
Z obhajoby disertační práce paní Mgr. Vesely Dabovové 

konané dne 19. 09. 2012 

Téma práce: Jazyková praxe bulharojazyčných mluvčích v českém jazykovém prostředí 

Přítomní: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. (předsedkyně komise) 
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (školitelka) 
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 
Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. 
PhDr. Světlá Čmejrková, Dr.Se. 
PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. 
Albena Rangelova, CSc. ( oponentka) 
doc. Yovka Tisheva, Ph.D. (oponentka) 

Předsedkyně komise doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. zahájila obhajobu a představila 
přítomným kandidátku, potom předala slovo její školitelce. 

Školitelka prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. představila doktorandku a seznámila komisi s 
uchazečkou a její disertační prácí. 

Kandidátka Vesela Dabovová seznámila přítonmé se svou disertační prací. Sdělil zejména, že 
se práce zabývá řečovým chováním členů bulharské komunity v Čechách. Podotkla, že se 
paralelně s tím snažila zmapovat stav bulharské komuníty a nálady bulharských imigrantů v 
Čechách. Jako druhý základní cíl své práce uvedla ryze sociolingvistický výzkum. Za třetí 
základní cíl práce označila analýzu jazykových jevů zaznamenaných v projev ech Bulharů 
žijících v ČR, a to z hlediska interference češtiny a bulharštiny, nebo-li obecněji - z hlediska 
lingvistického. Se zřetelem k této problematice se soustředila na takové členy bulharské 
komunity, kteří aspoň do určité míry umějí česky. Sdělila, že měla pochybnosti o výběru 
metodologie výzkumu, ale že se nakonec rozhodla použít kombinaci kvantitativní a 
kvalitativní metody. Podotkla, že přesto je v práci kvantitativní přístup zastoupen v menším 
podílu. Uvedla, že dotazník, který použila, obsahoval 45 otázek a také že se pří výzkumu 
snažila minimalizovat sociální vzdálenost mezi sebou a anketovanými, což je důvodem pro 
použití manipulativě-klamavých otázek a stylizace projevu anketujícího. Základní závěr, ke 
kterému dospěla: bez ohledu na téma konverzace lze vyvodit, že úroveň interference záleží na 
způsobu, kterým anketovaný získal své znalosti z češtiny. Kandidátka uvedla také některé 
sociální a psychické faktory, které ovlivňují míru interference a seznámila komisi se 



souhrnem výsledků z tohoto hlediska. Dále rozdělila interferenční prolínání podle 
jednotlivých jazykových úrovní a na základě konkrétních příkladů. 

Oponentka doc. Yovka Tisheva, Ph.D. již na začátku podotkla, že z hlediska historického je 
bulharská komunita v ČR značně rozvrstvená. Uvedla, že podle ní kandidátka měla z toho 
důvodu jednoznačně určit, že se ve své práci zabývá i poměrně mladou emigrantskou složkou, 
která češtinu osvojovala v českém prostředí, neboť podobné výzkumy doposud nebyly 
prováděny. Doporučila přesnější a detailnější formulaci všech úkolů, tak aby teoretická část 
práce lépe odpovídala obrovskému úsilí, které zřejmě stálo shromáždění materiálu. Jako 
pozitivum disertační práce uvedla velmi dobře pomyšlený výběr respondentů. Zmínila se také 
přínos, který výzkum V. Dabovové má pro bulharskou sociolingvistiku. Vytyčila, že je z 
práce zřejmá dobrá úroveň, na které kandidátka ovládá různé sociolingvistické metody. 
Teoretický rámec ohodnotila jako spolehlivý, ale svou pozornost soustředila na méně přesně 
vymezené a propracované teoretické základy druhé části, které ne vždy podle doc. Y ovky 
Tishevové, Ph.D. odpovídají stanoveným cílům výzkumu. Zeptala se, proč kandidátka zvolila 
jako nejvhodnější formu neformálního kontaktu s respondenty. Explicitnější zdůvodnění by si 
podle oponentky vyžadovalo také zapojení třetí (lingvistické) části. Zde podle ní byla 
nejproblematičtější skutečnost, že při analýze jazykového materiálu nebylo soustavně 
přihlíženo k faktorům jako jsou např. kulturní a společenské dovednosti, dosažené vzdělání 
jednotlivých respondentů apod. Jako nejpřínosnější recenzentka označila lingvistickou 
analýzu empirického materiálu a skutečnost, že hypotéza o interferenci jazyka E2 na všech 
úrovních jazyka E 1, kterou kandidátka vyslovila na str. 1, byla v závěru práce potvrzena. 

Oponentka Albena Rangelova, CSc. zdůraznila, že vysoce oceňuje skutečnost, že autorka 
zvládla organizačně úkol, který podle ní byl velmi náročný jak po stránce interpretační, tak po 
stránce materiálové. Podotkla, že disertační práce má všechny náležitosti, které by měla 
obsahovat. Uvedla, že v první části autorka vhodným způsobem reprezentuje své znalosti o 
problematice, i když jisté pochybnosti vyvolává např. tvrzení o lineárnosti osvojování cizího 
jazyka. Jako vlastní těžiště výzkumu Albena Rangelova, CSc. označila druhou a třetí část 
výzkumu. Oponentka dále požádala autorku, aby blíže komentovala údaje uvedené na str. 
149. Albena Rangelova, CSc. vytyčila skutečnost, že je třeba velmi ocenit lingvistickou
analýzu shromážděného empirického materiálu a že za vehni přínosný považuje také přehled
interferenčních jevů podaný v třetí části disertační práce. Oponentka položila ještě otázku, zda
se kandidátka potkala s případy záměrného užívání interferenčních jevů formou slovních
hříček apod. Na závěr doporučila celkovou redakci textu s následnou podrobnou formální
úpravou a korekturou.

Kandidátka odpověděla na posudky oponentů. Na otázku o přesnější stanovení kritérií výběru 
jednotlivých typů respondentů odpověděla tím, že se do výzkumu snažila zapojit představitele 
všech sociálních skupin a že s toho hlediska pokládala za vhodné, aby do anketované skupiny 
byli zařazeni také respondenti, kteří češtinu osvojili v českém prostředí. Volbu neformální 
situace při anketování zdůvodnila snahou o získání relevantní informace právě v tomto 
segmentu komunikace. Dále uvedla, že otázky v dotaznících směřovaly k tomu, aby 
respondent mluvil rychle, bez větších přestávek, tedy plynule a bez rozmyslu, bez promýšlení 
formální stránky projevu. Podotkla, že se při zpracování teoretického rámce snažila vybrat 
modely, které nejlépe odpovídají situaci v ČR. Uvedla, že skutečnost, že sama byla členkou 
bulharské komunity v ČR využila k tomu, aby se snadněji dostala k neformální komunikaci 
s respondenty, což považuje za jeden z podstatných přínosů své práce. 



Oponenti se V)jádřili k vystoupení kandidátky. A. Rangelová, CSc. ji zároveň opětovně 
požádala o odpověď na otázku, proč podle ní je osvojování češtiny jako cizího jazyka proces 
lineární. Doktorandka zdůvodnila svůj názor tím, že tato formulace nejlépe odpovídá způsobu 
osvojování češtiny, který popsali samotní respondenti. A. Rangelová, CSc. na to reagovala 
doporučením, aby se tato skutečnost v textu zdůraznit. 

Diskuse: 

Doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. se zeptala, jak se mohli někteří bulharští emigranti 
orientovat v nové situaci bez jakýchkoliv jazykových znalostí z češtiny. Kandidátka 
vysvětlila, že velká část Bulharů v ČR češtinu pro každodenní komunikaci nepotřebuje. PhDr. 
Světla Čmejrková, Dr.Se. položila následující otázky: zda respondenti svoji interferenci 
vysvětlují, zda jí reflektují, nebo si jí ve všech případech nevšímají. Dále se zeptala na směr 
interference syntaktické a uvedla příklady interference mateřského jazyka do psané češtiny 
kandidátky. Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. dodal, že lexikální chyby cizinců opravujeme běžně, 
zatím co syntaktické chyby jen málokdy. PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. podotkla, že i když je 
slovosled všech slovanských jazyků volný, podstatný rozdíl, který se promítne i do 
mateřského jazyka, je rytmus. Doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. doporučila opatrnější 
formulaci některých tvrzení týkajících se výsledků sociolingvistického výzkumu. PhDr. 
Ludmila Uhlířová, CSc. upozornila, že specifické rysy řečového chování jedince nelze 
označit, jako „slabá místa" v bulharském jazykovém systému, při tom navázala na formulaci 
uvedené v tezích kandidátky. Doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. upozornil na potřebu jemnějšího 
rozlišení jednotlivých stupňů interference a užití termínů typu „rezistentnost vůči 
interferenci", ,,slabé místo" atd. Veselin Vačkov se zeptal na vztah vzdělání a úrovně 
interference. PhDr. Světlá Čmejrková, Dr.Se. upozornila na skutečnost, že je třeba větší 
opatrnosti při hodnocení některých českých výrazů jako eufemizmů. Mgr. Karel Jirásek, 
Ph.D. také doporučil přesnější teoretické a jazykové formulace, které by mohly podstatně 
přispět ke kvalitě práce. Upozornil i na do velké míry intuitivní charakter předložených 
v práci závěrů, které se nevždy opírají o důkladné statistické zpracování shromážděných 
informací. 

Doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. po uzavření a sečtení hlasů členů komise oznámila, že 
komise navrhuje doktornadce Mgr. Vesele Dabovové udělení titulu doktor (Ph.D.). 


