
Bc. Anežka Náhlíková: Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí 

Posudek diplomové práce 

 

Předložená diplomová práce spadá do oblasti socioonomastiky, interdisciplinárního 

odvětví, které stojí na pomezí mezi onomastikou a sociolingvistikou. Diplomantka používá 

převážně sociolingvistické metody pro shromáždění a interpretaci onomastických dat. Práce 

vychází z poznatků současné české onomastiky a socioonomastiky a zdařilým způsobem je 

aplikuje na materiál získaný vlastním výzkumem. 

Autorka práci rozdělila na dvě hlavní části: úvodní část (kapitoly 2 a 3), v níž rekapituluje 

dosavadní poznatky týkající se rodných jmen a jazykových i mimojazykových faktorů, které 

ovlivňují výběr rodných jmen, a část věnovanou vlastnímu výzkumu (kapitoly 4–8). V úvodní 

části se zabývá mj. terminologickou otázkou: ve shodě s územ obvyklým v současné české 

onomastice se přiklání k termínu rodné jméno, a to i přesto, že si je vědoma i jeho některých 

nevýhod. Pozornost je věnována postavení rodných jmen v českém jazykovém systému i 

jejich společenským aspektům, dále pak rovněž problematice hypokoristik.  

Socioonomastickou literaturu, z níž autorka vychází, zastupují především studie M. 

Knappové. Převážně na jejich základě diplomantka podává přehled jednotlivých relevantních 

faktorů sehrávajících roli při výběru jmen dětí a připravuje si tak půdu pro vlastní výzkum. 

Při formulování otázek zahrnutých do dotazníku mohla A. Náhlíková zúročit své 

předcházející zkušenosti z podobně zaměřeného průzkumu menšího rozsahu (ve své 

ročníkové práci se věnovala motivaci k pojmenovávání dětí na Letohradsku v posledním 

desetiletí). Na rozdíl od svého předchozího dílčího výzkumu se ve své diplomové práci 

rozhodla pro přístup časově konfrontační: jedním z hlavních cílů práce je porovnat vývoj 

motivace k pojmenovávání dětí ve zvoleném regionu. Autorka provedla dotazníkovou anketu 

u dvou skupin respondentů žijících v okrese Ústí nad Orlicí, a to u rodičů, jejichž děti se 

narodily v letech 1960–1975 (skupina [1]) a 2000–2012 (skupina [2]). Nashromážděno bylo 

celkem 210 dotazníků, z toho 96 od respondentů ze skupiny [1]  a 114 od respondentů 

zařazených do skupiny [2]. Takto rozsáhlý materiál můžeme považovat ze statistického 

hlediska za dostatečný, a to i přes některá jeho omezení. 

Sama diplomantka si je vědoma skutečnosti, že získaný materiál není po všech stránkách 

sociologicky zcela reprezentativní. Pokud například necelá polovina respondentů skupiny [2] 

má vysokoškolské vzdělání a pouze základní vzdělání nemá žádný z respondentů této 

skupiny, je nepochybné, že vzorek respondentů neodpovídá struktuře vzdělanosti populace 

v daném regionu. Podobně je tomu i v případě náboženského vyznání respondentů: kupř. ve 

skupině [1] uvedlo 81 respondentů, že se hlásí k římskokatolickému vyznání, zatímco 

k vyznání evangelickému, které je v oblasti severovýchodních Čech poměrně značně 

rozšířeno, se přihlásili pouze 2 respondenti. Autorka však na tato omezení materiálu, která 



byla dána způsobem výběru respondentů, sama upozorňuje a vyrovnává se s nimi; nelze je 

proto považovat za nedostatek práce. 

Těžiště práce představuje analýza shromážděného materiálu, v níž diplomantka postupuje 

podle jednotlivých otázek dotazníku. Získaná data vyhodnocuje a interpretuje, a to i za 

pomoci četných tabulek a grafů, které napomáhají názornosti výkladu. Je třeba ocenit, že pro 

ověření relevance vybraných dat používá osvědčené statistické metody, jako např. t-test. 

Upozorněme nyní na některá cenná zjištění, ke kterým autorka dospívá. 

Výzkum potvrzuje známou skutečnost, že repertoár užívaných ženských jmen je výrazně 

bohatší než repertoár jmen mužských. Z porovnání obou skupin respondentů vyplývá, že 

v porovnání se skupinou [1] dochází u skupiny [2] k nárůstu repertoáru užívaných jmen, který 

je však mnohem výraznější u jmen ženských. Zatímco ve skupině [1] je jednoznačně 

nejdůležitějším kritériem pro výběr jmen rodinná tradice, u respondentů skupiny [2] se 

dostává do pozadí a začínají převládat faktory jiné. Autorka se zamýšlí nad příčinami tohoto 

jevu a dochází k řadě pozoruhodných závěrů. Zajímavé je dále například porovnání repertoáru 

jmen dětí rodičů s náboženským vyznáním a bez vyznání. Pozornost je věnována i 

hypokoristikům (uvedena jsou v samostatné příloze) a jejich roli při výběru rodných jmen. 

K práci nemám zásadnější připomínky, připojuji pouze následující drobné poznámky 

k méně významným jednotlivostem: (1) Jestliže diplomantka uvádí případy, kdy se rodné 

jméno rýmuje s příjmením nositele (s. 18), měla by volit příklady spolehlivě doložených 

příjmení. Byl by proto vhodnější jiný příklad než Petr Svetr, poněvadž příjmení Svetr není 

v dostupných zdrojích doloženo. (2) V pasáži věnované problematice volby jmen pro dvojčata 

(s. 20) autorka dvojici jmen Filip  a Jakub nezařazuje mezi dvojice jmen, která spolu 

historicky a kulturně souvisejí (podobně jako např. Petr a Pavel), přestože i tato jména by do 

této skupiny patřila (současný katolický kalendář připomíná apoštoly sv. Filipa a Jakuba 3. 

května). (3) Údaj v tabulce 17 (s. 61) „š v křestním jménu – ‚ušišlané‘“ není příliš jasný; lze 

z něj sice vysoudit, že daní respondenti by jméno obsahující hlásku š nevolili, avšak vzhledem 

k formulaci ostatních údajů v tabulce, které nejsou vymezeny takto negativně, by i zde bylo 

vhodnější volit formulaci jednoznačnější. 

Analýza nashromážděného materiálu mimo jiné ukazuje, že volba jmen dětí ve dvou 

různých generacích významným způsobem odráží celkový vývoj společnosti. Prezentované 

výsledky i jejich interpretace jsou z onomastického i sociologického hlediska velmi cenné. 

Předložená práce Anežky Náhlíkové po všech stránkách splňuje nároky kladené na diplomové 

práce, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

 

V Praze 6. 6. 2013      PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. 


