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Abs tract

The presented article defines the term partners´ name and em pha sizes the
emotional and char ac teri tazi onal function. More it deals with con no ta tional function
which enable the non- linguistic character´s in ter pre ta tion of the numerous partners´
name´s origin. Con no ta tions are described on the basis of the phra se ol ogy and short
psy cho logi cal, an thro po logi cal backround of part ner ship. In com pli ance with
cognitive con cep tion of the metaphor, two main partners´ con cep tu ali za tions are
presented (partner is pre cious ness and partner is the subject/object of desire). These
also con sti tute partial con no ta tions (e.g. partner is physical contact, or partner is part
of human body etc.)

Příspěvek vymezuje pojem part ner ské po jme nování a zdůrazňuje jeho emo -
cionální a charak teri zační funkci. Po drob něji se pak věnuje funkci konotační, která
umožňuje in ter pre to vat mi mo ja zyk ový charakter vzniku mnohých po jme nování.
Popi sována je především na základě frazémů spojených s jed not livými po jme -
nováními a stručným nastíněním psychologicko- antropologického pozadí part ner -
ství. V souladu s kog ni tiv ním pojetím metafory jsou před staveny dvě hlavní
kon cep tu ali zace partnera (partner je vzácnost a partner je subjekt/objekt milostné
touhy), které pak zakládají dílčí kon cep tu ali zace (např. partner je fyzický kontakt,
partner je část lidského těla apod.).

1. Úvod

Po jmem part ner ské po jme nování označu jeme jméno, které v sou -
kromé komu nikaci používají lidé v part ner ském, tedy důvěrném, silně 

ci tově a ob vykle i in timně založeném vztahu, a které nah ra zuje oslo-
vení křest ním jmé nem či hy pok oris tikem. Pro svůj tabui zovaný cha-
rakter nestojí ve středu lingvis tického zájmu, po drob něji se jim věno -
val např. M. Hrdlička (1995/1996) a v současné době P. Štěpánová
(2013, 2015). 

Pro vzájemné oslo vování používají part neři mnohá po jme nování
mo ti vovaná nejrůznějšími ok olními jevy. Svým fun gováním v komu -
nikaci, kdy part ner ská po jme nování slouží pře devším jako oslovení
místo rodného jména či hy pok oris tika, čás tečným plněním pro priál-
ních funkcí a čás tečným ape la tiv ním charak terem je ztíženo jejich jed -
noznačné zařazení mezi pro pria, či ape la tiva; po hy bují se na hran ici
pro priál nosti. Přís lušnost k od povídající vrstvě ja zyka je při tom klíčo- 
vá pro jejich pra vopis nou po dobu. V tomto článku bu dou s oh le dem
na něk teré po dob nosti s přezdívkami psána s velkým pís me nem1.

Článek vy chází z ja zyk ového ma teriálu shromážděného pro diplo -
mo vou práci P. Štěpánové Me ta fo ričnost part nerských po jme nování
(2013). V le tech 2009 a 2012 byly uskutečněny dvě inter ne tové ano -
nymní an kety zaměřené na používaná part ner ská po jme nování. Do
obou an ket se celkem za po jilo 347 re spon dentů, kteří byli do ta zováni,
jak oslo vují svého part nera, jak jsou sami oslo vováni, a byli požádáni i 
o podání vys větlení uve dených po jme nování, což však v mnoha přípa- 
dech ne dokázali. Tento ja zyk ový ma teriál byl pak do plněn o ex cerpci
po jme nování ob je vu jících se na inter ne tových diskusních fórech vě-
nujících se prob lema tice part ner ského po jme novávání2. 
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1 Podrobněji k této pro ble ma ti ce P. Štěpánová (20133, 2016).
2 Jak oslovovat své drahé protějšky. Online: http://timy.blog.cz/0611/jak-oslo -

vovat-sve -drahe- protej sky [cit. 2013-02-07]; Jak oslovit svého miláčka? Online:
http://fora.babinet.cz/viewtopic.php?id=4686 [cit. 2013-02-07]; Problémy s oslovo-
váním ve vztahu. Online: http://www.omlazeni.cz/proble my-s-os lovo va nim-56-
79684-0.html [cit. 2013-02-07]; Oslovení... Online: http://zpovednice.cz/detail.
php?statusik=274625 [cit. 2013-02-07]; L. Müllerová, Jak si doma říkáme? Lásečko
i prasátko. Online: http://www.prozeny.cz/magazin/sex-a-vztahy/la ska -a-v zta hy/
27353-jak- si-doma-ri kame-lasec ko-i-prasat ko [cit. 2013-02-07]; A jak si doma říkáte
vy? Milujete zdrobněliny, nebo z nich máte osypky? Online: http://www.prozeny.
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2. Emocionálnost, cha ra kte riza ce a kono ta ti v nost

Ne spoko je nost s dosa vadním oslo vováním part nera rodným jmé -
nem (Honzo) či hy pok oris tikem (Honzíčku) je na inter ne tových fórech 
domé nou pře devším žen, které hle dají jméno vhodnější. Co stojí za
touhou vo lit pro part nera al ter na tivní po jme nování? 

Do popředí vstu puje pře devším potřeba vy jádřit po jme nováním,
případně oslovením emoce, které k part nerovi cítíme, a to v případě
fun gu jícího part ner ství ob vykle emoce pozitivní, vy cházející z lásky -
plného, mi lost ného vztahu3. Emo cion alita je tak jed nou ze zák ladních
funkcí a charak ter is tických rysů part nerských po jme nování. Part neři
hle dající emo cionální po jme nování mají něko lik možností, pře devším 
se nabízí možnost použít něk terá z lexi kali zovaných označení pro ci -
tově blíz kou osobu. Ta jsou ob vykle uváděna ve slov nících a pro svůj
ape la tivní význam se píší s malým pís me nem (miláček, milý, zlato,
láska…). 

Jak však uka zují inter ne tové diskuse i výsledky obou an ket, ne -
spokojí se mnohdy páry s těmito označeními, protože mo hou být vní-
mána jako obsa hově vy prázdněná, případně z nich jejich ši roká sdíle -
nost ostat ními páry vyt váří po jme nování tuc tová. Stále však před sta -
vují hlavní zdroj slo vot vorné mo ti vace dalších po jme nování a velké
množství roz manitých de rivátů tvořených od těchto lexi kali zovaných
forem svědčí i o jejich ob libě a funkčnosti v systému. Nejčastějšími
formanty jsou demi nu tivní sufixy, jež zároveň před sta vují hlavní nosi- 
tele emo cion al ity a ex pre siv ity.

Re duko vat význam part nerských po jme nování pouze na funkci
emo cionální by však bylo zjed nodušené a chybné. Part neři ne spoko -
jení s lexi kali zovanými po do bami, případně i s jejich de riváty, totiž
často volí možnost ji nou, a to po jme nování úplně od lišné. Emo cion -

alita se pak může ve lice úzce pro po jit s funkcí charak teri zační. Mezi
part ner skými po jme nováními ex is tuje velká skupina jmen vy cházejí-
cích ze snahy pop sat určité rysy part nera, což čás tečně při bližuje tato
po jme nování přezdívkám4. Jedná se pře devším o vystižení po vaho-
vých vlast ností (part ner má smysl pro spravedl nost  Hrdino), vzhle-
du (part nerka je blondýnka › Kuřátko) a zálib, koníčků a práce (part -
nerka hraje na flétnu  Flét ničko).

 Nejpočet nější skupinu part nerských po jme nování pak před sta vují
jména, u nichž přesný důvod vzniku vys le do vat nelze. Ve vy soké míře 
se na něm podílí mi mo ja zyk ová zkuše nost, čímž otázka prob lema tiky
zkoumání původu ob vykle končí. Pokud jsme s part nerem např. na ro -
man tické pro cházce v přírodě, na jed nou nás zau jme list na stromě
a oslovíme part nera Lís tečku (doložený případ), hraje jistě mi mo ja -
zyk ová zkuše nost značnou úlohu. Přesto se ale domníváme, že se
nelze spoko jit s kon sta továním, že naprostá většina po jme nování je
dílem náhody. Právě nao pak. Ukážeme, že u něk terých po jme nování
mo ti vovaných „náhodnými” mi mo ja zyk ovými jevy lze vys le do vat
(pod)vědomá schémata vnímání skutečnosti, resp. vnímání part nera,
za pa dající do způsobů kate go ri zace světa, v tomto případě part nera,
part ner ství a lásky. 

U part nerských po jme nování totiž nesmíme opome nout funkci
kono tační, která plní důležitou roli v porozumění významu, jak ho
chápe kog ni tivní lingvis tika. Význam není vnímán ob jek tiv is ticky, na
zák ladě veri fiko vatelných vlast ností, ale jako „pro to ty pový způsob
po jetí předmětu v lid ské mysli. […] Jde o celistvý obraz, který má na
svém zák ladě naši lid skou zkuše nost, včetně té těle sné a smys lové”
(Vaňk ová 2005, s. 80). A. Wierzbicka dok once uvádí, že význam je to, 
„co si lidé myslí” nebo „mají na mysli, když dané slovo užívají” (cit.
podle: To kar ski 2007, s. 14). Pro nalezení kono tací spjatých s part ner -
skými po jme nováními je třeba nahlížet je v širším hori zontu part ner -
ství, nik oli pouze jako izolované ja zyk ové jevy se zaměřením zkou-
mání např. na stránku slo vot vor nou. U výkladu jed not livých po jme -
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4 K rozdílnému vymezování přezdívek např. M. Kvíčalová 2013.

cz/magazin/sex -a- v zta hy/la ska -a-v zta hy/27353-jak- si-doma-ri kame-lasec ko-i-pra -
satko?komentare=nej no ve j si [cit. 2013-02-07]; Oslovení partnera. Online: http://
www.bety.cz/diskuse/3089/Oslo veni- part ne ra  [cit. 2013-02-07].

3 Dokonce i v případě používání nadávek jsou tyto často zjemňovány deminutiv-
ními sufixy (Hňupíku, Magůrku apod.).



nování proto uvádíme i stručné nastínění psy cho logického, případně
an tro po logického po zadí a přík lady frazémů, ved lejších významů či
významy de rivátů, jež mj. zakládají právě sdílené kono tace, nik oli in -
di viduální aso ci ace (srov. Vaňk ová 2005, s. 88). 

Všechna part ner ská po jme nování pak vzni kají na zák ladě me ta fo -
rického pře nosu. Nechápeme však me ta foru v úz kém po jetí jakožto
ja zyk ový nás troj pro přenášení významu, ale v po jetí amer ických au-
torů M. John sona a G. Lakoffa (2002), a to jako způsob kate go ri zace
skutečnosti, jako tzv. me ta foru kon cep tuální. Pokud je náš po jmový
systém založen na me ta fo rickém prin cipu, je třeba i za po jme no vacím
ak tem hle dat jisté me ta fo rické zák oni to sti. Nabízí se možnost pro po jit 
part ner ská po jme nování s kon cep tu ali zac emi lásky, protože láska
zcela jistě patří do séman tického pole part nera a part ner ství.

Kon cep tu ali zac emi lásky se po drob něji zabývali G. Lakoff (2006)
či Z. Kövecses (2003). Láska však může mít mnoho po dob stejně jako
mnoho významů a kon cep tu ali zace lásky, které v an gličt ině výše zmí-
nění autoři ob jevili, se navíc do značné míry sho dují s kon cep tu aliza-
cemi erotického chtíče čili mi lostné touhy (Lakoff 2006, s. 395–401).
Pokud tedy v sou vis losti s part nerstvím ho voříme o lásce, máme na mys-
li spíše lásku erotickou než lásku ve smyslu čistého citu, nepodmíně-
ného erotickou touhou, jako je např. láska mateřská či láska k Bohu.

Jak jsme se poku sili ve lice stručně nastínit, je pro porozumění
významu a mo ti vaci part nerských po jme nování nutné nahlížet je
v širším kon textu, pře devším psy cho logickém, ale i an tro po logickém.
V další části před stavíme dva zák ladní ok ruhy part nerských po jme -
nování, každý do plněný o stručný obecný úvod, po němž násle dují
jednot livé kon cep tu ali zace part nera, jež lze v něk terých případech
propo jit s kon cep tu ali zac emi lásky. 

Vlastní part ner ská po jme nování mo hou fun govat ve třech úrov -
ních. První úroveň (a) před sta vují po jme nování označu jící daný jev
přímo, např. krása ženy je vy jádřena v po jme nování Krásko. Jejich de -
rivátům je po tom určena podúroveň (a1). Druhá úroveň (b) je za-
stoupena po jme nováními, která kon cep tu ali zaci zakládají nepřímo,
např. krásná žena je oslovena Kočko, a která zároveň před sta vují buď

lexi kali zované po doby part nerských po jme nování, nebo se opako vala 
ale spoň u tří re spon dentů.  De riváty jsou opět uve deny v od povídající
podúrovni (b1). Poslední úroveň (c) je reprezen tována nepřímými po -
jme nováními, která se neo pako vala u více než tří re spon dentů; v ně-
kterých případech se pravděpo dobně jedná o po jme nování ryze idio -
lek tického charak teru. 

U jed not livých přík ladů po jme nování zkrat kou uvádíme, zda se
jedná o po jme nování určená mužům (m) nebo ženám (ž), v případě
nutnosti je do plněn po drob nější komentář. Dále pak násle dují výrazy
zakládající kono tace.

3. Kon cep tua liza ce partnerství

Obecně se na part nerský vztah, založení rod iny a výchovu dětí při -
pra vu jeme víceméně od narození, kdy se začíná for mo vat i naše sexu -
alita. Její vývoj začíná pa trně již v prvním roce živ ota, a to v sou vis -
losti s mateřskou náručí, jež je „první školou něžnosti; významná je
pak sexuální iden ti fikace, přijetí a pos tupné roz víjení žen ské nebo
mužské úlohy ve hře, včetně brzkých sexuálních her” (Říčan 2014,
s. 58). Touha po sexuálně podmíněném vztahu je dána vrozenými bio -
logickými potře bami, k jejichž uspoko jování nás ve dou pudy sloužící
dvěma cílům: zachování sebe sama a zachování rodu, tj. zploz ení po -
tom stva a péče o něj. Podle evo luční psy cholo gie jsou to právě při -
rozený výběr (výběr co nejúčinnějších strate gií týkajících se přežití)
a poh lavní výběr (za jištění part nera s co nejvyšší šancí na pře nos genů
a nejlepších rysů), které před sta vují hlavní hy batele evo luce (srov.
Bar rett 2007, s. 71). Sa motný po jem sexu al ity je však ve lice složitý
a my se mu budeme v sou vis losti s ja zykem po drob něji věno vat
v dalším bádání. 

3.1 Člověk je bytost žijící a umírající

Jed nou ze zák ladních charak ter is tik myšlení člověka je jeho uvě-
domění si vlastní konečnosti, smrti, a tedy je di nečnosti a neo pako -
vatel nosti lid ského živ ota. Člověk jako jediná by tost na zemi je to hoto
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myšlenkového úk onu schopen, jako jediná by tost nežije pouze v pří-
tom nosti, ale dokáže uvažovat i o bu douc nosti, a tedy i o smrti (srov.
Mor ris 1994, s. 176).

Člověk dokáže z různých poh nutek život vzít úmyslně, ať už sám
sobě, nebo ostat ním. A společnost má různé mecha nismy za jišťující
ochranu lid ského živ ota a jeho kon ti nuitu, protože život je chápán
jako hod nota, kterou je třeba zacho vat, o kterou je třeba pečo vat
a kterou je třeba chránit. O naše zdraví a náš život pečuje mj. současná
me dicína, jejímž cílem je do poslední chvíle bo jo vat o život pa ci enta.
I to může být jedním z důvodů pro blémo vosti např. le gali zace eu -
tanázie či tre stu smrti. Smrti je totiž třeba zabránit, vy varo vat se jí, což 
ve lice výmluvně do ka zuje i ja zyk (viz níže). 

Od pradávna vzni kaly různé kon cepce posmrtného živ ota s cílem
ulehčit lidem vědomí vlastní konečnosti. V sou vis losti s roz vo jem ge -
netiky a poznáním, že za stár nutí může spe ciální gen, vzniká mj. např.
kry onika, me toda zmražení člověka tak, aby mohl být přive den k živ -
otu ve chvíli, kdy bude moci být vyléčena jeho do sud nevyléčitelná
ne moc, případně půjde od stranit příčina jeho smrti. „Hnací si lou všech 
těchto čin ností je neo chota přijmout smrt jako náš konec,” vys vět luje
Mor ris (1994, s. 181). Touha po nesm rtel nosti či snaha přel stít smrt
a zvítězit nad ní jsou ostatně mo tivy doložené v mnoha světových
mýtech; k nejznámějším patří pravděpo dobně mýtus o Gil gamešovi či 
Sisy fovi.

3.1.1 Partner je vzácnost

V sou vis losti s po jetím živ ota jako hod noty sou visí kon cep tu ali -
zace part nera (lásky) jako něčeho, co je vzácné. Přímo se tato kon cep -
tu ali zace pro je vuje v po jme nováních Živ ote a Drahý/Drahá, od nichž
je tvořeno něko lik de rivátů; nepřímo po tom v po jme nováních sou -
visejících s drahými kovy, případně vzác nými předměty, s nimiž se
mo hou po jit i kono tace hledání či obtížného získávání.

(a) Živote (můj) (m/ž), Dušičko (m);
(a1) Dušaňáku (m).

V ja zy ce je život jednoznačně konceptualizován ja ko pozitivní
(ŽIVOT/ZDRAVÍ JE NAHOŘE), zatímco smrt ja ko negativní (SMRT/ 
NEMOC JE DOLE), jak ukázali G. La koff a M. Jo h n son (2002): 

[...] je na vrcholu zdraví, vstal z mrtvých, jeho zdraví se zlepšuje oproti zdraví upadá,
nemoc ho skolila či jde to s ním dolů.  

Podobně je konceptualizována i (opětovaná) láska: má hla vu
v oblacích, láska nebeská, láska dává křídla, láska povznáší apod.,
zatímco láska neopětovaná nás např. může sra zit na ko le na.  

Pod le naivního, přirozeného vidění světa se člověk skládá ze dvou
složek, a to z těla a duše: cho dit ja ko tělo bez duše znamená ‘netečně’;
být někomu oddán tělem i duší znamená ‘úplně, ce lou bytostí’; být du-
ševně mi mo značí ‘přítomnost tělesnou, ni ko li vědomou’; dát dílu duši
znamená ‘oživit ho’ apod. Dnes již spíše archaické spojení dobrá duše
je sy no ny mem pro ‘člověka dobrotivého, ochotného’. Mno ho příkla-
dů lze nalézt i v literatuře, uveďme je den za všechny, z díla K. J. Er be -
na: „I zžele lo se ma t ce dítek svých a duše její se vrátila”. Lze vzpo-
me no ut i na bájné pohádkové by to sti, jež ve vodních hlubinách
schraňují v hrníčcích s pokličkou lidské dušičky. Tělo a duše zkrátka
tvoří jed no tu, kompletní li d skou by tost.    

(a) Drahý (m), Drahá (ž), Drahoušku (m/ž);
(a1) Drahouši (m/ž).

Jedinečnost a neopa kova te l nost živo ta úzce souvisí s je ho vzác-
ností. Přímo je ta to vla st nost tematizována v pojmenováních so u vi se-
jících s ad je kti vem drahý, jež má několik významů, me zi jinými ‘ma-
jící ve l kou ce nu, cenný, vzácný’ a ‘milovaný, milý’, jak je uvádí Slov-
ník spisovné češtiny (dále  SSČ), Etymologický slovník češtiny i Pří-
ruční slovník ja zy ka českého (dále PSJČ). V pojmenování pa r t ne ra
Drahý/Drahá a je jich derivátech te dy ne l ze odlišit, zda ji mi vnímá-
me pa r t ne ra ja ko by tost cen nou ne bo mi lo va nou, což uka zu je na těsné
sepjetí obou významů. 

Lexém drahý pak před sta vuje lexi kali zova nou formu označení
člověka, ke kterému nás pojí hlubší ci tový pozitivní vztah.   

(b) Zlato (m/ž);
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(b1) Zlatíčko (m/ž), Zlatítko (ž), Zlatins (m), Zlatouši (m), Zlatko
(m/ž), Zláťo (m/ž), Zlati (m/ž), (Au) (m/ž);

(c) Platinko (m/ž), Platino (m/ž), Dra ho ka me (m/ž), Dra ho ka m ku
(m/ž), Brilante (m/ž), Diamantíku (m/ž), Antihmotičko (m/ž),
Poklade (m/ž).

Nepřímo se kon cep tu ali zace part nera jako by to sti vzácné pro je -
vuje prostřed nict vím po jme nování po cházejících ze zdro jové oblasti
drahých kovů. Nejpro duk tiv nějším lexémem je zlato, další z lexi kali -
zovaných po jme nování pro ‘drahého člověka’. Zlato je v naší kul tuře
považováno za kov nejcennější a jako tak ové se ob je vuje i ve fra-
zeolo gii, případně je spo jeno s kladnými vlast nostmi: zís kat zlato zna -
mená ‘zvítězit’, mít zlaté ruce ‘být šik ovný’, mít zlaté srdce ‘ušlechti -
lost’ apod. O značné ob libě to hoto lexému svědčí množství různých
de rivátů. 

Překvapivější přík lady před sta vují po jme nování spo jená s jiným
drahým prvkem, plati nou. V jed nom případě se jednalo o po jme nová-
ní sou visející se zaměřením part nera na min era lo gii, nicméně z celé
množiny prvků min era logického systému vy brala part nerka právě
drahý kov, nik oli např. dra slík. V písemném styku (SMS) je toto po -
jme nování nah ra zováno chemickou značkou plat iny Pt, oslovení
v SMS tedy vy padá Ahoj Pt, po dobně jako Ahoj Au (chemická značka
zlata). Oba prvky navíc najdeme ve frazeologických spo jeních sou -
visejících s výročími svatby: zlatá svatba označuje ‘50. výročí’ a pla-
ti nová svatba ‘70. výročí’.

Dalšími v přírodě cennými prvky jsou dra ho kamy, jež jsou ne jen
vzácné, ale jejich dobývání je navíc i velmi náročné. Jedním z dra ho -
kamů je nád herný dia mant, ze kterého se zdůrazněním jeho le sku
leštěním stává brili ant. Oba výrazy se také ob je vují ve frazémech
označujících výročí svatby: dia man tová svatba je ‘60. výročí’ a bri-
liantová (plati nová) ‘70. výročí’. Pokud někoho chováme jako dra ho -
kam, opět tím naznaču jeme, že je pro nás daný člověk ve lice ‘vzácný’.

Nejvzácnější možný materiál na světě pak představuje tzv. an ti h -
mo ta, dokonalý protějšek hmo ty skládající se z antičástic. Při re a kci
hmo ty s an tih mo tou dochází k uvolnění veškeré ene r gie a zániku obou 

částic. Na Ze mi se an ti h mo ta ne vy sky tu je, na její výrobu je třeba
nejmodernější te ch no lo gie a samotná výroba je ene rge ti c ky i finančně
ve li ce náročná.

Všechny aspe kty ob sažené v uvedených příkladech, te dy cen nost,
vzácnost a obtížné hledání či získávání v sobě pak za hrnu je lexém po -
klad. Po kud je někdo ‘milý, hodný’ atd., je to pro nás učiněný poklad,
můžeme ho střežit ja ko po klad či se k němu cho vat ja ko k pokla du, tj.
ja ko k něčemu, co ‘je nám drahé a co je pro nás vzácné’. 

3.2 Člověk je bytost milující 

Další ze základních vlastností člověka je je ho scho p nost mi lo vat.
Pod le SSČ a PSJČ (he s lo mi lo vat) můžeme mi lo vat ve smy s lu čistého
ci tu, intenzivního po ci tu náklonnosti, ja ko např. ma t ka mi lu je své
dítě, a ve smy s lu fyzického aktu. Intenzivní cit, který k milovanému
ob je ktu po ciťuje me, se pak nazývá láska. 

K lásce párové, milenecké ve de dlouhá ce sta, která ob vy kle začíná
dvořením a namlouváním, je jichž úspěch je po tvrzen milostným
aktem. V sou vi s lo sti s partnerským vzta hem tak do popředí vstu pu je
především láska erotická. Na počátku vzta hu hra je důležitou ro li
fyzická přitažli vost, která má potenciál přerodit se v plnohodnotný
vztah, jak to vyplývá např. z de fi ni ce lásky uvedené v Sociologickém
slovníku, kde je láska párová definována ja ko „vztah me zi dvěma li d -
mi charakterizovaný si l nou ci to vou va z bou, nezištností, stálostí, vy tr -
valostí, odpovědností a vzájemnou věrností partnerů. [...] sta dium, do
kterého může přejít vztah, který začíná nejdříve zamilovaností a si l -
nou ero ti c kou přitažlivostí” (Jan do u rek 2001, he s lo láska). Pod le
Mor ri se (1997, s. 135–139) žena na ko nec hledá především pa r t ne ra,
který by se stal dobrým ot cem jejích dětí a muž hledá ko m pro mis me zi 
bio lo gic kou to u hou zplo dit co nejvíce potomků a to u hou po sky t no ut
co nejlepší péči a bezpečí svým zákonným dětem.

3.2.1 Partner je objekt i subjekt milostné touhy

Me zi pojmenování označující pa r t ne ra přímo ja ko člověka, které-
ho mi lu je me, případně který mi lu je nás, jsou zařazena pojmenování
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související s lexémem mi lo vat. Domníváme se, že u těchto po j me no-
vání však ne l ze jednoznačně rozlišit, zda označují pa r t ne ra ja ko ob -
jekt, či ja ko sub jekt milostné to u hy. Miláčku můžeme pa r t ne ra po j me -
no vat pro to, že ho mi lu je me, stejně ja ko pro to, že víme, že on mi lu je
nás. 

(a) Milý (m), Milá (ž), Miláčku (m/ž), Lásko (m/ž), Srdíčko (ž);
(a1) Milášku (m/ž), Mili (m/ž), Mlíko (m/ž), Milďo (m/ž), Milajdo

(m), Milane (m);
(a1) Lásečko (m/ž), Lásenko (m/ž), Láso (ž), Lasí (m), Lovečko (ž),

Lovečáku (m), Lafí (m), Láso (m), Lásino (m), Laskoušku (m).

Lexémy milý/mi lo vat fun gují po dobně jako lexém drahý. I v tomto 
případě mo hou být oba významy (mi lo vat fyzicky oproti mi lo vat ne-
 fyzicky) úzce pro po jené (např. v případě lásky pla tonické) a po dobně
i po jme nování člověka milý/miláček označují lexi kali zovaná po jme -
nování ‘drahého člověka’.

Do séman tického pole lexémů milý/mi lo vat pak patří láska a do
séman tického pole lásky lze zařa dit lexém srdce. Srdce je podle na iv -
ního obrazu světa zo bra zováno jako orgán, kde láska vzniká a sídlí:
nosit někoho v srdci zna mená ‘mi lo vat ho’; srdce lze da ro vat člověku,
kterého máme rádi; když jsme zami lovaní, posíláme si srdíčka apod. 

3.2.1.1 Partner je fyzický kontakt 

Velká skupina part nerských po jme nování je spo jená s lexémy
označu jícími fyzický kon takt provázející part nerský vztah. Obecně
v naší kul tuře do chází k fyzickému kon taktu ve lice často, mnohdy
i nevědomky, protože se ne jedná pouze o záležitost in timní, ale pro je -
vu jící se i na veřejnosti. Fyzický kon takt je příto men v okamžiku, kdy
se po prvé set káváme s cizí oso bou, když po vzájemném představení
násle duje podání ruky; přátelé se podle míry známo sti mo hou zdravit
různě in timními gesty od podání ruky po objetí či po libek, po plácání
po zádech atd. 

(a1) Tulítko (ž), Tuleni (ž), Tulíku (ž), Tulinečko (ž), Tuliteli (m);

(a1) Mazlíčku (ž), Mazlítko (ž), Mazlenko (ž), Mazlinečko (ž),
Mazlíku (m/ž), Mazliňáčku (m/ž);

(a1) Mucíku (ž), Mucku (m/ž), Muckadlo (m/ž), Muckoušku (m/ž),
Mutlátko (ž);

(a1) Šukno (ž), Šukátko (ž), Šoustátko (ž), Ušukánku (ž).

Sbližování part nerů je od stupňováno různými fázemi fyzického
kon taktu, ob vykle začíná jemnými, něžnými a opa trnými doteky, po -
libky, pok račuje mazlením či tu lením a vrcholí vlast ním poh lav ním
ak tem. Většinu těchto fází doku men tují i part ner ská po jme nování, ať
už se jedná o tu lení, mazlení či vlastní mi lování.

Ne spi sovné sloveso muckat de finuje Slov ník ne spi sovné češt iny
(dále  SNČ) jako han livý výraz pro ‘líbání a ob jímání’; v Knize apo-
kryfů K. Čapka je výrazu muckat užito jako ex pre siv ního výrazu pro
‘mazlení’ (SNČ 2009, heslo muckat). V mlu vené řeči jsme toto slove-
so zazna me nali u pu bes centů, vždy jako vy jádření o třetí osobě ve
významu líbání, navíc s lehce han livým příznakem: Ty dva se spolu
muck ali.

Po jme nování Mutlátko je od voz eno od slovesa mut lat a v an ketě se 
ob jevilo u dvou re spon dentů žijících v Praze, kteří shodně uvedli, že
se jedná o syno ny mum ke slovesu mazlit se.

Všechna po jme nování označu jící vlastní mi lostný akt jsou pak ut -
vořená od vulgárních označení pro poh lavní styk a jsou po dobně jako
většina ostat ních po jme nování určena ženám. Je otáz kou, zda se za
tím může skrývat určitá žen ská styd li vost (ať už ve smyslu používání
těchto po jme nování, či neo choty k jejich ano nymnímu sdílení na
inter netu) nebo kon cep tu ali zace čin ností spo jovaných spíše se ženami 
(tu lení, mazlení, líbání).

Do této oblasti jsou zařazena i něk terá po jme nování ze zdro jové
oblasti lid ské tělo, a to po jme nování označu jící part nera jako poh lavní 
orgán a po jme nování spo jená s pupíkem a uchem, jež před sta vují vý-
znamné ero to genní zóny. Ostatní po jme nování sou visející s lidským
tělem jsou uve dena v sa mo statné kapi tole, přestože např. po jme -
nování spo jená s ústy zcela jistě od ka zují i na fyzický kon takt. Ve lice
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úzce však sou visí také s fyzickou přitažli vostí, takže je o nich po jedná- 
no až v násle du jící kapi tole.

(a1) Prcinko (ž), Prcino (ž), Prcko (ž), Pipi (ž), Pipinko (ž), Pičičí
(ž), Kunďátko (ž), Prcíku (m), Pindíku (m);

(a1) Ouško (m), Oušínko (ž); Pupku (m/ž), Pupíku (m/ž), Pupi (m/ž), 
Pupísi (m), Pupouši (ž);

(c) Broskvičko (ž), Rohlíčku (m), Párečku (m).

Nepřed pokládáme, že part ner ská po jme nování sou visející s částmi 
lid ského těla včetně poh lav ních orgánů používají part neři běžně, spíše 
se jedná o jména používaná v in timních chvílích, což také něk teří re -
spon denti uvedli. Zatímco ženský poh lavní orgán je častěji jme nován
přímo, i když na zák ladě vulgárních výrazů, mužské při rození je po -
jme nováno spíše nepřímo. Po jme nování z této zdro jové oblasti jsou
opět určena převážně ženám, pravděpo dobně ze stejného důvodu jako
v případě fyzického kon taktu. Te prve ve skupině po jme nování od ka -
zu jících na ero to genní zóny nelze vys le do vat významné rozdíly
v používání u žen a mužů.

3.2.2 Partner je objekt milostné touhy

Pro násle du jící kla si fikaci je využito kon cep tu ali zací lásky, resp.
mi lostné touhy, jak je předložili G. Lakoff  (2006) či Z. Kövecses
(2003), protože u mnohých po jme nování lze s těmito kon cep tu ali zac -
emi nalézt sou vis lost ve frazeolo gii. Pod jed not livými po jme nování-
mi proto uvádíme bo dově frazémy, které na sdílené kono tace uka zují.
Pokud považujeme za nutné, doplnili jsme kon cep tu ali zaci po drob -
nějším komentářem.

3.2.2.1 Partner (láska, touha) je oheň

(c) Plamínku (ž).

srdce může zahořet vášní, ve druhém člověku můžeme pro bu dit či zažehnout plamen
lásky, láska může vzpla no ut stejně rychle jako shořet, postupně pohasínat apod. 

3.2.2.2 Partner (láska, touha) je šílenství 

(c) Blázne (m/ž), Blázínku (m/ž).

být do někoho blázen, přijít kvůli někomu o rozum, neustále o někom blouznit, zbláznit
se do někoho, ztrácet pro někoho/kvůli někomu hlavu, šílet po někom, být někým
posedlý, z lásky dělat bláznivé věci apod.

3.2.2.3 Partner je jídlo (láska je hlad a předmětem touhy je
jídlo)

(c) Cukroušku (m), Medíku (m), Koláčku (m), Perníčku (m), Piškot-
ku (m), Dortíčku (m), Bonbonku (m), Kobližinečko (ž), Kobližin-
ko (ž), Sušenko (ž), Jahůdko (ž), Třešničko (ž), Mrkvičko (ž),
Papričko (ž), Kedlubínko (ž), Oříšku (m), Bramboráčku (m),
Pane chlebíčku (m).

láska prochází žaludkem, je k sežrání, úplně kvůli ní slintal, vypadat sladce, hladovět
po něčím doteku, celou tě sním, sladký polibek atd. 

Zdro jo vou oblast před sta vují pře devším jídla sladká, sladké pečivo 
a cukrovinky, což pravděpo dobně sou visí s frazémy sladký po libek,
vy pa dat sladce apod. Zdro jová oblast ovoce je určena hlavně ženám,
ostatní pokrmy po tom oběma poh lavím.

3.2.2.4 Partner (touha) je reakce na fyzikální sílu (láska je
fyzikální síla)

(a1) Krásko (ž), Ty moje kra so tin ko (ž), Sexinko (ž), Krasavče (m);
(b) Kočko (ž), Kočičko (ž), Kocourku (m), Beruško (ž);
(b1) Beru (ž), Berušenko (ž).

přitahovali se, je mezi nimi napětí, nemohou od sebe odtrhnout oči, milostné pnutí
apod.

Jak jsme již uvedli výše, fyzická přitažli vost spočívá nejprve v krá- 
se. Na zák ladě přík ladů part nerských po jme nování se zdá, že krása je
domé nou žen, protože právě jim je určena většina těchto po jmeno-
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vání. Krása pak může být nepřímo vy jádřena i za po moci po jme nová-
ní zvířat spo jovaných s hezkým vzhle dem, jako jsou např. kočka a be -
ruška. Po jme nování kočka označuje po jme nování pro ‘hez kou ženu’
a po jme nování be ruška je taktéž lexi kali zovaným výrazem pro ‘milé-
ho člověka’, resp. ‘mi lou ženu či ma lou dívku’. Je pak otáz kou, na ko -
lik i po jme nování ko courek může na zák ladě příbuznosti s lexémem
kočka analogicky označo vat ‘hez kého, přitažlivého muže’.

V sou vis losti s krásou by chom si měli položit otázku, co nás na
vzhledu upoutá a jak vlastní přitažli vost dáváme na jevo, ať už vědo-
mě, nebo nevědomě. Pokud po mi neme sub jek tivní pref er ence spočí-
vající v barvě vlasů, očí apod., jsou hlav ními znaky sexuální přitažli -
vosti ústa, ňadra a hýždě.

3.2.2.4.1 Partner je část lidského těla

Tato kon cep tu ali zace stojí na pomezí mezi kon cep tu ali zací part -
nera jako fyzického kon taktu a reakce na fyzikální sílu. Tyto dvě
oblasti spo juje mimo jiné i to, že většina po jme nování je po dobně jako 
v případě fyzického kon taktu určena ženám.

(a) Pusinko (ž), Puso (ž);
(a1) Pusino (ž), Pusítko (ž), Pusíku (m) Pusáčku (m).

Ústa a rty jsou jedním z hlav ních erotických znaků. Mor ris uvádí:

[...] při pohlavním vzrušení se [...] rty naplní krví, čímž se zvětší a zčervenají. Aby
tento efekt (ženy) ještě zesílily, od starého Egypta až po moderní dobu si mnoho
samiček natírá rty na červeno (Morris 1994, s. 124). 

Ústy pro je vu jeme svoji nák lon nost a lásku k druhé osobě, ať už
verbálně, po mocí slov, nebo fyzicky, prostřed nict vím např. po libku,
který vyjadřuje jedno z nejin timnějších sblížení mezi lidmi.

(a) Prdelko (ž);

(a1) Prde lin ko (ž), Prďolínko (ž), Prdelko růžovoučká (ž), Prdelko
moje starostlivá (ž), Prdíku (m), Prďouši (m), Dupko (ž), Dupin-
ko (ž);

(c) (Miss) Kozičko (ž), (Miss) Kůzlátko (ž).

Po jme nování ze zdro jové oblasti hýždě a ňadra uvádíme dohro -
mady, protože z evo lučního hle diska k sobě patří. Podle Mor rise
(1994, s. 122–123) se vy vi nuly hlavně v sou vis losti se vzpříme nou
chůzí a žen ská ňadra pak pře devším proto, aby mohla žena sig nali zo -
vat svoji poh lav nost i zepředu. 

Slov ník ne spi sovné češt iny uvádí u po jmu prdelko, že se používá
„někdy jako oslovení, např. dětí”. V mlu veném pro jevu jsme se však
s tímto označením set kali i jako s po jme nováním pro atrak tivní ženu
(Viděl jsi tu prdelku?). Výraz dupa je pak nářečním syno ny mem.

Po jme nování Kozičko sou visí s vulgárním výrazem pro žen ská
ňadra – kozy, po dobně jako po jme nování Kůzlátko. Lexém miss pak
zdůrazňuje opravdu výji mečnou krásu této části žen ského těla, jak
uvedl je den re spon dent.

3.2.2.5 Partner ovládaný touhou je zvíře 

(a) (Ty) Zvíře (m) 
(a1) Zvířátko (m), Žvíže (m/ž)
(b) Kanečku (m), Samečku (m), Bejku (m), Klisničko (ž)

dej ze mě ty pracky pryč, ty zvíře; otlapkávali se; ose d la la ho jako koně; být kanec atd.

(b) Myško (ž), Myšičko, Medvídku (m);
(b1) Myšury (ž), Žabko (ž), Žabičko (ž), Křepelko (ž), Vlaštovičko

(ž), Ještěrko (ž), Žabáčku (m), Myšánku (m), Méďo (m), Míšo
(m), Meďko (m), Medvědě (m), Medví (m), Míši (m);

(c) Vlčku (m), Tygříku (m), Lví taťko (m), Draku (m), Dráčku (m),
Ještěre (m), Paní Medvídková (ž), Vlčice (ž), Lvíčenko (ž).

Zdro jová oblast zvířat vo lených pro po jme nování ženy před stavu-
je pře devším zvířata malá, ale hbitá a rychlá: myš, žábu, ptáky a ješ-
těrku; po jme nování myška a žába pak před sta vují lexi kali zovaná
označení pro ‘mla dou dívku’.    

Pro muže jsou nao pak vo lena zvířata, jež jsou sym bo lem síly a mo- 
ci: medvěd, vlk, tygr či drak5. 

355 356



Myš je ve frazeolo gii spo jována s chu do bou (chudý jako myš), pla -
chostí (plachý jako myš), nechápa vostí (kou kat jako vy oraná myš),
nevýrazností (šedá myš), ale právě s hbi to stí a rychlostí (rychlý/hbitý
jako myš) po dobně jako ještěrka. Myš je navíc sym bo lem i určité vy -
chy tra losti a důmysl nosti pra menící z neustále hrozby ulovení, jak to
známe např. z populárního kresleného se riálu Tom a Jerry. Po dobně
i žába, ještěrka a ptáci musí če lit hrozbě ulovení mno hem častěji než
šelmy obávané pro svoji sílu pra menící i ze značné ve likosti. 

Zvláštní oddíl věnu jeme zdro jové oblasti před sta vu jící ne joblíbe-
nější če ská domácí zvířata, kočku a psa. Jak jsme již viděli, po jme -
nování ženy kočka označuje však také její krásu.

(b) Kočko (ž), Kočičko (ž), Kocourku (m);
(b1) Koči (ž), Čičátko (ž), Čičinko, Kocoure (m), Pejsku (m), Pej-

sečku (m), Pejsánku (m), Pejso (m).

Kočka se vyznačuje přítul ností, ráda se mazlí, ráda se nechává hla -
dit, vyžaduje po zor nost, dovede být nála dová a urážlivá (nevděčný
jako kočka), ne upřímná (falešný jako kočka) dovede ukázat drápy,
když je to nutné (škrábe jako kočka), je vybíravá v jídle (mlsný jako
kočka). Psovi je vlastní hra vost, až určitá nezbed nost a bez elstnost,
vyznačuje se mj. věr ností (věrný jako pes), poslušností (po slouchá
jako pes), ochraňuje svého ma jitele, stará se o bez pečí či se vyznačuje
těžko odolatelným poh le dem (psí oči). I jeho obraz je však nega tivní
(má se pod psa, psí počasí), je to zvíře bité (sprás kaný jako pes),
o které se špatně staráme (má se hůř než pes) atd. 

V sou vis losti s těmito dvěma domácími mazlíčky nelze nez mínit
jejich vzájemný vztah, který je charak teri zován pronásle dováním, až
nenávistí: honili se jako pes a kočka, hádali se jako pes a kočka, mají
se rádi jako pes a kočka apod.

Partnerská pojmenování inspirovaná těmito šelmami vychází ze skutečnosti, že
tato zvířata známe velice dobře a do pojmenování pak promítáme nejen skutečné vla -

st no sti a chování těchto zvířat, ale i vla st no sti a chování lidí (žena jako kočka, muž
jako pes), protože lze mezi nimi najít několik paralel.

Závěr

Před stavili jsme dvě velké oblasti kon cep tu ali zace part nera, a to
part nera jakožto člověka je di nečného, ne nah ra ditelného a vzác ného,
na což uka zuje zejména zdro jová oblast drahých kovů, ale i ztotožnění 
part nera s živo tem a duší, a part nera jakožto sub jekt / ob jekt mi lostné
touhy. Ve druhém případě jsme využili hlavně kon cep tu ali zací mi -
lostné touhy, jak je pop sali M Lakoff (2006) a Z. Kövecses (2003).
Mezi zdro jové oblasti patří pře devším fyzický kon takt, jídlo, krása
jako fyzická síla, části lid ského těla a zvířata; šelmy di voké, silné
a mocné jako hlavní zdroj po jme nování pro muže a zvířata spíše malá,
rychlá a lovená jako hlavní zdroj po jme nování pro ženy. 

V našem příspěvku jsme se poku sili ukázat, že za po jme nováním
lidí, v tomto případě po jme nováním part nerů, se ne skrývá jen mi mo -
ja zyk ová zkuše nost a že by chom neměli rezig no vat na snahu poro-
zumět jejich významu, protože ho nezakládá jen emo cionální či cha-
rak teri zační funkce. Pouze na zák ladě porozumění celk ovému kon -
textu (který jsme však načrtli ve lice stručně) a při pro po jení významu
s funkcí kono tační je možné ale spoň čás tečně od halit bo hatý svět,
který se za tvořením part nerských po jme nování skrývá. 
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