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V dnešní digitální době máme spoustu zábavních možností a díky kreativcům z televizní či filmové 

branže můžeme každý večer usedat po celodenní šichtě na pohodlný gauč a nechat se unést 

dramatickými spory, které s chladnou hlavou řeší soudkyně Barbara, či se naučit kuchařskému 

taktizování od soutěžících v Prostřenu. Na výběr je toho zkrátka více než dost od soutěží přes zábavní 

či dramatické pořady po různé filmy a seriály. Po vyřešení všech sporů televizi s klidem vypínáme 

a odcházíme spát s přesvědčením, že se nemáme zas tak špatně v porovnání s tím, co jsme právě 

zhlédli. Kromě toho, že si druhý den cestou z práce koupíte ten nový prací prášek, díky němuž se paní 

v reklamě podařilo obnovit nachovou barvu jejího kašmírového svetru, nás dramata v televizi 

nechávají v reálném životě chladnými. Opravdu? Dovolte, abych se šla zeptat svých kamarádů Lízy, 

Barta a Maggie, jestli to vidí obdobně. 

Celých devět měsíců těhotenství jsou jistě plné sporů o jméno dítěte, ostatně je potřeba brát ohled 

hned na několik problematických faktorů. Zaprvé nesmíte dovolit, aby slovo dobře zapadlo do 

posměšných rýmovaček typů „Alice palice“, všichni totiž víme, jak děti dokážou být zlé a kreativní 

zároveň. Také je dobré myslet na to, že existují tři základní obdarovávací dny – Vánoce, narozeniny 

a právě svátek. Dítě bude v budoucnu vděčné, pokud ho nepojmenujete Adam či Eva. Fatální chybou 

by také bylo dát mu jméno, které je v kalendáři psáno v den jeho narození, vzhledem k tomu, že toto 

byl dříve standardní postup, tím trpí již dost potomků. Pak už to jsou maličkosti typu, jaké by ze 

jména mohly asi vzniknout přezdívky atd. Všichni ale také víme, že si rodiče rádi projektují do 

ratolestí své touhy a sny. Tenista chce mít malého tenistu, traktorista traktoristu. A pak je tu právě ta 

televize, která nám poskytuje nepřeberné množství hrdinů, princezen či kouzelníků.  

Stejně jako u nás v dnešní době jasně bodují seriály Hra o trůny či Simpsonovi, starší generace nedala 

dopustit na seriál Nemocnice na kraji města. Zdravotní sestřička Ina je pravděpodobně natolik zaujala 

svým šarmem, že se v roce 1981, tj. 4 roky po odvysílání prvního dílu, narodily hned 4, což je oproti 

předchozím letům s 1 či vůbec žádným výskytem viditelný skok, zvlášť u tak neobvyklého jména. 

Podobným nárůstem můžeme sledovat popularitu první řady pěvecké soutěže Česko hledá Superstar. 

Vítězkou první série se tehdy stala Aneta Langerová, což pravděpodobně způsobilo takovou radost, 

že se ještě ten rok narodilo o 330 Anetek (celkem 1293) více než předešlý rok. Můžeme stále namítat, 

že se jedná o pouhou náhodu. Přestože jméno Aneta se v České republice vyskytuje v počtu 29 840 

a Ina pouze 145× (oproti třeba Anně, kterých je v ČR 134 819, a je to tak 14. nejčastější jméno), je to 

přece jen jméno, nad kterým bychom se asi nemuseli pozastavovat. Podívejme se tedy na jména 

neobvyklejší. Takové Ledové království u mnoha dětí vzbudilo pocit euforie, zkuste třeba jeden den 

počítat kousky oblečení s motivem Elsy a Anny, ruce vám stačit nebudou. Disney se ale 

pravděpodobně námětem trefil i do srdcí starších, protože od uvedení pohádky v roce 2013 mezi 

námi chodí (nebo se ještě batolí) 17 Els. Tři jména, která jsem zmiňovala již na začátku, se v českém 

prostředí vyskytují taktéž – Líza 13×, Bart 14× a Maggie 5×. Ačkoliv Simpsonovi běží už od roku 1989 

a nositelé těchto jmen se narodili převážně v tomto století, jména jsou natolik symptomatická, že 

jejich výskyt v českém prostředí můžeme jen těžko přiřknout něčemu jinému. Série filmů 

z kouzelnického světa Harryho Pottera zasáhla také všechny z nás. Nejvíc však 3 Hermiony z let 2012, 

2013 a 2015 a 9 Ronů, narozených od roku 2001, tj. roku natočení prvního dílu. Seriál Hra o trůny 

skýtá možnosti budoucím generacím, protože v České republice nežije ani Daenerys, ani Tyrion nebo 



Cersei. O oblíbenosti tohoto seriálu dosud svědčí jen jediná Aria narozená roku 2015. A bylo by snad 

hříchem nezmínit i kultovní sérii Hvězdných válek, jež samozřejmě svoje stopy zanechala v podobě 

9 Leií, 2 Anakinů a 23 Luků. 

Pokud jste se dodnes báli, co okolí řekne na vaše choutky pojmenovávat děti podle svých oblíbených 

televizních či filmových hrdinů, můžete vidět, že jsou lidé, kteří se tím netrápí vůbec. Minimálně si 

však na ČSFD zkontrolujte úspěšnost, děti by vám v budoucnu různé Barbary či Čestmíry nemusely 

odpustit. A pokud si chcete sami hrát na detektivy či dělat sociologický průzkum seriálových deviací, 

využijte www.nasejmena.cz.  
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