
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Anežky Náhlíkové
Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí

Práce Anežky Náhlíkové se řadí k sociolingvistickým výzkumům v oblasti antroponomastiky, 
jakým se u nás věnovala především M. Knappová, jejímiž pracemi (ne ovšem jenom těmi) se 
diplomantka v mnohém inspiruje. Jde zejména o to, jaká jména volí rodiče (v jistém regionu a 
vymezeném období) pro své děti a co je k tomu vede. Obliba určitých rodných, resp. křestních
jmen se v různých historických obdobích více či méně proměňuje a to může zajímavě zrcadlit 
i obecnější tendence ve vývoji společnosti, proměny životního stylu lidí, jejich vkusu, názorů
i uznávaných hodnot.

Právě to ukazují i závěry výzkumu, jímž se zabývala posuzovaná diplomová práce.
Hned v úvodu můžeme říci, že jde o práci zdařilou, přinášející mnoho zajímavých zjištění.

Struktura textu je velmi přehledná. V prvních kapitolách se diplomantka zabývá
teoretickými předpoklady a východisky svého zkoumání: shrnuje podstatné skutečnosti 
týkající se rodného jména (shodně s M. Knappovou volí tento nepříliš jednoznačný termín) a 
charakterizuje jednotlivé faktory, které ovlivňují jeho výběr.   

Poté podrobně a pečlivě charakterizuje výzkumný vzorek, otázky zařazené do 
dotazníku a metodu zkoumání. Diplomantka se soustředila na respondenty jednoho okresu, 
Ústí nad Orlicí, a to ve dvou věkových kategoriích – zjednodušeně je zde můžeme označit 
podle věkového průměru jako „sedmdesátníky“ a „pětatřicátníky“; ti (šlo však převážně o 
ženy) byli dotazováni na jména svých potomků a motivaci k jejich výběru (dotazník však 
obsahoval i jiné otázky souvisící s výběrem jmen). Vyhodnoceno bylo celkem 210 dotazníků 
(96 a 114), které se týkaly 475 dětí (254 a 221) a jejich 184 jmen (84 a 100). Výzkum měl, jak 
je patrné, srovnávací zaměření: údaje, které z něho vyplynuly, se týkají proměn v repertoáru 
rodných jmen dnešních čtyřicátníků až padesátníků v porovnání s generací dnešních školáků a 
předškoláků (a také motivací, které měli při volbě jmen jejich rodiče).

Některé výsledky v podstatě potvrzují známá fakta – např. že repertoár ženských jmen 
je ve srovnání se jmény mužskými mnohem bohatší a že dochází i nadále k jeho rozšiřování 
(to však platí v menší míře i o rejstříku jmen mužských). Co však může být překvapivé, je 
daleko větší pestrost až individuální rozrůzněnost hypokoristik zaznamenaných u druhé 
skupiny respondentů – rodičů současných dětí. – Napadá mě, zda tu nemůže hrát roli i fakt, že 
si starší rodiče všechny domácké podoby, jimiž oslovovali své malé děti, už nepamatují. Ale 
to jen na okraj – spíše by se dalo předpokládat, že to odráží dnešní silnější důraz na 
individuum a originalitu a snad i touhu si rodičovství více „užít“, jak se dnes říká. Souvisí to 
také možná s menším počtem dětí v rodinách (který se ukazuje i ve výsledcích dotazníku).

Co plyne z odpovědí v dotaznících (ale např. i z diskusí na sociálních sítích), je také 
fakt, že se dnes rodiče zabývají výběrem jména pro své dítě zřejmě daleko pečlivěji a kladou 
na ně větší důraz, než tomu bylo u předchozích generací (častěji se také uplatňuje např. zřetel 
k tomu, aby byla vzájemně „sladěna“ jména sourozenců, zejména dvojčat).

Možná však výsledky ovlivnila – a to třeba i v jiných aspektech? – také skutečnost, že 
ve druhé skupině bylo mnohem více vysokoškoláků (s. 36); zda tomu tak mohlo být, to je
moje otázka diplomantce.

Nabízí se také komplexnější otázka, zda by byly v některém jiném regionu, např. na 
Moravě (anebo v Praze) výsledky takového výzkumu v něčem výrazněji jiné. Jistě by to 
vyžadovalo speciální výzkum (třeba v další diplomové práci), ale má otázka směřuje spíše 
k obecnějším úvahám. 
            Velmi zajímavé výsledky přineslo zkoumání motivací k výběru jmen dětí u rodičů
s náboženskou konfesí. Údaje z dotazníků jsou tu dosti výmluvné – některá jména se u 
dnešních „věřících“ rodičů objevují mnohem častěji než u rodičů bez konfese (např. Jan, 



Vojtěch, František, Veronika, Anežka, Anna, Marie).  Zde bych se také ráda zeptala, nakolik 
spatřuje diplomantka tyto výsledky jako specifické pro daný region, příp. zda by je bylo podle 
ní možné i šíře zobecnit.

Práce je přehledně a logicky členěna, vše je zpracováno pečlivě, pozornost je 
věnována jak detailům, tak kompletaci a analýze dat, a konečně i jejich interpretaci. Práce 
obsahuje řadu přehledných a čistě provedených tabulek a grafů. (Upozornit lze na drobnost –
v poslední příloze 14.3.2 chybí tabulka s ženskými hypokoristiky uvedenými respondenty ze 
skupiny 2.) Po stránce jazykově-stylové je práce také na patřičné úrovni.
         Výhradu mám pouze jednu. Týká se názvu práce: mělo by jít o „pojmenovávání dětí“ 
(jak je uvedeno i v diplomovém úkolu), nikoli „pojmenování dětí“ (to mj. asociuje spíše 
genitiv subjektivní ve smyslu pojmenování utvořených dětmi).
         Jak už bylo uvedeno, předložená práce splňuje požadavky kladené na práci diplomovou.
Navíc přináší mnoho zajímavého a jistě s užitkem publikovatelného. Proto ji ráda doporučuji 
k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm „výborně“.
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