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Předkládaná práce má aktuální sociolingvistické téma odpovídající moderním 

jazykovědným směrům, zvolené metody jsou adekvátní cílům disertace a přinesly očekávané 

výsledky. Je třeba ocenit promyšlenou koncepci terénního šetření a důslednost její aplikace při 

získávání a následném zpracování konkrétního jazykového materiálu. Autorka zvládla 

organizačně i interpretačně náročný výzkum, jehož výsledky mouhou sloužit nejen lingvistům, 

ale též etnologům či etnografům. Předložená disertace má interdisciplinární charkter: využívá 

poznatky sociologie, interpretuje statistické údaje a historické poznatky o bulharské menšině v 

České republice. Vedle propracování obecně-teoretických otázek nabízí podrobný rozbor 

konkrétního jazykového materiálu z autentických promluv Bulharů žijících delší dobu v 

českém jazykovém prostředí. 

Disertace je opatřena třemi cizojazyčními abstrakty (v češtině, angličtině a bulharštině) a 

je rozvržena do pěti kapitol; obsahuje rozsahlý seznam použité literatury (s. 294–314) a 

bohatou přílohovou část (s. 315–524) dokumentující materiálovou základnu a samotný průběh 

výzkumu.  

První část Методология (16–33) obsahuje podrobný popis metodiky sběru jazykového 

materiálu a zdůvodnění volby jednotlivých výzkumných technik. Druhá část Теоретична 

рамка (s. 34–84) nabízí přehled základních sociolingvistických pojmů, kterými se následně v 

práci operuje – mluvící společenství (речева общност, speech community), bilingvismus, 

bilingvní jedinec, komunikační a kulturní kompetence, střídání kódu, interference atp. Autorka 

demostruje dobrý rozhled a znalost širšího publikačního kontextu zvoleného tématu. Jisté 

pochybnosti vzbuzuje lineárnost // posloupnost jednotlivých fazí osvojení si druhého jazyka u 

zralého bilingvního jedince, která je zmíněna prvně na s. 59, dále na s. 208, proto požádáme 

doktorandku o bližší komentář k tomuto tvrzení při obhajobě. 

Třetí část Българската общност в Чехия – от възникването й до днес (s. 85–129) 



nabízí i pro zasvěceného čtenáře (včetně lingvisty) velmi přínosný popis historických 

souvislostí vzniku bulharského minoritního prostředí a jeho podoby v dnešních společenských 

podmínkách, zajímavá jsou též sociologická data o dnešním stavu a společenském životě 

bulharské menšiny.  

Těžištěm práce jsou její další dvě části. Část čtvrtá Социолингвистичен анализ на 

речевото поведение на българите в Чехия (s. 130–203) nabízí charakteristiku buharského 

řečového společenství v Čechách prizmatem sociolingvistického profilu jednotlivců z daného 

vzorku respondentů.  Aniž by si kladla za cíl vyčerpávající popis průměrného bulharského 

imigranta, autorka nabízí řadu zajímavých pozorování o přesídlení, novém sociálním zázemí, o 

kontaktu s cizí kulturou a následné adaptaci, integraci či možné asimilaci příslušníka minority. 

Na bohatém příkladovém materiálu autorka výsvětluje příčiny a okolnosti interferenčních jevů 

(z E2 na E1) a případy přepínání kódů, všímá si rovněž hodnotících postojů mluvčích vůči 

těmto jevům. Dalším přínosem jsou poznatky o etnických stereotypech, o vlastním hodnocení 

jazykové kompetence a identitě respondentů, o snaze zlepšit svou jazykovou kompetenci v 

jazyce většiny. Zde jsou na s. 149 uvedeny časové udaje ohledně dosažení receptivního 

bilingvizmu (alespoň 6 měsíců) a produktivního bilingvizmu (více než 2 roky) – bylo by dobré 

uvést zdroj nebo tyto údaje blíže komentovat.  

Část pátá Лингвистичен анализ на езика на българите в Чехия (s. 204–206) nabízí 

detailní rozbor získaných dat dle jednotlivých jazykových rovin a zejména z hlediska vztahu 

obsah :: forma. Autorka zde analyzuje ruzné typy interferentních jevů, včetně mezijazykové 

homonymie a polysémie a uvádí hojné příklady. Nejmarkantnější jsou interference na úrovni 

lexika, týkají se jak jednoslovních, tak i víceslovních jednotek (sousloví a frazémů). Jejich 

přehled je podán dle jednotlivých lexikálních skupin (internacionalismy, terminologie, kulturní 

reálie včetně vlastních názvů). V oblasti slovotvorby je třeba ocenit bohatě dokumentované 

případy mezijazykových okazionalismů a podrobný rozbor spletitého výskytu slovotvorných 

prostředků z E1 a E2. Důkladnou dokumentací je podložen rovněž přehled interferenčních jevů  

na dalších jazykových rovinách, tedy při popisu morfologických (dle slovních druhů), 

syntakcických (dle typu vet) a fonetických interferencí. Je-li u různých mluvčích pozorována 

různa míra uvědomělosti interference, pak není bez zajímavosti, zda se v materiálu vyskytly 

případy záměrného užití interferenčních jevů pro ozvláštnění projevu, jako svého druhu slovní 

hříčky. 

Textovou část disertační práce uzavírají dva menší oddíly: Извод  (287–292) а 

Заключение (s. 293), kde čtenář najde závěry obecnějšího rázu a příslib budoucího 

pokračování výzkumu na větším vzorku respondentů a na širším území České republiky. 



Rozsáhlý soupis literatury (část Литература, s. 294–314) ukazuje dobrou orientaci 

autorky v literatuře k zvolenému tématu a obsahuje rovněž devět autorčiných prací k různým 

aspektům výzkumu. V návaznosti na tuto publikační činnost by bylo na místě usilovat o knižní 

vydání disertační práce, neboť dosažené výsledky a zejména unikátní jazykový materiál mohou 

být přínosem i  pro širší další badatele filologického zaměření.  

Predkládaná práce je bezesporu vědecky přinosná, nicméně nelze přehlédnout některé 

nedostatky či nedopatření, které je třeba při další práci s textem odstranit. Doporučuji autorce 

provést celkovou redakci textu s následnou formální korekturou tak, aby lépe odpovídal 

požadavkům na úpravu odborného textu. Je třeba vytříbit celkovou formální úpravu textu a 

grafických objektů, sjednotit model citování v textu samotném, v poznámkách pod čárou i v 

seznamu literatury. Dále je žádoucí zvolit jednotné označení pro pozorovanou skupinu 

mluvčích (българоговорещи // българскоговорящи) a dodržet jednotu zvoleného u 

variantních podob (např. při zápisu číslic a dat, u kolísajících pravopisných typů atp.). 

Obzvláště je třeba, aby se autorka vyvarovala přílišným zobecnjujícím soudům (např. s. 72 

druhý odstavec, s. 208 poslední odstavec, s. 244 druhý odstavec) a zejména pak věcným 

chybám (např. na s. 246 „спрежение на съществителните имена“, na s. 266 v odstavci 3.3.2 

„прабългарският език“, na s. 280 v odstavci 4.1.4. „посесивност“ Х екзистенциалност), 

anebo jen nedopatřením (např. na s. 273 „синтактично“ Х синтетично).  

Disertace splnila stanovené cíle, přinesla celou řadu nových poznatků, včetně 

podkladového materiálu použitelného pro další výzkumy. Práce Vesely Dabovové prezentuje 

syntézu autorčina sociolingvistického bádání, které doktorandka provedla během svého studia, 

díky náročné práci v terénu a lingvistické analýze získaných dat. Přes uvedené výtky disertace 

odpovídá požadavkům kladeným na doktorská řízení, a proto ji doporučuji k obhajobě a po 

jejím úspěšném absolvování též k udělení titulu doktor filozofie (Ph.D.).  
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