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Změny, které nastaly koncem 80. let XX. století se v socialistických státech centrální 

a východní Evropy promítly do všech oblastí společenského života. Otevření se západu, 

nárůst společensko-ekonomických, kulturních a tedy i jazykových kontaktů ovlivnilo mimo 

jiné i slovní zásobu bulharštiny a češtiny. Po roce 1989 se objevuje velké množství nových 

pojmenování, z nichž mnohá mají k sobě odpovídající zkratky. Globální charakter současných 

mezinárodních vztahů a tendence k internacionalizaci bezesporu ovlivňují dynamické 

jazykové jevy i v oblasti abreviace. Abreviace se stává aktivním způsobem tvoření nových 

pojmenovacích jednotek. Velký počet zkratek a zvýšená intenzita jejich používání jak 

bulharštině, tak v češtině potvrzují aktuálnost tématu, a proto se abreviatury staly objektem 

popisu a výzkumu v předkládané disertační práci. 

V první kapitole (1. Metodologická východiska, s. 10‒13) je deklarován celkový 

výzkumný záměr ‒ konfrontační studium abreviace v bulharštině v porovnání s češtinou 

a popis zkratek jako specifických jazykových znaků v obou slovanských jazycích. Všímáme 

si aktuálních jazykových tendencí a změn v oblasti abreviace v souvislosti se změnami 

extralingvistickými, ke kterým v současných slovanských jazycích dochází ‒ tendence 

k intelektualizaci a demokratizaci jazyka, jejichž součástí je také tendence k internacionalizaci 

a zdomácňování (Jedlička 1978, Gutschmidt 1998, Janovec 2007). O. Martincová 2003) 

mluví souhrnně o internacionalizaci a vyrovnávacích tendencích. 

Práce je koncipována jako konfrontační popis pozorovaných jevů ve dvou úzce 

příbuzných, ale typologicky odlišných jazycích. Výkladovým východiskem je popis abreviace 

a abreviatur v bulharštině, který srovnáváme s češtinou. Práce si klade za cíl podat strukturní 

charakteristiku abreviačních útvarů v bulharštině, postihnout jejich gramatickou 

a slovotvornou specifiku, která je v přímé souvislosti se stupněm jejich lexikalizace. 

S postupnou lexikalizací zkratek je spojena jejich další charakteristika, a sice schopnost 

sloužit jako slovotvorný základ pro slova odvozená. Dalším cílem je prezentování funkčního 

rozpětí abreviačních útvarů a jejich využití ve specifických kontextových podmínkách. Zvolili 

jsme komplexní přístup k tématu, tj. uplatňujeme jazykově-strukturní přístup, především 

v kapitolách, které se zabývají teoretickými otázkami (např. obecné otázky abreviace, 

klasifikace abreviatur) a v kapitolách, které prezentují analýzu jazykového materiálu 

(charakteristika abreviatur v bulharštině, sémantická, gramatická a stylistická charakteristika 

abreviatur), kdežto přístup sociolingvistický je doplněn v kapitolách, které se zabývají 

dynamickými projevy abreviatur a jejich funkčním potenciálem. Zde je brán zřetel na 
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uživatele jazyka, na to jakým způsobem jsou zkratky reálně využívány v každodenním životě, 

v médiích, v tisku a v různých sociálních sítích (např. kapitoly věnované funkčnímu využití 

abreviace, cizojazyčným vlivům, jazykové dynamice). Zcela sociolingvisticky byla pojata 

poslední kapitola, která je samostatnou sociolingvistickou sondou provedenou dotazníkovou 

metodou. 

Materiálová základna práce zahrnuje primární zdroje jazykového materiálu ‒ denní 

tisk (tištěný i publikovaný na internetu), internetové texty doplněné o korpusy obou jazyků: 

Český národní korpus (korpusy Syn2005 a Syn2010), Bulharský národní korpus1 

a BullTreebank2. V neposlední řadě byly používány také zdroje sekundární, obsahující 

lexikografické zpracování abreviatur, především Речник на съкращенията в българския 

език (SZBJ 2003), Речник на новите думи и значения в българския език (SNSVBJ 2001), 

archiv abreviatur Bulharské telegrafní agentury3, Česko-bulharský slovník zkratek (ČBSZ 

2009). Aktivně byly využívány také internetové slovníky a příručky4. 

Při přípravě teoretické části jsme pracovali převážně s odbornými texty bulharských, 

českých, ruských, slovenských a polských jazykovědců publikujících po roce 1945. Současně 

s teoretickou přípravou probíhal i sběr podkladů do kapitol se sociolingvistickým zaměřením. 

Při popisu jazykověkulturních aspektů vychází práce z platných bulharských a českých 

kodifikačních příruček (SZBJ 2003, NPSBJ 2002, OPSBJ 2012, PČP 1998, MČ 1 1986, PMČ 

1995, IJP 2008–2013). 

V obecné části (kapitola 2. Obecné otázky abreviace, s. 16‒46) jsme nastínili důvody 

a podmínky vzniku abreviace, zajímali nás především synchronní aspekty abreviace 

v současné bulharštině ve srovnání s češtinou, tj. období od 2. poloviny 20. století. Popsali 

jsme vnitřní zákonitosti a vlastnosti jazyka, bez kterých by ke zkracování slov a slovních 

spojení nemohlo docházet, tj. předložili jsme shrnutí vnitřně systémových předpokladů 

abreviace. Středem našeho zájmu byla systémová ekonomie syntagmatická, kdy dochází 

k vytváření krátkých jednotek, se kterými jsou mluvčí schopny dobře zacházet. 

Zabývali jsme se také abreviací jako druhem slovotvorby a uvedli jsme definice 

abreviatur a abreviace užívané v jazykovědné literatuře námi sledovaných jazyků 

(v chronologickém sledu, po roce 1945), na jejichž základě, jsme definovali abreviaturu 

a abreviaci pro potřeby naší práce. Tj. za abreviatury považujeme ty jednotky, které jsou 

                                                 
1 Ústav pro bulharský jazyk BAV. 
2 Matematický ústav BAV. 
3 Tento materiál byl z převážné části použit již v diplomové práci Zkratky v bulharském jazyce (FF UK, Praha 

2005). 
4 http://www.rbukvar.eu/, www.bgtree.net/abbreviations/html, http://www.rbukvar.eu/, http://www.zkratky.cz/, 

http://pitevna.cz/akronymy/, www.glosbe.com, http://prirucka.ujc.cas.cz/ (2008‒20013), 
http://rechnik.chitanka.info/. 
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přijímány a chápány nositeli jazyka jako jednotky zkrácené a u kterých je zřetelná 

(uvědomujeme si ji) spojitost s plným pojmenováním, nezávisle na tom, zda se plné 

pojmenování v jazyce užívá či ne, nebo zda je známé široké veřejnosti, případně je-li 

alespoň rekonstruovatelné. 

Abreviaci lze definovat v širším i užším slova smyslu. Celkově jsme vycházeli 

z širšího pojetí uplatňovaného v tradici bulharské jazykovědy, tj. vedle grafické abreviace, 

jsme vymezili abreviaci lexikální (při níž vznikají samostatné lexikální jednotky), kterou dále 

dělíme na morfologickou (vnitřně slovní, dochází ke zkrácení pouze jednoho slova) 

a syntaktickou abreviaci (zkracují se nejméně dvouslovná nebo víceslovná pojmenování); 

syntaktickou pak dělíme na iniciálovou, skupinovou a smíšenou abreviaci. 

V třetí kapitole (3. Charakteristika abreviace v bulharštině, s. 14‒46) se podrobně 

věnujeme charakteristice grafické a lexikální abreviace a popisu existujících strukturních 

modelů. Analýza ukázala, že strukturní typy abreviatur podle utvoření se v obou jazycích od 

sebe podstatně neliší, obdobně jako základní typy zkratkových útvarů, které jsou téměř stejné 

(pozorujeme značnou míru paralelismu). Podstatnou část konfrontačního studia jsme věnovali 

zkratkám grafickým a iniciálovým, které tvoří centrální část dílčího systému abreviačních 

útvarů. 

Zaznamenali jsme, ale i určité projevy asymetrie mezi bulharštinou a češtinou, které 

jsme zdůraznili v rámci popisu jednotlivých typů abreviatur, např. u grafických zkratek 

v některých případech odlišnou pravopisnou normu (квa :: kVA ‒ kilovoltampér, кр. :: Kč); 

odlišný způsob tvoření akademických titulů (k.ф.н. :: Ph.D., v češtině určitou rozkolísanost 

(PhD. :: Ph.D.); u některých modelů v češtině pozorujeme druhotné zkrácení (t. j. → tj., 

a pod.→ apod.). Rozdíly registrujeme také v oblasti slovotvorby, viz dále ve výkladu. 

Čtvrtá kapitola (4. Sémantická, gramatická a stylistická charakteristika abreviatur, 

s. 78‒117) je zaměřena na sémantickou, gramatickou a stylistickou charakteristiku zkratek. 

Pokusili jsme se popsat místo zkratek v lexikálním systému jazyka a postihnout jejich 

typologii z hlediska obsahového (ke kterým skupinám patří na základě svého lexikálního 

významu). Zkratky, které patří mezi substantiva, jsme z hlediska pojmenovacích typů rozdělili 

do dvou hlavních skupin na apelativa a propria. Zkratky, které fungují jako podstatná jména 

obecná, která označují zpravidla třídu denotátů, mají charakter apelativ. Převážná část 

abreviatur apelativní povahy má terminologický charakter. Jsou pro ně charakteristické 

vlastnosti ostatních terminologických jednotek a tvoří dílčí lexikálně-sémantické skupiny. 

Zkratky, které jsou především názvy podniků, institucí, politických stran, sdružení a uskupení, 

tj. jsou podstatná jména vlastní, mají charakter proprií . Uvádíme také oblasti, ve kterých jsou 

zkratky (z dnešního pohledu) početné a aktivně se používají. 
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V této kapitole popisujeme též postavení zkratek v síti základních lexikálně-

sémantických vztahů, jako jsou polysémie, synonymie, homonymie a antonymie. 

Ze sociolingvistického hlediska jsme se snažili postihnout funkční rozpětí abreviatur, 

které je velké a nabízí mnoho možností. Uplatnění zkratkových útvarů se pohybuje na škále 

od úplné nocionálnosti v odborných textech, k expresivitě (ironie, komika apod.) v textech 

publicistických, v reklamě, ale i v běžné komunikaci. K dokreslení funkčního rozpětí zkratek 

jsme provedli analýzu bulharských a českých (především) tištěných reklam, v nichž se 

vyskytují zkratky a zkratková slova, které jsou užity či vytvořeny záměrně pro dosažení 

určitého komunikačního záměru (ovlivnění adresáta). I když tyto útvary zůstávají v rámci 

okazionálního tvoření, velice dobře ilustrují funkční potenciál abreviatur. Na základě analýzy 

materiál z let 2007‒20013 z hlediska výstavby a způsobu využití jazykových prostředků, 

vedoucích k jazykové hře se nám potvrdily dva základní strukturní typy stavby reklamního 

sdělení užívající abreviační útvary:  

1) čistě formální  1.1. zapojena je pouze grafika 

1.2. zapojen je zvuk i grafika 

2) zapojení významu 2.1. význam a grafika 

2.2. význam, grafika i výslovnost. 

 Stejně jako v celospolečenské komunikaci se abreviace vyskytuje také v sociálně 

vymezených komunikačních oblastech. Jedná se o zkratky, které se objevují v různých 

profesních mluvách, slanzích či mluvách argotického typu, kde je jazyková hra velmi 

rozšířena (srov. připodobněny v MČ 1986, s. 525). Okrajově jsme se také dotkli zkratek 

používaných v elektronické komunikaci (akronymy a emotikony.). 

Podstatná část čtvrté kapitoly je věnována gramatické a slovotvorné charakteristice 

zkratek (podkapitola 4.2.). Gramatické vlastnosti abreviatur jsou v přímé souvislosti se 

stupněm jejich lexikalizace, která souvisí se schopností zkratek sloužit jako slovotvorný 

základ pro slova odvozená. Některé zkratky mohou vyjádřit veškeré gramatické významy, jiné 

pouze některé nebo je postrádají zcela. Nejomezenější jsou možnosti zkratek grafických. 

Vyjadřování gramatické kategorie rodu u zkratek je spjaté s vyjadřováním ostatních 

gramatických kategorií – čísla, určenosti, v č. čísla a pádu. 

Vyjadřování gramatické kategorie rodu v obou jazycích úzce souvisí s lexikalizací 

abreviatur, u nelexikalizovaných zkratek je rod nesamostatný, a je tedy určen na základě rodu 

základního slova výchozího pojmenování, kdežto lexikalizované zkratky mají rod samostatný, 

určený na základě zvukové formy zkrácené jednotky. Popsali jsme tři různé způsoby určování 

rodu v bulharštině, při jeho určování dochází často ke kolísání a neustálenosti. 
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Způsoby vyjadřování kategorie jmenného rodu jsou v českém jazyce do značné míry 

obdobné. Zkratky graficko-fonické většinou přebírají rod základního slova plné podoby, např. 

KB – Komerční banka se v textech realizuje jako femininum (KB změnila úrokové sazby.), 

neboť slovo banka je rodu ženského. V případech, kdy má zkratka obdobné zakončení jako 

přirozené substantivum, odpovídá rod formální struktuře zakončení zkratky, např. ÚRNA 

[úrna] – Útvar rychlého nasazení – femininum. Obdobně jako v b. i v č. je kolísání v rodu 

přípustné. 

Rod abreviatur je ovlivňován také lexikálními změnami, ke kterým u dané zkratky 

dochází, tj. dojde-li ke změně sémantické charakteristiky zkratky, vede to také ke změně rodu. 

Např. МОЖ [мож] f. i m. 1. Международна организация на журналистите. 

Критикуваната МОЖ не пожела да се изкаже. 2. Почивен и творчески дом на 

Международната опганизация на журналистите. Ще почивам в реконстрирния МОЖ. 

Varírování podobného typu můžeme pozorovat také v češtině. 

 Jsou-li zkratky v roli proprií, která jsou neutrální ke gramatické kategorii čísla, tj. 

k opozici singulár :: plurál, jde o slova singularia tantum nebo řidčeji pluralia tantum. Pouze 

singulár mají např. БАН – Българска академия на науките, Машиноимпекс, СУ – 

Софийски университет atd., pouze plurál mají zkratky jako např. ДЦК – Държавни ценни 

книжа (úřad), ЕПК – Едропанелни конструкции (název firmy) apod. Existence opozice 

singulár :: plurál souvisí s věcnou podstatou pojmenovávané skutečnosti. 

Podstatná část skupinových zkratek, které jsou apelativa označující počitatelné 

objekty/denotáty mají formy pro obě čísla, např. хоремаг – хоремази, нармаг – нармази. 

Vyjádření čísla je ovšem možné také u iniciálových zkratek: rozšířené jsou např. ТЕЦ / тец – 

тецове apod. 

Mluvnickou kategorii čísla u zkratek v českém jazyce sledujeme současně s otázkou 

flexe, výchozí plný název zkratky je většinou v nominativu singuláru nebo plurálu, tudíž 

i následná zkratka je v nominativním tvaru daného čísla, např. ČTK – Česká tisková kancelář, 

ČZM – České závody motocyklové, tj. všechna slova výchozího pojmenování jsou ve shodě se 

základním pojmenovacím prvkem. Lze tedy konstatovat, že zařazení zkratky ke střednímu 

rodu je pevně spojené s jejím zařazením k singuláru, a naopak pokud zkratka přebírá rod 

motivujícího podstatného jména výchozího pojmenování, není již provázanost rodu s číslem 

závazná, ale závisí na reálném rodě a čísle motivujícího podstatného jména dané zkratky. 

Samozřejmě musíme počítat také s určitou rozkolísaností, neboť některé zkratky mohou 

využívat oba dva způsoby zařazení. Např. OSN (Organizace spojených národů) ‒ celé OSN, 

celosvětové OSN (tvar pro neutra a j. č. je použit na základě zařazení zkratky mezi nesklonná 
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substantiva, tj. neutra v j. č.) :: celá OSN, celosvětová OSN ( adjektivum přijímá gramatický 

rod a číslo na základě substantiva organizace) (Kačala 2001). 

Potřeba začlenit zkratkový útvar (s hláskovanou výslovností) jednoznačně do větných 

souvislostí (vyjádřit flexi) vede ke skloňování zkratek (v bulharštině k přijímání koncovek pro 

plurál a postpozitivní člen). Vyjádření flexe souvisí se snahou o lexikalizaci zkratky 

(vytvoření zkratkového slova). Pokud tvar zkratky nedovoluje přímé připojení tvaroslovných 

formantů, pak zákonitě dochází k morfologickému zeslovnění (např. cédéčko, eseróčko atd.). 

Příklady ukazují, že užití postpozitivního členu u abreviatur v bulharštině není závislé 

na rodu zkrácené jednotky, ale na syntaktické pozici zkratkového útvaru ve větě či textu. 

Téměř vždy je užití postpozitivního členu spojeno se stylistickou příznakovostí, většinou 

s určitou hovorovostí nebo neformálností fráze, ve které je zkratka užita (srov. Georgieva, 

Murdarov 1985, Likomanova 2003). 

Podali jsme také slovotvornou charakteristiku zkratek v obou jazycích. Jednotlivé typy 

zkratek nemají k slovotvorbě stejný poměr. Jejich schopnost sloužit jako slovotvorný základ 

pro slova odvozená je spojena s jejich lexikalizací. Z tohoto hlediska sledujeme abreviatury 

v bulharštině ve dvou skupinách; jednak zkratky skupinové, které podléhají obvyklým 

zákonitostem jazyka, a jejich slovotvorná potence nepodléhá formálním omezením, odvíjí se 

tedy od jejich sémantiky; jednak zkratky iniciálové, které jsou častým slovotvorným 

základem pro substantiva (např. názvy osob) nebo mnohem řidčeji pro adjektiva či adverbia. 

Společné působení abreviace a skládání se projevuje při tvorbě zkratkových složených slov, 

jejichž druhý komponent je celým slovem (биопродукт, екогимназия). Tato skupina je velmi 

početná, nicméně z pohledu zkratkových útvarů představuje okrajový jev. 

Stejně jako zkratky bulharské i zkratky české nemají k slovotvorbě stejný poměr. Pro 

 češtinu uvádíme příklady pro prosté zeslovnění (IČO → ičo, 2. p iča) i slovotvorné 

(morfologické) zeslovnění, při kterém dochází k slovotvorné modifikaci zkratky, za pomoci 

flektivizačních přípon (které jsou vlastně slovotvorné přípony) při zachování stejného 

denotátu. Nejčastějšími flektivizačními formanty v češtině jsou -ko, -ka, -čko, -ík. Jinými 

slovy, vzájemným působením abreviační a slovotvorné motivace mohou v češtině vznikat 

nová slova ze zkratek odvozená. 

Analýza shromážděného materiálu ukazuje, že bulharština nepoužívá morfologické 

zeslovnění, ale pouze zeslovnění prosté, flektivizační přípony se objevují, až u následných 

tvarů, což je výrazným odlišujícím rysem bulharštiny ve srovnání s češtinou. Příklady 

morfologického zeslovnění se nám v bulharském materiálu nepodařilo doložit (jde např. o typ 

*бесепенце ← БСП oproti zcela běžným odvozeninám бесепар, бесепеец, бесепист aj.). 

Naše celková pozorování vedou k závěru, že slovotvorná aktivita v češtině je vyšší než 
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v bulharštině, což pravděpodobně souvisí s flektivním typem češtiny. Ověření tohoto 

předpokladu v korpusech obou jazyků (případně v dalších textech), by mohlo být budoucím 

cílem zkoumání a popisu. 

Práce se věnuje také charakteristice stylistické a užívaní zkratek v textech různého typu, 

zde se opět projevuje přímá závislost mezi stylistickou charakteristikou zkratek a jejich 

lexikalizací, přičemž směr lexikalizace je většinou paralelní se směrem přechodu zkratek od 

stylu odborného, publicistického a uměleckého do stylu hovorového (srov. Krumova, 

Čoroleeva 1982, s. 112). Dynamika zkratek je velmi dobře patrná právě na jejich stylistické 

charakteristice (viz též kapitolu 5.4.). Klasifikovat zkratky podle jejich stylistické příslušnosti 

je problematické, takováto klasifikace by vyžadovala provést pro velkou část zkratek 

konkrétní individuální výzkum 

V páté kapitole (5. Abreviace a spisovný jazyk, s. 118‒151) jsme se věnovali vztahu 

abreviace k spisovné normě s ohledem na skutečnost, že je abreviace v bulharštině relativně 

mladý a současně i velmi dynamický jev. Popsali jsme pravopis a výslovnost zkratek v obou 

jazycích a provedli např. srovnání zápisu grafických zkratek u jednotlivých formálních 

modelů, kde jsme shledali určité rozdíly mezi dvěma jazyky (např. мил. / mil; напр.: / např.). 

Při popisu výslovnosti jsme věnovali pozornost také zkratkám internacionálního 

charakteru (přejímaným především z angličtiny), které jsou vyslovovány podobně jako 

v jazyce výchozím (např. Си Ди [с`и д`и]). 

Zmínili jsme i cizojazyčné vlivy, které ovlivňují abreviaci v bulharštině a češtině, 

popsali jsme způsoby přejímání cizojazyčných zkratek do bulharštiny a charakterizovali 

zkratky internacionálního charakteru. 

Samostatnou podkapitolou práce je charakteristika abreviace z pohledu synchronní 

a diachronní dynamiky (podkapitola 5.4.). Abychom názorně demonstrovali dynamické 

projevy v oblasti abreviace, provedli jsme analýzu čtyř abreviatur (CD, DVD, BD, DTD) 

používaných jak v bulharštině (vyjma DTD), tak v češtině, u kterých jsme popsali proces 

uzualizace a jejich fungování v obou jazycích, přičemž jsme poukázali na odlišnosti, které 

vznikají díky různým typologickým rysům těchto jazyků. Zaznamenali jsme také, že proces 

zkracování nového pojmenování, včetně lexikalizace a zapojení do slovotvorby u jednotlivých 

abreviatur neprobíhá stejným způsobem, a to v přímé souvislosti s různými 

extralingvistickými okolnostmi vzniku nových pojmenování a jejich abreviatur.  

Popisujeme též dynamiku zkratek v oblasti sémantiky. Denotativní aspekt významu je 

nejvíce spojen s mimojazykovou skutečností, a proto je nejvíce ovlivňován 

extralingvistickými činiteli. Z denotativního hlediska opět rozlišujeme dva pojmenovací typy, 

a to zkratky propriální a apelativní. 
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Další projev synchronní dynamiky zkratkových útvarů spatřujeme v jejich dvojí 

slovnědruhové realizaci ‒ střídání kategoriálních významových rysů jednotky v různých 

kontextech, hlavně střídání substantivní a adjektivní platnosti (srov. též u Daneše 1985 

slovoslednou adjektivizaci), např. ГМО ‒ генетично модифициран организъм.: ГМО 

царевицата, ГМО храни, ГМО култури, Кой има полза от ГМО?, Опасност от ГМО. 

Jak je z příkladů patrné, zkratka je aktivně používána v adjektivní i substantivní pozici. Tento 

jev je častý u  zkratek s neprůhledným plným zněním zpravidla cizího původu. Zabýváme se 

též tautologickými a semitautolgickými syntagmami. 

Součástí předkládané práce je také sociolingvistická sonda (6. Sociolingvistická sonda, 

s. 152‒164), provedená dotazníkovou metodou, která je zaměřena na jazykověkulturní aspekt 

užívání zkratek a na postoj uživatelů k jednotkám s maximálním rysem cizosti. Objektem 

průzkumu byl soubor zkratek a zkratkových výrazů internacionální povahy, přejatých do 

bulharštiny z angličtiny. Snahou bylo ověřit schopnost respondentů vybrané zkratky v textu 

identifikovat a správně dekódovat v návaznosti na jejich grafickou podobu, případně ukázat 

do jaké míry se nositelé bulharštiny identifikují s platnou kodifikací. Sonda prokázala, že 

většině respondentů nečiní potíže zkratky dekódovat a že u většiny zkoumaných zkratek 

upřednostňují zápis v původní (anglické) podobě. 

V Závěru disertační práce (s. 164‒169) jsme shrnuli základní teze a dosažené výsledky 

a nastínili jsme možné perspektivy dalšího studia daného tématu. Na základě zkušeností 

z provedené sondy se domníváme, že může být proveden obsáhlejší sociolingvistický 

výzkum, tentokrát pro oba jazyky (mezi bulharskými i českými respondenty) se snahou 

o srovnatelnost vzorků a porovnatelnost získaných údajů. Jako velmi zajímavé a aktuální pro 

budoucí výzkum vidíme také porovnání zkratek z frekvenčního hlediska, např. na základě 

analýzy dat z Českého národního korpusu a Bulharského národního korpusu. Takováto 

analýza (kvůli komplikovanému vyhledávání a identifikaci zkratek) nebyla do práce zahrnuta. 

Disertaci uzavírají pomocné oddíly: Seznam použité literatury (s. 170‒175), Seznam 

zdrojů (s. 175‒176), Seznam zkratek a značek (s. 177‒178) a Seznam schémat a grafů (s. 169). 

Jako samostatnou přílohu jsme připojili vyplněné dotazníky ze sociolingvistické sondy 

(s. 180‒240).  

Téma předkládané disertační práce považujeme za aktuální a jeho zpracování za 

přínosné; je to první lexikologická konfrontace abreviatur a abreviace v bulharštině ve 

srovnání s češtinou. Získané poznatky (vedle praktického užitku pro studium a výuku jazyků) 

mohou být také přínosem při slovníkovém zpracování abreviačních útvarů v obou jazycích. 
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Annotation 
 

Dissertation work is aimed at confrontation study of abbreviation in Bulgarian in 

comparison with Czech and at the description of abbreviations as specific language symbols. 

Contemporary language tendencies and the changes in the field of abbreviation in relation to 

the language typology are taken into account. 

 The work is dedicated to the grammatical, stylistic and semantic characteristics of the 

abbreviations, while a substantial part of the confrontation description addresses the graphical 

and initial abbreviations, which create a central part of the partial system of abbreviation 

formations. From the confrontational aspect, there is also described the ability of 

abbreviations to serve as word-formation base for derivatives.  

 The dissertation work also includes the results of socio-linguistic research made by 

questionnaire method, where the respondents evaluated the abbreviations of an international 

character and the words containing abbreviated bases implemented into the text written in 

Cyrillic. 
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