou značně svébytná. Římané tvořili zásadně nesložená jména 

střízlivého významu. Označují původ jedince (Lukáš=z Lukánie, Magdaléna=z Magdaly) 

nebo jeho vlastnost (Pavel=malý, Felix=šťastný, Marek=bojovník). Stavovské rozdělení 

však fungovalo i zde, otroci mívali pouze jedno jméno, lidé výše postavení nejčastěji tři 

jména, někdy i více. Ženská jména vznikla v mnoha případech přechýlením z mužského 

(např. Julie z Julius). 

Germánská jména se tvořila především skládáním a povětšinou označovala sílu, boj 

(Ludvík=slavný bojovník), vládu, silná zvířata (Rudolf=slavný vlk) atp. K nám se 

dostávala jak jména světců (Karel), tak světská (Markvart). 

Přesto rejstřík jmen byl poměrně chudý a obyvatel bylo mnoho. V tomto období se 

tedy pro odlišení začalo hojněji užívat hypokoristik (mnoho podob má např. jméno 

Václav), příjmení a příjmí, která opět charakterizovala jedince podle nějakého výrazného 

znaku. Byla však proměnná a stálou složkou jména se příjmení stalo až v 18. století za 

vlády císařovny Marie Terezie.53  

 

3. období od roku 1750 do roku 1860 – charakterizované pronikáním barokních 

jmen 

Baroko znamenalo zásadní změnu v oblibě jmen. Objevila se nová barokní jména, 

která povětšinou zatlačila ta dříve užívaná, udrželi se pouze Jan, Václav a Anna. V této 

epoše se mohutně rozšířila jména Marie a Josef díky kultu Panny Marie a sv. Josefa.  

Do té doby se Marie pro svou nedotknutelnost nedávala, spíše bylo možno se setkat 

se jménem Máří Magdaléna. Marie se nově stala nejčastějším ženským jménem a 

v kalendáři jí byly dokonce věnovány čtyři mariánské dny (25. března, 2. července, 8. a 12. 

září), následovalo již starší jméno Anna a další jméno zavedené barokem – Terezie.  

Josef byl pokládán za židovské jméno a užívalo se ojediněle od 15. století. Jeho 

kult zavedla ve Španělsku sv. Terezie a odtud se rychle šíří do celé Evropy. Josef brzy 

dosáhl značné obliby a roku 1870 byl sv. Josef dokonce ustanoven patronem 

                                                           
53 FRAIS, J.: Reformy Marie Terezie a Josefa II. – Nejen v Českých a Moravských zemích. Akcent, Praha 
2005. 



20 
 

římskokatolické církve. V českých zemích získal na oblibě až od poloviny 18. století, 

následně pak posílil i za vlády oblíbeného císaře Josefa II. 

Baroko šířilo i další kulty nově kanonizovaných světců, kteří ovlivnili motivaci 

pojmenování, např. Karel, Terezie, Antonín a František. Tato nová barokní jména získala 

rychle velkou oblibu a šířila se na úkor jmen starých. Nejoblíbenější Josef dal vzniknout 

Josefě a méně časté Josefíně, přechýlením vznikla i Karla, Karolína, Antonie a Františka. 

Od 2. poloviny 18. století v oblibě prudce stoupá Barbora. 

Jiná barokní jména se naopak neuplatnila, a to jezuitská světecká Xaver a Ignác a 

jména neoblíbených císařů Ferdinand a Leopold. Expanze nových jmen se projevila i u 

habsburské císařské rodiny (Karel, Josef, Marie, Terezie, František).  

Statistiky54 potvrzují, že prvních pět nejoblíbenějších jmen nese nadpoloviční 

většina obyvatel. V lidových písních se zase nejhojněji vyskytují hypokoristika jmen Anna 

(Nanynka, Andulka a Ančička), Marie (Mařenka a Marjánka) a Jan (Jeníček, Honzíček). 

Barokní doba obohatila módu pojmenování o nový trend, a to dávat potomkům více 

jmen. Od 16. století se s ním setkáváme mezi šlechtou, od počátku 17. se šíří směrem dolů 

k měšťanům a úředníkům a od nich až k poddanému lidu. Na vsi se vícejmennost projevila 

nejvýše čtyřmi jmény, kdežto šlechtic jich měl třeba až patnáct, celkově se tento trend 

nejsilněji a nejtrvaleji držel u panovnických rodů. Vícejmennost měla silný náboženský 

důvod, více jmény rodiče uctili více patronů a dítěti se tak pokusili zajistit jejich ochranu 

nad ním. Společenský důvod byl podobný, uctilo se tak více příbuzných nebo kmotrů. 

Nakonec tu byl ale i důvod praktický, vzhledem k již zmíněné expanzi barokních jmen 

(např. Marie) byla vícejmennost jednoduchým způsobem rozlišení jedinců stejných jmen. 

Zde navázalo národní obrození zvykem připojit k prvnímu církevnímu druhé 

vlastenecké jméno, nejčastěji končící na -slav, -mír nebo -mil. Vznikala ale i originální 

jména související s profesí, např. lékař Lékoslav, fyzik Silorad nebo právník Sudiprav. 

Další vlastenecká generace už ale nesla jen jedno národní jméno. Obrození ovlivnilo 

oblibu některých jmen, rukopisy Královédvorský a Zelenohorský rozšířily např. jména 

Jaroslav, Lumír, Luděk nebo Chrudoš. 

Církev však nová vlastenecká jména nesla s nelibostí, jelikož křtít těmito jmény 

bylo v rozporu s tridentským koncilem. Proto se buď připojovalo další světské jméno, nebo 
                                                           
54 KOPEČNÝ, F.: Průvodce našimi jmény. Academia, Praha 1991, str. 20 – 21. 
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se národní jména překládala (Bohumil – Theofil). Zde však mohlo někdy dojít k omylu, 

jako např. u dvojice Vlasta – Patricia, kde jméno Patricia bylo mylně odvozeno od 

latinského slova patria, tedy vlast a ne od patricius, což znamená šlechtický. 

 

4. období od roku 1860 do roku 1945 – charakterizované pronikáním národních 

jmen. 

V této době sice stále převládají barokní jména, ale začínají mezi ně pronikat i 

jména národní. Nedosahují však v oblíbenosti předních příček, neboť byla značně 

rozptýlená. Tradičně konzervativní zůstal především moravský venkov, kde stále převažuje 

Marie následovaná Annou. 

 

5. období od roku 1945 – charakterizované módními jmény 

Po válce došlo v oblasti pojmenovávání k zásadním změnám. Především zmizely 

odlišnosti mezi městem a venkovem, stavovské rozdíly se stírají a v pojmenování se 

objevují nové výrazné jevy.  

Starší jména, zvláště apoštolská, zažívají renesanci. Jsou to chlapecká jména Petr, 

Pavel, Tomáš nebo Ondřej, dříve zatlačená barokem.  

U dívek naopak začínají převažovat moderní západní jména jako Monika nebo 

Renáta. Jejich původ je často z románských jazyků. Odtud k nám přešlo výrazně méně 

jmen než z latiny, ale někdy jde o druhé přijetí jména, např. jméno Šimon ve 20. století 

přes francouzštinu jako nově příchozí Simon a Simona. Ze Španělska přišla jména 

Karmen, Izabela nebo Rozita, italština nám předala např. Sandru nebo Rozálii. Nejvíce ale 

naše jména ovlivnila již zmíněná francouzština. Odtud pocházejí ve druhé polovině 20. 

století velmi oblíbená jména jako Iveta, Nikola, Andrea, Denisa, atd.  

Pro dívčí jména je typická větší proměnlivost, proto nová jména ovlivnila zejména 

ženská jména. Avšak jména celkově jsou od této doby pestřejší a koncentrace jmen tak 

klesá (roku 1859 neslo první tři jména 57 % obyvatel Prahy, kdežto v roce 1972 jen 

30,6 %). 
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V 70. letech ustupují módní jména Yveta, Brigita a Marcela a vracejí se dříve 

oblíbená jako Veronika, Lucie, Barbora, Klára, Marek, Lukáš, Filip, Viktor a další. Anna a 

Ludmila se vyskytují vzácně a Marii částečně nahrazuje Maryka. 

Jistý vliv, ale již ne tak silný jako jména přejatá z románských kultur, měly i 

některé jiné jazyky. Z angličtiny pocházejí Eduard a Alfréd, ze skandinávských jazyků 

přicházejí v novější době Sven, Dagmar, Nora nebo Ingrid. Objevují se i jména keltského 

původu jako Brigita, Artur, Oskar nebo Alan a z maďarštiny se k nám přes Slovensko 

dostali Tibor, Ilona, Aranka, Jolana nebo Marika. V dnešní multikulturní době se 

setkáváme i s exotickými jmény afrického či asijského původu jako např. Aram, Lejla 

nebo Alina. 

 

4.0 Motivace k pojmenování potomka a vlivy na ni 

Uvádím zde přehled motivací podle M. Knappové a její knihy Jak se bude Vaše 

dítě jmenovat? 

Celkový počet jmen, která jsou dnes pro děti vybírána, stoupá – repertoár je tedy 

pestřejší než dřív. Asi z poloviny to jsou jména běžná, oblíbená, v naší společnosti vžitá a 

často užívaná, druhou polovinu repertoáru tvoří méně obvyklá jména, jež se objevují 

ojediněle a vzácně, patří sem módní výstřelky a archaická jména.55  

Vlivy na motivaci jsou různé a pro rodičovské páry mají různou důležitost. 

Většinou se setkáme s motivacemi tradičními, jako je pojmenování po předcích nebo 

prostá líbivost jména. Někteří rodiče však jméno svému dítěti vyberou poněkud bizarním 

způsobem, jako je např. numerologický výpočet šťastného jména. 

Jedním z nejvýznamnějších vlivů je rodinná tradice, tedy jméno se v rodině předává 

z pokolení na pokolení. Tento zvyk může být někdy obměněn tak, že dítě dostane jméno 

podobné nebo příbuzné (Marie – Mariana, Radoslav – Radek), nebo se jméno kříží, tedy 

syn dostane jméno po matce a dcera po otci (Jan – Jana, Zdeňka – Zdeněk). Nejčastěji tak 

děti dostanou jméno po svých rodičích nebo prarodičích. Dále to pak jsou jiní oblíbení 

příbuzní, kmotři a kmotry (což v dřívějších dobách bylo mnohem častější než dnes), 

případně příbuzní, kteří dosáhli úspěchu a pro potomka by pak ze stejného jména mohly 

                                                           
55 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 19. 
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plynout nějaké výhody.56 Naopak jiní preferují originalitu a jméno v rodině nechtějí 

opakovat, pro každého člena rodiny hledají jeho vlastní nové jméno. 

Rodina však může držet i jiné tradice. Někteří rodiče se snaží zachovat stejný 

charakter jmen, např. stará česká jako Libuše, Přemysl a Vlasta nebo naopak moderní 

západní jako Kevin a Patrik. V rodině může existovat tradice stejného monogramu, ale lze 

se setkat i s méně obvyklou motivací, jako např. zachování abecedního pořadí (Adam, 

Barbora, Cecílie, David…). Tradice jsou tedy v naší společnosti stále živé.57 

Na výběr jména nově působí jazykový vliv. Rodiče tak chtějí dát najevo náležitost 

k národu, Češi hledají charakteristická česká, případně z širšího pohledu slovanská jména 

jako jsou Václav nebo Ludmila. Za typicky česká byla přijata i některá jména 

neslovanského původu. Jsou to jména, která tu mají delší tradici a zdomácněla, např. Eva a 

Jan hebrejského, Pavel a Magdaléna latinského, Jiří a Kateřina řeckého nebo Karel a 

Jindřiška germánského původu.58  

Naštěstí dnes většina rodičů zohledňuje i to, jak jméno s příjmením působí jako 

celek a forma jména jim tedy není lhostejná. Ke kratším příjmením vyberou delší jméno a 

naopak k dlouhému příjmení jméno krátké. Spojení jména a příjmení by mělo působit 

harmonicky, sourodě a mělo by se snadno vyslovovat. Lidé dnes raději volí jména kratší a 

jména bez diakritických znamének – s ohledem na mezinárodní pravopis.59  

U jmen je vyhledávaná libozvučnost a častým požadavkem je, aby se „prostě líbilo“ 

– tedy aby rodiče byli spokojeni s délkou jména, hláskovou podobou, pravopisem a 

celkovým jazykovým dojmem. Tyto motivace jsou samozřejmě velmi subjektivní a pro 

každý rodičovský pár tato kritéria může splňovat úplně jiné jméno. Svou roli zde často 

hrají asociace se známými téhož jména, jež mohou mít na líbivost pozitivní nebo negativní 

vliv.  

Někteří rodiče se ohlížejí i na možnost tvoření domáckých podob jména. Pro 

některé jsou žádoucí, pro někoho ne, tito pak vybírají krátká jména, jež se nedají komolit 

(např. Eva).60 

                                                           
56 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 19. 
57 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 20. 
58 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 20. 
59 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 20. 
60 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 20. 
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Od 14. do 18. století se pojmenovávalo podle místních zvyklostí. Bylo možné tedy 

odhadnout, pochází-li člověk z města nebo z venkova, případně k jaké společenské vrstvě 

náleží. Na venkově patřila k obvyklým jménům Jan, Mikuláš, Václav; Kateřina, Anna nebo 

Barbora pro městskou vyšší společnost bylo typické jméno např. Anastázie nebo Filoména. 

Některé zdomácnělé podoby přešly do jazyka jako obecné označení archetypu vesnické 

holky (Káča) a slečinky z vyšší společnosti (Fifi).61  

Podle jména již dnes nerozeznáme, kdo pochází z města a kdo z venkova.62 Přesto 

je pro město příznačná např. tendence k obnovování starých jmen jako např. Kryštof a 

Julie, ale také tendence protichůdná, a to objevování jmen nových (např. Natálie).63  

V dřívějších dobách motivaci výrazně ovlivňovalo sociální zařazení rodiny. 

V rodině panovníka byla v 16. století oblíbená jména jako Ferdinand, Karel nebo 

Maxmilián, v kazatelských např. Eliáš a Samuel a v rodině vojáka to byli např. Jiří, Hektor 

nebo Alexandr. 

Venkov zůstával vždy spíš tradiční, a rodiče zde častěji svým dětem dávají podle 

rodinné tradice jména slovanského původu, jako např. Zdeněk, Jaroslav, Vlasta nebo 

Libuše. Módní jména se vždy šířila směrem z města na venkov, kde mohou zdomácnět a 

přejít tak do repertoáru užívaných jmen (např. Žaneta, Patrik). 

Co se týče proměn v rámci jednotlivých regionů, dnes je repertoár volených jmen 

všude víceméně stejný a odlišnosti jsou patrné jenom v oblíbenosti jmen. Nejstabilnější 

jsou oblasti s malým pohybem obyvatel.64  

Volbu jména ovlivňuje větší či menší měrou vzdělání rodičů, potažmo i jejich 

zaměstnání. Páry se základním vzděláním nebo středním bez maturity častěji vybírají 

tradiční počeštěná jména nebo jména slovanského původu (např. Kateřina, Bohumil). 

V této skupině je patrná tendence držet se rodinných tradic, ale objevuje se zde i 

protikladný jev, a to dát dítěti cizí nápadné jméno (např. Kevin). 

U středoškoláků a vysokoškoláků se objevuje trend dříve užívaných a dnes opět 

obnovovaných jmen, jako je např. Johana. Tito také častěji volí jména známá z historie 
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nebo literatury (např. Anežka, Dita), méně už ne příliš nápadná jména cizí, zažívající 

renesanci (např. Alice, Rút). 

Existuje však široká skupina bezpříznakových jmen, náležících ke klasickému 

repertoáru, která jsou oblíbená napříč společností. Jsou to např. Adéla, Hana, Marie, Věra, 

Filip, Pavel, David nebo Martin. 

Výzkumy potvrzují, že dnes se již sociální diferenciace do jmen nepromítne. Avšak 

u některých sociálně profesních skupin jsou některá jména volena častěji. Např. lidé 

pracující v zemědělství dávají častěji jména z venkovského prostředí počátku 20. století, 

jako jsou Václav, Josef, Zdeňka nebo Růžena. Jméno Matěj si často vybrali otci pracující 

ve vědě, lidé ze zdravotnictví mají častěji dceru Alžbětu a dělničtí rodiče z oblasti 

průmyslu Soňu nebo Vendulu.65  

Jedním z nejzásadnějších vlivů na pojmenování potomků mělo v minulosti 

náboženství. O vhodnosti jmen rozhodovala církev. V katolických zemích platil od 16. 

století Katechismus Romanus, vydaný po tridentském koncilu, jenž upravoval volbu 

pojmenování, totiž nařizoval dávat dětem jména světců. Další církevní dokument, Ritual 

Romanum, vydaný v 17. století varuje před bájeslovnými, pohanskými (tedy slovanskými), 

směšnými a neslušnými jmény.66  

Různá náboženství se odrážela v oblibě jmen. U katolíků to byla jména světců, tedy 

např. Josef, František, Antonín, Anna a Barbora, u evangelíků jména z Bible jako Pavel a 

Daniel a židé měli oblíbeného např. Erika, Ervína nebo Ester. Tyto tradice však v současné 

době silně ustupují. Dnes ovšem vládne celoevropská móda, jež oživuje starozákonní 

biblická jména jako právě Ester, Rút, Miriam, Sára, Samuel atd.67 

Jiná náboženství a v dnešní době populární východní kulturní směry (obliba jógy) 

vedou některé jejich ctitele k volbě jména z těchto učení. Můžeme se tak dnes setkat 

s neobvyklými jmény indického původu, děje se tak však stále poměrně výjimečně. 

V minulosti bylo někde zvykem pojmenovat dítě podle svátku nejbližšího dni jeho 

narození. Někteří katoličtí faráři trvali na důsledném dodržování tohoto zvyku, a tak bylo 

možné setkat se s velmi neobvyklými jmény, jako např. Sekundina.68 Extrémním případem 
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67 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 23. 
68 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 24. 



26 
 

v této oblasti je muž narozený v Německu v 16. století na svátek všech svatých se jménem 

Allerheiligen Köpel.69 Víra v přinesení si svého jména na svět se však dnes již neuplatňuje. 

Setkat se můžeme také s citovou motivací. Rodiče mají například hezkou 

vzpomínku na nějaký den – den seznámení, den svatby atp. a chtějí ho oslavit také svátkem 

dítěte. Jméno může odrážet i vzpomínku na místo, kde rodiče strávili příjemnou 

dovolenou, seznámili se atd.70  

Motivací pro jméno potomka může být někdo z našich přátel či známých, kamarád 

z dětství nebo zahraniční známí. Případně je jméno vybráno na základě jejich rady.71  

Některé rodiče motivuje jejich vztah k profesi či zálibám. Příkladem může být syn 

profesora angličtiny pojmenovaný Edgar nebo syn ochotnických herců Kajetán. Vyskytnou 

se však i kuriozity jako Beáta pojmenovaná podle cigaret BT nebo Blanka podle písničky 

Una paloma blanca.72 

Směrodatná je v mnoha případech dobová společenská obliba, zejména jedná-li se o 

rodiče se základním vzděláním. Vliv módy byl patrný vždy, ve 20. století však víc než kdy 

dřív. Například jméno Jan u nás bylo v oblibě díky Janu Husovi a Janu Žižkovi, Jiří zase 

díky králi Jiřímu z Poděbrad, Václavové v sobě nesli odkaz sv. Václava, patrona českých 

zemí a panující rod zase rozšířil jména Josef, František a Terezie.73 

Jistý vliv lze přičíst současnému dění nebo historickým událostem. Například za 

druhé světové války se jméno stalo symbolickým, odkazovalo k vlasti (Libuše, Přemysl, 

Vlasta) nebo míru (jména končící na -mír), vyšší četnost zaznamenalo i jméno Renáta 

(znamená znovuzrozená). Naopak silný pokles se projevil u jmen německých a jméno 

Adolf prakticky vymizelo.  

Po r. 1945 naše společnost reagovala na ruský vliv jmény jako Igor, Oleg, Taťána 

nebo Nataša. Léta šedesátá naopak přinesla módní vlivy ze západní Evropy, nejvýrazněji 

se u nás projevila jména francouzského původu (např. Iveta). 

Rok 1989 otevřel hranice naší země a s nimi i mezinárodní styky. Nová jména od 

této doby přicházejí ze všech koutů světa. Lidé tak mají možnost vyjádřit jménem potomka 
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svůj světový názor, sympatie k nějakému národu či oblasti. Exotická jména však zůstávají 

hlavně v rodinách cizinců, případně u smíšených rodičovských párů.74 

Tradiční, ale přesto poslední dobou silněji rozšířená je motivace pojmenování podle 

populární osobnosti. Jedná se o známé tváře z politiky, sportu, kulturního dění (ať jde o 

televizi, film, rozhlas, divadlo nebo hudbu), nebo to může být i postava z historie. Inspirací 

rodičům se však může stát i fiktivní postava z literatury, divadla, filmu nebo hudebního 

díla. Například jméno z písně může zavést nebo zvýšit jeho oblibu75 (písničky o Terezách a 

Zuzanách z divadla Semafor).  

 Novodobějším trendem (přes 30 let), který jde proti módním vlnám a dobové 

společenské oblibě, je oživování starých jmen. Jde o znovuzavádění jmen, jež byla v oblibě 

v dřívějších dobách. Původ možno hledat v 60. letech, která zdvihla zájem o starožitnosti a 

lidovou tvořivost. Do matrik se tak začala opět ve vyšší míře zapisovat jména jako Lucie, 

Klára, Barbora, Kateřina, Zuzana, Magdaléna, Veronika, Markéta; Michal, Martin, Tomáš, 

Jakub, Filip, Ondřej nebo Tobiáš. Tato jména se však těší značné oblibě i v jiných 

evropských státech, takže je možný i vliv propojení národní a mezinárodní módy. 

Prvotním hybatelem této tendence byla snaha o novost a o rozbití repertoáru 

módních jmen. Rozšířením však svůj prvek novosti jména ztrácejí. S nadměrnou oblibou a 

následnou kumulací jména hrozí nebezpečí, že jméno přestane plnit svou identifikační 

funkci. Např. ve třídách, kde se sejdou tři Ondřejové, musí při rozlišování napomoci 

příjmení nebo nějaká přezdívka.76 

Jméno je jistým svědectvím doby. Na základě různých průzkumů by se dalo o 

Češích říct, že ve výběru jména ctí národní aspekt. S nezvyklostmi a výstřelky se setkáme 

u méně než 1 % z celkového počtu pojmenovaných. Mezi stálice českého pojmenování 

patří např. Josef, Jiří, Jan, František, Petr, Pavel, Martin, Václav, Karel; Marie, Anna, Jana, 

Eva, Hana atp. V lednu 2010 rodiče nejčastěji zvolili některé z těchto deseti 

nejoblíbenějších jmen pro holčičku: Tereza, Anna, Eliška, Karolína, Natálie, Adéla, 

Kristýna, Barbora, Lucie, Kateřina; a z těchto deseti pro chlapečka: Jan, Jakub, Tomáš, 

Lukáš, Filip, Ondřej, Matěj, Vojtěch, David, Adam.77 
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Z diachronního pohledu lze motivace rozdělit do tří podstatně odlišných období 

podle Františka Kopečného.78  

První, pohanské období je spojeno se dvěma důležitými jevy, a to s významem 

jména a vysokou dětskou úmrtností.  

Význam jména byl neodmyslitelnou složkou osobnosti, představoval ztělesnění 

nějaké vlastnosti a bylo lze jej přenášet. Odtud časté pojmenování syna po dědovi, jež je 

patrné např. střídáním jména v panovnických rodech (syn by však neměl nést jméno otce). 

Smutnou skutečností byla vysoká dětská úmrtnost. Ta dosahovala i bez epidemií 

přes padesát procent. Jméno tak mělo různě působit jako ochrana před démony. Např. 

předstíralo bezcennost či ošklivost (Hlúpata), nebo naopak sílu a zlobu dítěte (Strašen). 

Jindy dostal chlapec dívčí jméno, neboť dívky byly považovány za méně ohrožené (Děva). 

Vyskytovala se též přací jména (Života).79  

Druhé zásadně odlišné je období 18. a 19. století. Charakteristická jsou pro něj 

tradiční jména, a to zejména na venkově podřízená církevním, rodinným i státním 

vztahům.  

Církevní a rodinné vztahy určovaly, že jméno mohlo být vybráno pouze z římského 

martyrologia (tj. seznam mučedníků a světců).80 Každé dítě tak mělo mít na nebi svého 

ochránce. Tuto roli světce v 19. století nahradili předci a kmotři. Jméno se někde vybíralo 

podle dne narození a svátku nejbližšímu tomuto dni, jinde byl patrný vliv kostela. Např. 

byl-li v obci kostel zasvěcen sv. Janu Křtiteli, mohla se zde vyskytnout vyšší koncentrace 

tohoto jména. 

Státní vztahy zapříčinily rozšíření tzv. dynastických jmen, tedy jmen členů 

panujícího rodu. Mezi lidmi se ujala jména oblíbených panovníků, zejména Josef, Marie, 

Terezie, František a Karel. Opačný postoj signalizovala tzv. protidynastická jména, jako 

např. Otakar (podle Přemysla Otakara II., odpůrce Habsburků) nebo jména vlastenců: 

Ladislav (Rieger), Miroslav (Tyrš) atp.81  
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Třetí a poslední období spadá do dnešní doby a vyznačuje se oslabením tradice na 

úkor posílení módních vlivů. Tento vývoj dokládá i statistika L. Svobodové, která zkoumá 

poměr tradičních a moderních jmen. V období 1890 – 1930 na 80 jmen tradičních 

připadalo 16 jmen módních. V období 1961 – 1964  se tento poměr změnil na 28 tradičních 

ku 64 módním.82 

Důvodů této proměny je několik a spolu odrážejí pozadí společenské situace. Vliv 

církve je ve 20. století zásadní měrou oslaben, zmizela jak povinnost pojmenovat po světci, 

tak víra v přinesení svého jména na svět. Rodiče se na jménu dítěte zpravidla dohodnou již 

dříve. Se slábnoucím vlivem náboženství oslabuje i zvyk křtu. Ustupuje tak pojmenování 

dítěte po kmotrovi či kmotře, avšak předání jména po rodičích nebo prarodičích je stále 

živé a dodnes představuje jednu z nejvýraznějších motivací k pojmenování. Hodně dětí 

také nese jméno po jiném oblíbeném příbuzném nebo po příteli rodičů, zvláště je-li jeho 

jméno pro rodiče hezké.83 

S koncem vlády dynastie Habsburků u nás přirozeně zmizela i dynastická jména. 

Místo nich se dnes spíš setkáme s inspirací u oblíbených umělců nebo se jmény postav 

z jejich děl, ať jde o knihy, filmy nebo písně.84 

Ke jménu dítěte se může pojit i jiná citová vazba, jako je vzpomínka na den, kdy se 

rodiče seznámili, inspirace v oblíbené květině (Růžena) atp. 

Významným činitelem je zvuková podoba jména. Rodiče dnes vyhledávají jména 

krátká, jež se nedají komolit, zvukomalebně působí jména bez háčků a sykavek. Důraz se 

klade i na celkové souznění jména a příjmení, ke dlouhému příjmení se lépe hodí kratší 

jméno a naopak. Jindy se rodiče snaží zachovat aliteraci (Hana Havlíčková). 

Některá jména v sobě nesou subjektivní citové zabarvení, které může být pro volbu 

rozhodující (např. bohatýrský Vladimír). 

Jak již bylo zmíněno, svůj vliv na výběr jména mají i historické události. Dokladem 

je například nezájem o německá jména za druhé světové války nebo naopak zvýšený zájem 

o cizí jména po roce 1945, kdy již nebylo třeba dokládat svou národní příslušnost. Tehdy 
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k nám začala proudit především jména francouzského původu, dále jména anglická, 

severská atd. 

Některá jména ztrácejí své negativní citové zatížení z minulosti. Ve své době 

nejrozšířenější jména se často stávala obecným označením lidských typů. Nejčastějšími 

příklady jsou kuba, matěj nebo káča jako hloupí lidé, nebo dorota jako označení 

prostitutky. Naopak jméno dodnes zatížené negativní asociací je Adolf.85 

 

5.0 Právní kodifikace  

Zákon alespoň částečně chrání dítě před nevhodnou volbou jména. Dítě se totiž již 

svým narozením stává občanem České republiky a stát tím zároveň přebírá i 

spoluodpovědnost za jeho sociální zabezpečení a výchovu.86 Rodiče si nemohou vymyslet 

jakékoli jméno a pojmenovat jím svého potomka. Každý stát reguluje jména vlastními 

zákony, takže se volnost v pojmenování v jednotlivých zemích liší.87  

V minulosti se volba jmen řídila zejména církevními regulacemi. Od 16. století 

platil v katolických zemích Katechismus Romanus, který nařizoval, aby děti nesly jména 

svatých, blahoslavených apod. V 17. století vešel v platnost Rituale Romanum, který 

varoval před bájeslovnými, pohanskými (tedy i slovanskými), směšnými a neslušnými 

jmény. Zde navazuje Dekret dvorské kanceláře z roku 1826, jež platil pro celé Rakousko 

Uhersko a z jeho předpisů se v českých zemích vycházelo až do 1. poloviny 20. století.88 

Kodex kanonického práva vydaný roku 1983 v kánonu 855 uvádí: Rodiče, kmotři a 

farář dbají, aby se nedávalo jméno, které cizí křesťanskému smýšlení.89 

Od 1. ledna 1950 omezily volbu rodného jména vyhlášky vydané na základě 

zmocnění v § 28 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách. Omezení upřesňovala nejprve 

prováděcí vyhláška č. 182/1959 Ú.l.,90 s účinností od 1. července 1977 pak § 40 prováděcí 

vyhlášky ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb.91 
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Od roku 1950, kdy se církevní matriky staly majetkem státu, bylo zákonem 

povoleno dát dítěti jen jedno jméno. To se již neoznačovalo jako křestní, ale rodné, a místo 

do křestního listu se zapisovalo do listu rodného.92 

V současné době se pojmenování dětí řídí podle pravidel stanovených Zákonem č. 

301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 

který nabyl účinnosti 1. července 2001. 

Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické 

osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše 

jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci 

společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel 

povinen předložit doklad vydaný znalcem.93 

Do roku 2001 tedy nebylo povoleno dát dítěti více než jedno jméno. Existovala 

ovšem možnost zapsání tzv. zdvojeného jména, jež je užíváno ve funkci jednoho jména. 

Tato tradice je běžná v germánských, románských a dalších jazycích. Nejznámější je nám 

nejspíš z Francie, kde byla jména jako Jean-Philippe nebo Marie-Claire velmi častá v 

polovině 20. století.94   

Jméno vlastní zdvojené je vlastní jméno vzniklé jako spojení dvou samostatných 

vlastních jmen osobních či jiného objektu. Označuje pojmenovaný objekt jako celek a užívá 

se ve funkci jména jednoho. V této podobě jsou doložena především oficiální, úřední 

jména. Z vlastních jmen osobních jsou zdvojená rodná jména (Anna-Marie, Jan-Pavel), 

která v českých zemích nemají velkou tradici…95 

 

 

                                                           
92 http://spcp.prf.cuni.cz/lex/268-49.htm 
93 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb00301 
94 Trend zdvojeného jména se ve Francii objevuje ve 40. letech, kulminuje kolem roku 1955, od té doby 
trvale slábne a dnes již prakticky vymizel.  
Zdroj: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=9662#p4 
95 Encyklopedický slovník češtiny. Lidové noviny, Brno 2002, str.  208. 
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6.0 Motivace k pojmenování potomků a její proměny v generacích. 

Šetření a jeho výsledky. 

6.1 Popis vzorku respondentů 
Šetření se opírá o výsledky získané z dotazníků sestavených konkrétně pro tento 

průzkum. V období od září do prosince roku 2010 se podařilo shromáždit 222 dotazníků, 

ať již klasických papírových (82) nebo vyplněných na internetu (140). Za validní dotazníky 

byly považovány jen ty, kde byly vyplněny všechny údaje o všech dětech, tj. rok narození, 

jméno a motivace k pojmenování.  

Ze všech 222 respondentů odevzdalo neplatný dotazník pouze deset, pracovala 

jsem tedy s 212 správně vyplněnými dotazníky. Nejčastěji chybělo u nevalidních dotazníků 

vyplnění motivace k pojmenování, a to většinou u internetových dotazníků. Zde 

předpokládám technickou chybu souboru, která mohla tento výsledek ovlivnit. 

Jelikož se u jednotlivých dětí motivace proměňovaly, považovala jsem za vzorek 

každé dítě zvlášť. Po odečtení nevalidních dotazníků jsem získala 396 vzorků ke 

zkoumání. 

Respondenti pocházejí z širokého spektra společnosti a není možné je 

charakterizovat nějakým jednotícím rysem. Respondenti dosáhli různého stupně vzdělání a 

pocházejí z odlišných regionů. Informace byly získávány jak o matce, tak otci dítěte, 

několik dětí mělo některého nebo výjimečně oba rodiče z ciziny.96 V šetření se však 

projevila vyšší koncentrace respondentů z Litomyšle a okolí, odkud pocházím.  

Záměrná pestrost je však u generačního hlediska. Nejstarším rodičům se děti 

narodily již ve 40. letech minulého století, nejmladší rodiče narození svého dítěte teprve 

čekali roku 2011. Šetření mi tedy poskytlo materiál pro zkoumání proměn motivací k 

pojmenování v osmi generacích.97 

Mezi respondenty výrazně převažovaly ženy (82 %). Validní dotazník vyplnilo 174 

žen, 35 mužů a u tří respondentů nebylo pohlaví uvedeno. Rodičovské páry zaznamenané v 

šetření pocházely v 69,5 % případů z města (147 párů), 20,9 % rodičovských párů 

                                                           
96 Nejčastěji se jedná o občany slovenské národnosti, objevila se i italská, portugalská a holandská národnost 
jednoho z rodičů. 
97 Každá generace postihuje jednu dekádu, tedy např. 40. léta zahrnují roky 1940-1949, 50. léta roky 1950-
1959 atp. Poslední generaci představují pouze dva roky 2010 a 2011, přesto se zde podařilo nashromáždit 53 
vzorků. 
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pocházelo z vesnice (44) a 9,8 % představují smíšené páry, tedy páry, kde jeden rodič 

pochází z města a druhý z vesnice (20), jeden respondent tyto informace nesdělil.  

Respondenti uváděli jména svých potomků, a tak se podařilo získat přehled o 

oblíbenosti jednotlivých jmen. Mezi 396 dětmi se vyskytlo 180 různých jmen. Zde je 

přehled pěti (resp. šesti, protože vzhledem k malému rozsahu šetření ve výsledcích 

panovala častá shoda četnosti) nejčastějších chlapeckých jmen z šetření, v závorce je 

uveden počet dětí toho jména: Jan (14), Martin (9), Jakub (9), Tomáš (7), Michal (7) a 

Lukáš (7). Z dívčích jmen to jsou Jana (8), Hana (8), Zuzana (7), Kristýna (7) a Tereza (6). 

Porovnáme-li tento výsledek s celorepublikovými daty98, je zajímavé, že mezi 

nejčastějšími chlapeckými jmény se kromě Jana nevyskytuje žádné další z prvních pěti 

celorepublikově nejčastějších jmen – Jiří, Jan, Petr, Josef, Pavel. Těchto prvních pět jmen 

nese 25,4 % mužské populace žijící v České republice.99 

Martin obsadil v celorepublikovém pořadí sedmou příčku, Jakub až devatenáctou, 

Tomáš osmou, Michal třináctou a Lukáš sedmnáctou. Přesto se první jména z šetření 

pohybují v celorepublikovém měřítku do dvacátého místa.  

U dívčích jmen se výsledky odchylují ještě výrazněji. Prvních pět ženských jmen 

celorepublikového pořadí je Marie, Jana, Eva, Hana, Anna a těchto prvních pět jmen nese 

v ženské populaci České republiky 19,4 % žen, číslo je tedy nižší a dokládá větší pestrost 

ženských jmen. Šetření sice potvrzuje oblibu jmen Jana a Hana, ale ani zde se neprosadilo 

vůbec nejčastější jméno a většina jmen následujících. Zuzana je až na 25. místě, Kristýna 

na 39. a Tereza na 22. Tuto disproporci přičítám především nerovnoměrnému zastoupení 

generací. 

Mnoho jmen naopak zaznamenalo jedinečnou četnost, 102 jmen se objevilo jen 

jednou, tedy 56,7 % jmen je vzácných a čtvrtina dětí z šetření (25,7 %) má tato vzácná 

jména.  

 

                                                           
98 http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni-722752.aspx 
99 Mužská křestní jména v ČR plus cizinci ke dni 1/5 2009 
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Graf č. 1.: Motivace k pojmenování potomků a její proměny v generacích.100 

 

Detailněji jsou procenta uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Motivace k pojmenování potomků a její proměny v generacích 

(data pro graf č. 1) 

 
 

Podle rodinné 
tradice Jiný vliv Slavná osobnost 

Podle fiktivní 
postavy 

40.léta 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 
50.léta 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 
60.léta 30,43% 65,22% 4,35% 0,00% 
70.léta 38,71% 67,74% 6,45% 0,00% 
80.léta 38,46% 70,77% 3,08% 3,08% 
90.léta 29,21% 74,16% 7,87% 5,62% 
2000-2009 26,23% 81,97% 8,20% 5,74% 
2010/11 33,96% 84,91% 9,43% 7,55% 

 

Graf č. 1 zobrazuje hlavní výsledek celého šetření, a to, jak se v čase, resp. v 

generacích, proměňoval vliv jednotlivých motivací k pojmenování potomků. Pro úplnost je 

                                                           
100 Součet procent motivací jednotlivých pojmenování pro danou dekádu může být větší než 100, 

protože někteří respondenti pojmenovali své dítě podle vícera různých motivací. 
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třeba zmínit, kolik vzorků čítaly jednotlivé generace, jelikož nebylo lze získat pro všechny 

generace stejný počet vzorků.  

Nejméně vzorků se podařilo sebrat pro nejstarší generaci 40. let, a to pouhé tři 

vzorky, které jsem získala od respondentů ze svého okolí. Více respondentů, kteří by měli 

děti ve 40. letech se nepodařilo oslovit, neboť respondentům těchto generací je 

v současnosti mezi 80 a 90 lety, tedy jich přirozeně ubývá. U těchto respondentů 

předpokládám, že neumějí pracovat s internetem a neměla jsem možnost je jinak 

kontaktovat. 

U dalších generací počet vzorků výrazně stoupá, pro generaci 50. let bylo získáno 

10 vzorků, generace 60. let je zastoupena 23 vzorky, generace 70. let 31 vzorky, generace 

80. let 65 vzorky, generace 90. let 89 vzorky, generace let 2000 – 2009 je zastoupena 122 

vzorky a poslední generaci sice představují jen dva roky, a to 2010 a 2011, přesto se pro 

tuto generaci podařilo sebrat 53 vzorků.  

Z grafu č. 1 vyplývá, že žádná z motivací nezůstala konstantní a beze změn. U 

motivace pojmenování podle slavné osobnosti (znázorněna zeleně) a fiktivní postavy 

(znázorněna fialovou křivkou) můžeme pozorovat pozvolný nárust bez výraznějších 

výkyvů, s výjimkou mírného propadu motivace pojmenování podle slavné osobnosti v 80. 

letech. Tyto motivace však doposud nepřesáhly hranici 10 %, ačkoli k ní obě postupně 

míří. Ani jedna z těchto motivací neovlivnila pojmenování v nejstarší generaci 40. let, 

motivace pojmenování podle slavné osobnosti se objevuje až na počátku 60. let, což 

přičítám právě menšímu počtu vzorků sebraných v nejstarších generacích. Od 90. let je 

vývoj obou těchto motivací velmi podobný. 

Vůbec nejslabší motivací je podle šetření fiktivní postava, ta se objevuje až 

v polovině 80. let, kdy dosahuje úrovně motivace podle slavné osobnosti. Od té doby se 

však motivace fiktivní postavy drží mírně pod slavnou osobností a dosud neopustila čtvrté 

místo v pořadí mezi ostatními motivacemi. 

O něco silnější vliv na pojmenování potomků má motivace podle slavné osobnosti. 

Tato se vyskytuje od 60. let a mírně posiluje do let 70., kdy začíná klesat. Propad se zastaví 

v polovině 80. let, kde se setkává s motivací pojmenování podle fiktivní postavy, pak ale 

navazuje na svůj prvotní nárust a stále si udržuje svou mírnou převahu nad motivací 

fiktivní postavy. 
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Naopak dominantní motivace rodinné tradice i kategorie jiného vlivu prošly 

zásadními změnami. Jak je patrné z grafu č. 1, první dvě generace, tedy generace 40. a 50. 

let, byly podle šetření ovlivněny pouze těmito dvěma kategoriemi, přičemž nejsilnější vliv 

měla rodinná tradice. Ačkoli v pořadí motivací rodinná tradice zatím nikdy neklesla pod 

druhé místo, její vliv již od počátku slábnul. Oproti tomu všechny ostatní motivace silněji 

či slaběji posilují. 

Zprvu dominantní rodinná tradice, v grafu zobrazena modrou křivkou, však již od 

počátku klesá z téměř 70 %101 na 30 % a od 60. let prvenství přebírá kategorie jiného vlivu. 

V průběhu 60. let však motivace rodinné tradice opět nabývá na síle a do 80. let se drží 

těsně pod hranicí 40 %. Následuje pokles – v 90. letech se rodinná tradice propadla pod 

hranici 30 %, ale příští generace tuto tradici opět mírně oživuje a v současnosti trend 

pojmenování podle rodinné tradice znovu stoupá, což se mi jeví jako překvapivé, jelikož 

jsem u motivace rodinné tradice očekávala spíš trvalý pokles. 

Kategorie jiného vlivu, do níž spadá náboženská motivace, výběr jména po 

zvukové stránce, po významové stránce, výběr jména tak, aby se hodilo k příjmení a jméno 

přítele nebo známého, dosáhla s padesátými lety hranice 40 % a od té doby její vliv velmi 

prudce stoupá. Nejživější nárust tato kategorie zaznamenala do 60. let, od té doby sice stále 

stoupá, ale již mírnějším tempem. Jména dětí z šetření narozené roku 2000 byla v 80 % 

ovlivněna některou z motivací této kategorie. V současnosti je vliv této motivace vyšší než 

80 % a na základě vývoje zaznamenaného grafem č. 1 se dá předpokládat, že její vliv bude 

i dále narůstat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Tato hodnota je výrazně ovlivněna malým počtem vzorků z nejstarší generace. 
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6.3 Kategorie jiný vliv
Graf č. 4: Rozvrstvení vliv
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Dílčí graf výsledků v kategorii jiného vlivu, tedy graf č. 5, zobrazuje zastoupení 

nejdůležitějších podkategorií. Nejčastěji o pojmenování dítěte rozhodovala zvuková 

stránka jména, a to konkrétně u 209 dětí (41 %). K motivaci dle zvukové stránky byly 

přiřazeny i výsledky typu aby se prostě líbilo atp. Následuje motivace, aby se jméno hodilo 

k příjmení, která byla důležitá pro pojmenování 133 dětí (26 %). Z těchto dvou výsledků 

tedy vyplývá, že pro rodiče je velmi důležitá estetická stránka jména a to, jak jméno jako 

celek působí. 

Třetí v pořadí je významová stránka jména, u 78 dětí (15 %) hrál roli výklad jména. 

Neočekávala jsem u této podkategorie tak vysoký výskyt, ale potvrzuje se tak má 

domněnka, že rodiče dítěti ve jménu odkazují i nějakou vyšší hodnotu, že jméno může 

skrývat i symbolický význam. 

Naopak nečekaně málo jmen ovlivnila náboženská motivace, pouhých 24, 

z kategorie jiného vlivu tedy náboženská motivace představuje jen 5 %. Předpokládala 

jsem, že data ze starších generací budou mít na míru náboženské motivace největší vliv. 

Naopak se však náboženská motivace se objevuje až v 70. letech a nejčastěji se vyskytuje 

až v posledních dvou generacích 2000-2009, kde bylo pojmenováno osm dětí podle 

náboženské motivace, a 2010/2011, kdy za necelé dva roky ovlivnilo náboženství šest 

jmen dětí z šetření.  

Vývoj těchto podkategorií mapuje následující graf. 

Graf č. 5: Vývoj náboženské motivace, motivace podle zvukové a významové 

stránky jména a podle souladu s příjmením 
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Podrobnější přehled získáme z následující tabulky. 

Tabulka č. 2: Vývoj náboženské motivace, motivace podle zvukové a 

významové stránky jména a podle souladu s příjmením (data pro graf č. 5) 

 

 Bible Zvuk Význam Příjmení 
40.léta 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 
50.léta 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 
60.léta 0,00% 34,78% 17,39% 8,70% 
70.léta 6,45% 51,61% 6,45% 22,58% 
80.léta 7,69% 49,23% 13,85% 32,31% 
90.léta 3,37% 51,69% 14,61% 19,10% 
2000-2009 6,56% 58,20% 29,51% 45,90% 
2010/11 11,32% 60,38% 26,42% 56,60% 

 

Jak z grafu č. 5 vidíme, nejvlivnější podkategorií je od počátku motivace podle 

zvukové stánky jména, po celou dobu svého vývoje ostatní podkategorie výrazně 

převyšovala, dnes se k její hranici 60 % blíží motivace podle souladu s příjmením, která od 

90. let velmi strmě narůstá. Překvapivá je absence náboženské motivace v prvních třech 

generacích, tato dosáhla nejvyšší hodnoty přes 11 % až v poslední generaci 2010/2011. 

Jedinou v současnosti klesající motivací je významová stránka jména, avšak nejde o pokles 

výrazný. Vývoj těchto motivací zaznamenal dva výrazné propady, a to od 60. do 70. let u 

významové stránky jména a od 80. do 90. let u souladu s příjmením.  

Podkategorie pojmenování podle přítele či známého čítá nejméně vzorků. Ovlivnila 

pojmenování 17 dětí, které z kategorie jiného vlivu představují 3 %. 

Zbylých 10 % jsou různé další motivace spadající do podkategorie ostatní. Rodiče 

zde uváděli například motivaci, aby jméno bylo české nebo dávané v minulosti, aby spolu 

jména sourozenců ladila (u Knappové řazeno k rodinné motivaci), nebo zohledňovali délku 

jména, tvary domáckých podob jména atp. Na tyto a jiné dílčí motivace z podkategorie 

ostatní se podíváme podrobněji. 

I v dnešní globalizované multikulturní době má pro některé lidi zvláštní důležitost 

sounáležitost s národem. Tento názor lze projevit i tak, že svým dětem tito lidé vyberou 

tradiční domácí jméno. Chtějí se tak vzepřít módě exotických jmen, a proto hledají 

potomkovi jméno, které bylo v naší kultuře zakořeněno již dávno, a je tak určitým 

způsobem spjato s národem. Na druhou stranu, rozšíření tohoto trendu z něj opět činí 
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módu, a může tak ztrácet prvotní originalitu. Dokládá to i výsledek Českého statistického 

úřadu, který uvádí deset nejčastěji dávaných jmen. Pro rok 2010 se zde objevila jména jako 

Anna, Eliška, Barbora, Kateřina u dívek a u chlapců např. Ondřej, Matěj, Vojtěch.103 Tato 

jména byla v českých zemích tradičně oblíbená, a jsou tak často považována za typicky 

česká jména, která mohou vyjádřit historický a kulturní vztah k našemu národu. Přestože 

jejich původ není český, rozhodující je tradice. 

V průzkumu se motivace, aby jméno bylo české, vyskytla u šesti dětí. Jako česká 

byla pociťována jména Adéla (1977), Bohdan (1968), Hynek (2010), Markéta (1967), 

Ondřej (1996) a Štěpán (2001). Většinou jde o jména neslovanského původu, která se u nás 

vžila. V minulosti byla hojněji užívána a dnes zažívají renesanci. Staroslovanský původ má 

Bohdan104 a Hynek je české jméno vzniklé z německého Heinricha (Jindřicha).105  

Jazykový vliv se však může projevovat různě. V šetření byl zaznamenán příklad 

dětí s anglickými jmény – Jill (1972) a Keith (1977), která byla vybrána jako kompromis. 

Matka je Češka, kdežto otec Ital a tito rodiče zvolili jména tak, aby nebyla ani česká ani 

italská. Jako další zvláštnost je zde uvedeno, že jména vybrali tak, aby existovalo jméno 

zvukově podobné v opačném rodě, protože rodiče dopředu neznali pohlaví dítěte. 

Jiní rodiče z šetření zase jménem svého potomka projevili svou náklonnost k jiné 

zemi a kultuře. Simona (1957) dostala své jméno díky matčině lásce k Francii, prvotní 

inspirace rodičů však byla v biblickém jméně Simeon. Jméno Simona je sice hebrejského 

původu, ale dostalo se k nám z Francie. Jiní rodiče svého syna pojmenovali Ari (2009) a 

jako motivace uvádějí: částečně jméno po otci, částečně jméno reflektuje islandské jméno 

Ari, a taky se hodí k příjmení.106 

Jak uvádí M. Knappová,107 některé rodiče ovlivňuje i to, jak k sobě ladí jednotlivá 

jména jejich potomků. Tento požadavek zmínili tři respondenti v šetření, podívejme se, 

jaká jména se podle nich k sobě hodí. Je zajímavé, že každý z těchto respondentů zvolil 

jiné kritérium podobnosti. Jako další motivace všichni tito dále zmínění respondenti uvedli 

zvukovou stránku jména a aby se hodilo k příjmení 

                                                           
103 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nejcastejsi_jmena_deti_v_lednu_2010 
104 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 72. 
105 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 102. 
106 Citováno z dotazníku. 
107 Tuto motivaci však M. Knappová řadí k rodinné tradici. 
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První rodičovský pár vybral jména Darina (1980) a Martina (1988). Můžeme si 

všimnout, že jména se spolu rýmují, mají částečně shodnou hláskovou podobu a obě jsou 

trojslabičná. 

Další rodičovský pár zvolil jména Jan (2006), Lukáš (2006, tedy pravděpodobně 

dvojče) a Lucie (2010). Tato jména jsou v dnešní společnosti velmi oblíbená, byla dávána i 

v minulosti a také jsou to jména, jež by mohla být ovlivněna náboženskou motivací 

(apoštolská jména a jméno světice), to však respondent neuvádí. Zmiňuje však mimo jiné 

motivaci jmen po významové stránce. 

Poslední rodičovský pár z šetření, který hledal jména tak, aby se hodila ke jménům 

ostatních sourozenců vybral pro češtinu velmi neobvyklá jména, a to i ze stránky 

pravopisné. Navíc všechny dětí mají dvě jména – Noemi Nela (2002), Nathalie Anne 

(2004), Amelie Sophie (2010). Po zvukové stránce tato jména působí jemně, často se tu 

vyskytují hlásky i, l, m, n, naopak chybí výrazné hlásky jako např. k nebo r.  

Jak bylo zmíněno, i po pravopisné stránce to jsou jména nezvyklá. Ačkoli je 

obvyklejší jména Nathalie, Anne a Sophie psát a číst jako Natálie, Anna a Sofie, rodiče se 

přesto rozhodli pro nečeskou podobu, můžeme si také povšimnout, že všechna jména jsou 

bez diakritických znamének, pravděpodobně se záměrem, aby forma jmen byla obvyklá 

v anglofonním světě. V tom případě by se jména četla jinak než jejich české podoby, a to 

[natali], [an] a [sofi], pravopisná podoba Amelie se může číst i česky, je však možné, že 

pokud rodiče jména vyslovují výše uvedeným způsobem, bude výslovnost [ameli]. 

Výslovnost jmen však v dotazníku zmíněna nebyla.  

Jak tvrdí M. Knappová, takto extravagantní jména spíše vyhledávají rodičovské 

páry s nižším vzděláním, proto si pro srovnání dovoluji uvést bližší informace o 

respondentovi a jeho partnerovi, které byly v dotazníku uvedeny. Otec se narodil roku 

1974, pochází z Písku a dosáhl středního odborného vzdělání bez maturity. Matka, 

původem z Opavy, se narodila roku 1977 a dosáhla úplného středního vzdělání. Ani jeden 

z rodičů tedy nemá vysokoškolské vzdělání a pouze jeden z nich dosáhl maturity. Dalo by 

se tedy říct, že tento případ se s tvrzením M. Knappové shoduje. 

Ačkoli ostatní respondenti nezmiňují záměr, aby k sobě jména dětí ladila, většinou 

si zvolená jména jsou určitým způsobem podobná. Z šetření uvádím příklad sourozenců se 

jmény Prokop, Marie, Anežka a František, u nichž rodiče nezmiňují ani motivaci 
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podobnosti jména, ani záměr vybrat tradiční česká jména, přesto by tato jména 

korespondovala se všemi těmito kategoriemi. V některých případech ale jedno ze jmen 

nápadně vybočuje, zde pro srovnání uvádím příklad podobný výše zmíněnému 

rodičovskému páru, který vybral svým dětem jména Jan, Lukáš a Lucie. Jiní rodiče však 

pojmenovali své děti Ria (1975), Lukáš (1977) a Jan (1987). Ria je velmi neobvyklé jméno 

a navíc silně kontrastuje s častými jmény svých sourozenců. Tento příklad může sloužit i 

jako doklad toho, že rodiče u jména dcery více experimentují a že paleta dívčích jmen bývá 

ve společnosti pestřejší.  

Někteří rodiče, kteří vybírali jméno potomka tak, aby se hodilo k příjmení, 

zdůraznili, že hledali jméno krátké. V šetření se požadavek krátkého jména objevil 

čtyřikrát, jako krátká rodiče považovali jména do čtyř hlásek: Vít, Ema a Hana. Matka 

Hany navíc uvedla, že chtěla, aby se jméno snadno vyslovovalo a nebyla v něm hláska r, 

která jí činí potíže, a že ke složitému příjmení hledali na výslovnost bezproblémové jméno. 

Paradoxně tu je uveden i příklad, kdy rodiče chtěli k příjmení zvolit krátké jméno, přesto 

své dceři dali jména dvě, první krátké, druhé naopak velmi dlouhé – Mia Isabella. Rodiče 

totiž hledali nezvyklé, méně časté krátké jméno.108 

Otázka mezinárodního pravopisu již byla v jiném kontextu zmíněna. Dva 

respondenti mezinárodní motivaci přímo zmiňují, avšak v různých stupních. Rodiče Lilian 

(2009) chtěli, aby jméno mělo přesně stejnou podobu jako má jinde ve světě. Rodičům 

Zuzany (2008) stačilo, že jméno existuje i v angličtině, bez ohledu na to, že jeho podoba je 

zde jiná.109 

Každý člověk má jméno a my žijeme ve společnosti. Proto máme některá jména 

neodmyslitelně spjatá s některými lidmi a vztah k lidem tak může ovlivnit i vztah je jménu, 

tedy jak kladně, tak záporně. Při vybírání jmen tak jistě často dochází k rozhovorům jako: 

„A co třeba Filip? – Filipa nikdy, já měla spolužáka Filipa a ten…“ Otázka líbivosti 

jména je zkrátka velmi subjektivní. Máme-li k nějakému člověku kladný vztah, často se 

stane, že tento vztah vyjádříme jménem našeho dítěte, což se nejčastěji projevuje v rodinné 

motivaci. Jméno však může inspirovat přítel, tajná láska či kdokoli jinak blízký. Jména 

přátel a známých ani jména ovlivněná rodinnou motivací již znovu rozebírat nebudeme, 

zaměříme se na pojmenování podle lidí, kteří jinak ovlivnili rodiče. 

                                                           
108 Citováno z dotazníku.  
109  aby bylo znát i v aj, Susan – citováno z dotazníku. 
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V dotazníku se tohoto tématu týkaly následující odpovědi. Kladný vztah ke jménu 

byl uveden u dvou dětí. Lukáš (1987) dostal své jméno podle jiného dítěte, které rodiče 

znali a bylo jim milé. Jiný respondent uvádí, že dcera dostala jméno Zdeňka (2009), neboť 

to bylo jméno tatínkovy kolegyně a tajné lásky, kterou kvůli nám nechal plavat.110 Na 

negativní vliv naráží v dotazníku také dva respondenti. Jedni rodiče se nakonec rozhodli 

pro jméno Natália (2009), neboť vybrané meno nám nikoho nepripominalo - žiadne 

negatívne skúsenosti s osobou rovnakého mena (kolegyňa, suseda, spolužiačka...).111 Druzí 

rodiče pojmenovali dceru Julie (2004), což je pro ně jméno všeobecně nezprofanované 

nikým historicky ani osobně nepříjemným.112 

Vztah k jinému člověku dáváme v komunikaci najevo i tím, jak ho oslovujeme. Pro 

formální vztahy je dnes typické vykání a oslovování příjmením, ačkoli existuje i stupeň o 

něco bližší, a to vykání a oslovování jménem (časté u formálních vztahů, kdy starší nebo 

jinak společensky nadřazený hovoří k mladším či společensky podřazenějším). Pro blízké a 

důvěrné vztahy je příznačné tykání a oslovování jménem, jméno má tedy i svou intimitu, 

nedovolíme ho používat každému. Blízký vztah lze dále rozlišovat – pomocí domáckých 

podob, tzv. hypokoristik.  

V šetření se objevily dvě domácké podoby jména, jež dosud nejsou uznané za 

samostatné podoby, a to Anetka (1990) a Kristýnka (2009), pro další práci jsem tato jména 

upravila do oficiálních podob Aneta a Kristýna. Již uznanou formální podobou je Hanka, 

která se v šetření také objevila (1996), rodiče uvedli jako důvod této volby odlišení 

významu.113 M. Knappová však rozdíl ve významu mezi Hanou a Hankou nezmiňuje114 a 

s touto informací jsem se nesetkala ani jinde.  

Možnost tvoření domáckých podob je další faktor ovlivňující volbu jména, a to jak 

kladně, tak záporně. Pro někoho jsou zdrobněliny žádoucí, někdo se jim chce naopak 

vyhnout. V šetření se k tomuto faktoru přihlásilo pět respondentů. Zdrobněliny, a tedy i 

více různých možností jak dítě oslovit, byly kladnou motivací pro děti čtyři děti z šetření. 

Podle rodičů mají hezké a žádoucí zdrobněliny jména Daniel, Filip, Tadeáš a Alexandra. 

Zde však narážíme na zcela opačný názor, dokládající subjektivitu líbivosti jmen – jiní 

rodiče naopak vybrali jména tak, aby byla hezká původní varianta oslovení. Toto kritérium 

                                                           
110 Citováno z dotazníku. 
111

 Citováno z dotazníku. 
112 Citováno z dotazníku. 
113 Vložili jsme do Hany k, protože jinak má Hana i jiný význam. Citováno z dotazníku. 
114 KNAPPOVÁ, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2001, str. 230. 



46 
 

podle nich splňují jména Adam (2010) a Alice (2008), přičemž u Alice je doplněn 

zajímavý komentář, kontrastující s výše zmíněným názorem jiných rodičů na jméno 

Alexandra: chtěli jsme, aby znělo dobře ve své původní verzi, např. Alexandra se mi líbí, 

Saša už ne a všichni říkají Saša. Alice je prostě Alice, na tom se nedá nic zkazit.115
 

Dále rodiče v dotaznících zmiňovali, kdo jméno dítěti vybral, často to byli starší 

sourozenci, není však jasné, do jaké míry to byla jejich vlastní volba, děti mohly např. 

rozhodnout jen mezi dvěma jmény, mezi kterými si rodiče nemohli vybrat. Touto cestou 

byly pojmenovány děti Petra (1983), Jana (1993), Denisa (1995), Adéla (2007) a Amelie 

Sophie (2010). V jiném dotazníku si rodiče jména rozdělili, první dceru pojmenoval otec 

Ivana (1986) a druhou pojmenovala matka Jana (1989). Blance (1959) zase vybral jméno 

z kalendáře pradědeček. 

V rozhodování rodičů může napomoci i frekvence jména. Někdo chce, aby jméno 

nebylo tak časté, jiný jméno zvolí, protože je v módě. Se záměrem originality byly vybrána 

jména Andrea (1993), Mia Isabella (2007), Nathalie (2009), Madla (2010) a Hynek (2010). 

Naopak Matyáš (2002) dostal jméno, protože bylo v té době módní. 

Další motivace se již v šetření nevyskytují ve výraznějším počtu, ale namátkou 

mohu uvést, že jedni rodiče zvolili jméno tak, aby dítě mohlo v zimě i v létě slavit 

narozeniny nebo svátek, nebo např. jiná maminka zase zaslechla jméno v autobuse, a tak se 

jí zalíbilo, že jím pojmenovala svého syna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Citováno z dotazníku. 



 

6.4 Kategorie slavná osobnost
Graf č. 6: Rozvrstvení vliv
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6.5 Kategorie fiktivní postava
Graf č. 7: Rozvrstvení vliv
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Do podkategorie ostatní byli často chybně zařazeni světci, ty však lze za
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Podkategorii ostatní fiktivní postavy využil jediný respondent, který pojmenoval své dítě 

podle písničky. 

Vzhledem k malému počtu vzorků si můžeme dovolit uvést jména z této kategorie. 

Filmové postavy daly dětem jak obvyklá jména Adéla (1992), Jakub (2005), Matouš 

(1985), tak méně obvyklá Dorota (1995) a Laura (2007), tak i velmi neobvyklá jména 

Matej Antonio (2007), Mia Isabella (2007) a Oswald (2009).  

Filmové postavy tedy ovlivnily i fenomén dvojjmennosti.117 Jak ale z dotazníků 

vyplývá, každé jméno má většinou svou motivaci, často bylo druhé jméno motivováno 

rodinnou tradicí, což se jeví jako kompromisní řešení, pokud jeden rodič trvá na rodinné 

tradici a druhý si ji nepřeje. 

Rodiče, kteří pojmenovali své děti podle literární postavy, vybrali jména Aneta 

(1989), Janek118 (2006), Robert (1991) a Taťána (2010). 

Divadelní postavy daly dětem jména Markéta (1992) a Taťána (2010), což je stejná 

Taťána jako z předchozí motivace podle literární postavy. Děti pojmenované podle 

seriálových postav nesou jméno Šimon (2010) a Amelie Sophie (2010), tedy opět se 

setkáváme s neobvyklým jménem a dvojjmenností. 

V podkategorii ostatní fiktivní postavy se vyskytlo jen jedno jméno, a to Klára 

(2007), které inspirovala oblíbená písnička skupiny Chinaski. 

 

7.0 Závěr  

Výběr jména pro potomka je vážná záležitost, jež vyžaduje velkou zodpovědnost ze 

strany rodičů. Jméno provází člověka celým životem a jedinec je s ním neodmyslitelně 

spjatý. Vybrat to pravé jméno je věc nelehká, rodiče by měli brát v úvahu, jaké dopady 

bude mít dané jméno a vybrat takové, které bude působit harmonicky. 

                                                           
117 Roku 2001 bylo zákonem povoleno dát dítěti dvě jména. V šetření se objevilo celkem deset dětí se dvěma 
jmény, a to Noemi Nela (2002), Petr Kryštof (2006), Matej Antonio (2007), Mia Isabella (2007), Anna Marie 
(2009), Matyáš Josef (2009), Wiliam Filip (2010), Marie Anna (2003), Nathalie Anne (2004) a Amelie 
Sophie (2010). 
118

 avšak nevíme, jestli jde o hypokoristikum od jména Jan, nebo zda dítě nese v rodném listě skutečně jméno 
Janek, což je podle dat Ministerstva vnitra ČR možné. Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-
prijmeni-722752.aspx 
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Rodiče při pojmenování svého potomka nevymýšlejí nové jméno, ale vybírají z již 

existujících jmen. Jejich seznam (jenž však nemůže být vyčerpávající) najdeme v příručce 

Miloslavy Knappové Jak se bude Vaše dítě jmenovat? Proces výběru ovlivňují mnohé 

faktory a kritéria, jejichž proměny lze sledovat z různých aspektů – sociálních, místních 

nebo časových.119 Ve své práci jsem se podrobněji zaměřila na proměny z pohledu 

časového. 

Práce je uvedena teoretickou částí, která nastiňuje lingvistickou stránku jména, 

problémy pojmenování a jeho historii, poměrně podrobně jsou zde rozepsány různé 

motivace k pojmenování a dotkla jsem se i právní kodifikace jména. Následuje část 

zpracovávající výsledky dotazníkového šetření generačních proměn motivací 

k pojmenování potomků. 

Existuje mnoho vlivů, které promlouvají do volby jména a není ani možné je 

všechny postihnout, ale ty nejčastější a nejdůležitější byly zmíněny. Úhrnem má na 

pojmenování největší vliv zvuková stránka jména, dále soulad s příjmením, významová 

stránka jména a rodinná tradice. 

Šetření také ověřilo hypotézy předeslané v úvodu práce. Hypotéza H1 byla 

potvrzena grafem č. 1. Motivace k pojmenování potomků se v čase skutečně proměňují, 

v současné době všechny motivace posilují a mají vzestupný charakter, což si vysvětluji 

jednak tzv. babyboomem, tedy že se v poslední době narodilo více dětí, jednak tím, že 

pojmenování potomka ovlivňuje čím dál tím více různých motivací.  

Hypotéza H2 byla potvrzena také grafem č. 1. Vliv rodinné tradice je v mladší 

generaci výrazně slabší než ve starší generaci. Rodinná motivace jako jediná zažívá spíš 

trvalý pokles, ačkoli v poslední generaci mírně posiluje.  

Hypotéza H3 byla grafem č. 5 také potvrzena, avšak očekávala jsem výraznější 

rozdíl. Motivace, aby se jméno líbilo po zvukové stránce, byla velmi silná již u starších 

generací, její vliv však stále roste, takže platí, že u mladší generace je vliv líbivosti jména 

po zvukové stránce silnější než ve straší generaci. 

                                                           
119 MICHALOVÁ, B.:  Jméno jako společenská vizitka. In: Vlastní jméno jako prostředek sociální symboliky. 
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha 2004, str. 14. 
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Jedinou vyvrácenou hypotézou je hypotéza H4. Šetření ukázalo v grafu č. 5, že 

první tři generace náboženskou motivací nebyly nijak ovlivněny a tato motivace je vůbec 

nejsilnější až v poslední generaci 2010/2011, kdy překonala hranici 10 %. 

Z výsledků šetření jsem získala poznatky především o současném stavu 

pojmenovávání dětí – nejbohatší výsledky jsem totiž získala o nejmladších generacích. 

Přesto bylo generační srovnání zajímavé, někdy překvapivé a snad závěry z šetření získané 

mají nějakou vypovídající hodnotu o proměnách motivací. 

Cílem této práce bylo nejen praktické dotazníkové šetření o generačních proměnách 

motivací k pojmenování potomků, ale také propojení s teoretickými otázkami 

antroponomastiky a obzvláště s fenoménem jména. Zde se otevírá velký prostor pro další 

bádání o jméně v oblasti socioonomastiky, psychologie, ale i filosofie, jméno souvisí 

s hledáním identity a pátráním po tom, kdo jsme. 

 

7.1 Résumé 
The topic of this paper is a survey into the motivations behind the naming of 

descendents, and the changes in such naming throughout generations. The survey found 

that when choosing names for their children, parents take into account various factors. The 

level of influence of these factors undergoes a change throughout time. 396 samples 

(children) were obtained for assessment from a total of 212 respondents (parents). The 

aforementioned children were born within the period commencing in the 1940s and 

stretching up to the present time – 2011. 

Altogether, it could be said that the sound of the name itself influences the naming 

process the most. This is closely followed by aspects of agreement between first name and 

Christian name, semantics of the specific name and family tradition. All motivations have 

undergone some degree of change throughout time. The most notable changes are a 

permanent fall in the influence of family tradition and a permanent rise in other categories 

of influence. Among the latter we can find those concerning the sound of the name, 

agreement with Christian name, and semantics of the name. 

Two further categories of motivation – naming children after famous personalities 

and after fictitious characters – although continuously rising, have not yet exceeded 10 %. 

Their influence is therefore limited. All categories, as can be seen from graph 1, are 
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experiencing a rise. This trend may be ascribed to a higher birth-rate in recent years, but 

also to the fact that parent are influenced by more diverse motivations than in the past.  

 

7.2 Key words 
Onomastics (onomatology), anthroponomastics (anthroponomy), proper noun, 

given name, motivation behind the naming, generation, influence of naming process, 

family tradition, esthetics of name. 
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8.0 Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník použitý pro šetření proměn motivací k pojmenování potomků 

Dotazník k bakalářské práci na téma: 

Motivace k pojmenování potomků a jejich proměny v generacích 

 

 

Dobrý den,  

 

  vzpomenete si ještě na dobu, kdy jste přemýšleli o jménu Vašeho potomka? Možná jste měli 

jasno hned, možná jste vedli dlouhé diskuse. Moje práce se mimo jiné věnuje právě tomu, co ovlivnilo 

volbu jména Vašeho dítěte. Byla bych ráda, kdybyste věnovali několik minut vyplnění tohoto 

krátkého dotazníku. Pomůžete mi zjistit, co především motivuje lidi k výběru jména dítěte. Tomuto 

tématu se věnuje má bakalářská práce. Dotazník je anonymní, proto se prosím nikam nepodepisujte. 

Vaše informace budou použity pouze pro vědecký výzkum. 

 Postup při vyplňování je jednoduchý. Zakřížkujte vybranou možnost nebo doplňte odpověď 

na vymezené místo.  

 Děkuji za vyplnění dotazníku a Váš čas. 

 Aneta Stuchlá,  studentka 3. ročníku Pedagogické fakulty  Univerzity Karlovy 

 

 

dotazník vyplňuje  □ muž    □ žena 

 

OTEC DÍTĚTE      MATKA DÍTĚTE 

Rok narození:       Rok narození: 

Bydliště (pouze obec, okres):   Bydliště (pouze obec, okres): 

Vzdělání:      Vzdělání: 

 

DÍTĚ 

Rok narození: 

Křestní jméno: 
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Motivace jména: RODINA 

    □ jméno po otci/matce dítěte 

    □ jméno prarodiče 

    □ jméno ….....................…........................................... 

 

         JINÁ 

    □ biblické jméno (náboženská motivace) 

    □ jméno se nám líbilo (po zvukové stránce) 

    □ jméno se nám líbilo významově 

    □ jméno jsme vybírali tak, aby se hodilo k příjmení 

    □ jméno přítele, známého 

    □ jméno ….....................…........................................... 

 

        SLAVNÁ OSOBNOST 

    □ jméno herce/herečky  

    □ jméno zpěváka/zpěvačky 

    □ jméno sportovce/sportovkyně 

    □ jméno politika/političky 

    □ jméno historické osobnosti 

    □ jméno …................................................................... 

 

          FIKTIVNÍ POSTAVA 

    □ jméno literární postavy 

    □ jméno divadelní postavy 

    □ jméno filmové postavy 

    □ jméno seriálové postavy 

    □ jméno …................................................................... 

Děkuji Vám za Váš čas. 



 

Příloha č. 2  

Graf č. 8: Vliv p ůvodu rodi
malého města Východních 

 

 

Tabulka č. 3: Vliv původu rodi
a malého města Východních 

 

Podle 
rodinné 
tradice  

Litomyšl 42,73%
Praha 24,39%
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vodu rodičů na volbu motivace, srovnání hlavního m
sta Východních Čech120 

vodu rodičů na volbu motivace, srovnání hlavního m
sta Východních Čech (data ke grafu č. 8) 

rodinné 
 Jiný vliv 

Slavná 
osobnost 

Podle 
fiktivní 
postavy 

42,73% 68,18% 11,82% 2,73%
24,39% 80,49% 2,44% 4,88%

   

 

                   
Praha a Litomyšl byly pro srovnání vybrány, protože z těchto dvou měst pocházelo nejvíce respondent

Jiný vliv Slavná 
osobnost

Podle 
fiktivní 
postavy

Litomyšl

Praha

, srovnání hlavního města Prahy a 

  

 na volbu motivace, srovnání hlavního města Prahy 

2,73% 
4,88% 

st pocházelo nejvíce respondentů.  

Litomyšl



 

Příloha č. 3:  

Graf č. 9: Vliv původu rodi
města, vesnice a smíšených rodi

 

Tabulka č. 4: Vliv původu rodi
města, vesnice a smíšených rodi

 

Podle 
rodinné 
tradice  

Město 32,71%
Vesnice 31,87%
Smíšené 31,58%

 

  

 

                                                          
121 Smíšeným rodičovským párem je ozna
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vodu rodičů na volbu motivace, srovnání rodičovských pár
sta, vesnice a smíšených rodičovských párů.121 

 

vodu rodičů na volbu motivace, srovnání rodičovských pár
sta, vesnice a smíšených rodičovských párů (data ke grafu č. 9) 

rodinné 
 

Jiný 
vliv 

Slavná 
osobnost  

Podle 
fiktivní 
postavy  

32,71% 75,94% 7,89% 6,02% 
31,87% 74,73% 2,20% 2,20% 
31,58% 71,05% 10,53% 0,00% 

 

                   
ovským párem je označen takový pár, kde jeden rodič pochází z vesnice a druhý z

Jiný vliv Slavná 
osobnost

Podle 
fiktivní 
postavy

Město

Vesnice

Smíšené

čovských párů z 

 

 na volbu motivace, srovnání rodičovských párů z 

vesnice a druhý z města. 
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